
คู่มือแนวทางการขออนญุาตไปตา่งประเทศของข้าราชการ 
สังกดั สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นิยามศพัท ์
การไปตา่งประเทศ เป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ของข้าราชการ เพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน จึงได้นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตไปต่างประเทศของ
ข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังต่อไปนี้ 

การศกึษา หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือ การวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มา ซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และ
หมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษา และการฝกึอบรมหรือ การดูงานที่เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

การฝกึอบรม หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยน กับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งน้ีโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึง 
การฝึกฝนภาษา และการรับคาํแนะนํา ก่อนเข้าฝึกอบรมหรอืการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหรือต่อ
จาก การฝึกอบรมน้ันด้วย 

การดงูาน หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงาน
ในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การปฏบิตักิารวิจัย หมายความว่า การทํางานวิจัยเพ่ือนําผล ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วน
ราชการโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตาม ลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติแล้วอย่างน้อย 2 ผลงาน 

2. เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือ แผนงานที่ส่วนราชการ
ดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะดําเนินงาน และหัวข้อวิจัย เป็นส่วนหน่ึงของแผนงานวิจัยของส่วนราชการน้ัน ๆ 
ซึ่งกําหนดผู้รับผิดชอบ และมงีบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดําเนินการจะต้องมี แผนงาน
รองรับที่ชัดเจนที่จะให้ข้าราชการกลับมาดําเนินการวิจัยต่อไป และ หัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
โดