
แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 

       เขียนที่............................................................ 
      วันที่...........เดือน..................................พ.ศ.................. 
 
เรื่อง  ขออนุญาตไปต่างประเทศ 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................................................. ..................................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................................ ............................................. 
มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือ...................................................................... ........................................ 
ณ ประเทศ............................................................................................................ ........................................................ 
มีก าหนด.................วัน  ตั้งแต่วันที่.........................................................ถึงวันที่........................................................... 
โดยใช้งบประมาณ......................................................................................................................................................... 
และอยู่ระหว่าง (วันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน/ลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน)................................................................... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

    ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหารโรงเรียน/หัวหน้าหนว่ยงาน) 
 

............................................................................................................................. ................................................... 
 

     ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 

......................................................................... ............................................................................... 
 

     ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 
 
 
 
 
 



 

สถานที่พักที่สามารถติดตอ่ได้ 

 
 ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง......... ................................................... 
โรงเรียน / กลุ่ม......................................................................สังกัด/ส านัก......................................................... 
ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ (ให้ระบุที่อยู่ในต่างประเทศ).................................................... 
...........................................................................................................................................................................  
................................................................. .............................................................................. ............................ 
.................................................................... .......................................................................................................  
โทรศัพท์หมายเลข........................................................................ซึ่งเป็นที่พักของ.......... ................................... 
.......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
      ลงชื่อ................................................................... 
           (....................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนราชการ ............................................................................................................................. .....……………….. 
ที ่…………………………………………………..…….วันที.่.............................................................................................. 
เรื่อง  มอบหมายงานในหน้าที่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 

เรียน  ........................................................... (ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 1/ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

  ตามท่ีข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่ง............................................... 
สังกัดโรงเรียน.................................................................................................. ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
............................................................................................................................... ...................................................... 
ณ ประเทศ........................................................................... ........................................................................................ 
ในระหว่างวันที่.......................................................................ถึงวันที่................................ .......................................... 
รวม....................วัน นั้น 
 

  ข้าพเจ้าขอมอบหมายงานในหน้าที่ที่โรงเรียน/ส านักงาน.................................................................. 
ให้กับ........................................................................ ...ต าแหน่ง.................................................................................... 
เป็นผู้ปฏิบัติแทนระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศ    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

        (ลงชื่อ) 
      (............................................................) 
     ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
(ลงชื่อ)     ผู้มอบ 
       (............................................................) 
   ต าแหน่ง.......................................................... 
 
(ลงชื่อ)     ผู้รับมอบ 
       (............................................................) 
   ต าแหน่ง.......................................................... 
 
(ลงชื่อ)     พยาน 
       (............................................................) 
   ต าแหน่ง.......................................................... 
 
 

   บันทึกข้อความ 

 



 

 

ส่วนราชการ ............................................................................................................................. .....……………….. 
ที ่…………………………………………………..…….วันที.่.............................................................................................. 
เรื่อง  ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 

เรียน  ......................................................................................... (ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา/ผอ.ร.ร./ผู้อ านวยการกลุ่ม)  

  ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหนง่............................................... 
สังกัดโรงเรียน.................................................................................... ..............ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
............................................................................................................................... ...................................................... 
ณ ประเทศ.............................................................................................................. ..................................................... 
ในระหว่างวันที่.......................................................................ถึงวันที่................. ......................................................... 
รวม....................วัน  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน หรือการ 
ท างานเนื่องจาก...................................................................... .................................................................................... 
      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

        (ลงชื่อ) 
      (............................................................) 
     ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
ความเห็น(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

 
(ลงชื่อ) 

      (............................................................) 
     ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บันทึกข้อความ 

 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตา่งประเทศ 
ชื่อผู้เดินทาง……………………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาการเดินทางไป - กลับ  วันที่…………………………………ถึง........................................... 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
เบิกจากเงิน 
งบประมาณ 

เบิกจากเงิน 
นอกงบประมาณ 

เงินส่วนตัว 
 

แหล่งเงิน 
อ่ืน ๆ 

1. เงินเดือน (ช่วงเวลาที่ไปต่างประเทศ) 
   เงินเดือน ÷ 30 x จ านวนวันที่ไป 
   (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในข้อ 2) 

     

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
   2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน 
   2.2 ค่าจัดท าวีซ่า 
   2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   2.4 ค่าท่ีพัก 
   2.5 ค่าภาษีสนามบิน 
        - สนามบินกรุงเทพฯ 
        - สนามบินต่างประเทศ 
   2.6 ค่าพาหนะ (ไป-กลับ) 
        - บ้าน - สนามบิน 
        - ในต่างประเทศ 
   2.7 ค่าเครื่องแต่งตัว 
   2.8 ค่ารับรอง 
   2.9 ค่าลงทะเบียนการประชุม 
   2.10 ค่าของขวัญ 
   2.11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุ) 

     

           รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 2)      
 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................(ผู้เดินทาง)              
        (................................................................) 

 
(ลงชื่อ).......................................................(ผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

                                                 (.................................................................) 
 
                                         (ลงชื่อ).....................................................(ผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือรองอธิบดี) 

                  (.................................................................) 
ตรวจเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สพฐ. 
(ลงชื่อ)............................................................. 
(.......................................................................) 
หัวหน้ากลุ่ม...................................................... 



ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากจิส่วนตัว 
(เขียนท่ี)................................................... 

วนัท่ี.............. เดือน..........................พ.ศ.......... 
เร่ือง  .......................................................... 
เรียน  .................................................................................... 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส....................................................... ต าแหน่ง.................................................. 

ระดบั........................................................สังกดั............................................................................................... 

                          ป่วย 
    ขอลา             ขอลากิจ    เน่ืองจาก............................................................................................... 
              คลอดบุตร 
ตั้งแต่วนัท่ี........... เดือน.......................... พ.ศ. ........... ถึงวนัท่ี............. เดือน......................... พ.ศ............... 

มีก าหนด..............วนั    ขา้พเจา้ไดล้า              ป่วย           กิจส่วนตวั          คลอดบุตร   คร้ังสุดทา้ยตั้งแต่ 

วนัท่ี................... เดือน........................... พ.ศ. ............ ถึงวนัท่ี............. เดือน.......................... พ.ศ….......... 
มีก าหนด..............วนั   ในระหวา่งลาจะติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้............................................................................. 

 ......................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

    ลงช่ือ....................................................... 
                              (........................................................) 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี ้     
 

ประเภท 
การลา 

ลามาแลว้ 
(วนัท าการ) 

ลาคร้ังน้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ป่วย              ............................................................................ 
กิจส่วนตวั    ลงช่ือ................................................................... 
คลอดบุตร          (..................................................................) 

    ต าแหน่ง......................................................... 
    วนัท่ี.............../................................/................ 

ลงช่ือ....................................................ผูต้รวจสอบ 
(..................................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 
วนัท่ี.............../................................/................ 

 

ค าส่ัง 
             อนุญาต                   ไม่อนุญาต 

................................................................... 
ลงช่ือ................................................................... 
(..................................................................) 

      
 

ต าแหน่ง......................................................... 
วนัท่ี.............../................................/................   



ใบลาพกัผ่อน 
 

(เขียนท่ี)................................................... 
วนัท่ี.............. เดือน..........................พ.ศ.......... 

เร่ือง   ขอลาพกัผอ่น 
 

เรียน   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส....................................................... ต าแหน่ง.................................................. 
ระดบั........................................................สังกดั............................................................................................... 

มีวนัลาพกัผอ่นสะสม.................วนัท าการ มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีน้ีอีก 10 วนัท าการ รวมเป็น.............วนัท าการ 
ขอลาพกัผอ่นตั้งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี............................................มีก าหนด...............วนั 
ในระหวา่งลาจะติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้............................................................................................................................... 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                        ลงช่ือ............................................................ 
                              (........................................................) 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี ้     
 

ลามาแลว้ 
(วนัท าการ) 

ลาคร้ังน้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

                              ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

                         ................................................................................... 
                            ..................................................................................... 
(ลงช่ือ)...........................................ผูต้รวจสอบ                  (ลงช่ือ)...................................................................... 
(........................................................)                       (..................................................................) 
ต าแหน่ง.............................................                       ต าแหน่ง....................................................................... 
วนัท่ี............../..................../...............                วนัท่ี............../..................../............... 
 
ในระหว่างทีข้่าพเจ้าลาพกัผ่อนมอบหมายให้             ค าส่ัง 
.........................................................ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน                  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
       ................................................................................... 

(ลงช่ือ)..............................................ผูม้อบ                 ................................................................................... 

(........................................................)   (ลงช่ือ)..................................................................... 
                         (..................................................................) 
(ลงช่ือ).............................................ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน        ต าแหน่ง................................................................... 
(........................................................)                  วนัท่ี............../..................../............... 
 



หมายเหตุ   
1. การประชาสัมพนัธ์น้ีเฉพาะผูข้ออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศท่ีไปกรณีไปท่องเท่ียว  

หรือปฏิบติัภารกิจส่วนตวั ซ่ึงเป็นงบประมาณส่วนตวัเท่านั้น 
(กรณีอ่ืนๆ กรุณาติดต่อคุณปราณี  วสุเทพ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ) 

2. ใหผู้ข้ออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาพาสปอร์ตของผูข้ออนุญาต หากมีความเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัญาติใหแ้นบ
เอกสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นญาติ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น   

3. ใหผู้ข้ออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ แนบโปรแกรมการท่องเท่ียว หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อทราบถึง
ก าหนดการใหช้ดัเจน 

4. ใหผู้ข้ออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ท าบนัทึกขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษา แลว้ท าหนงัสือน าส่งพร้อมเอกสารทั้งหมดท่ีไดรั้บการอนุญาตจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
มายงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 ก่อนก าหนดการเดินทาง            
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

5. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพนัธ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
โทร.042-313022 , 089-8407340 
 
 

**************************** 


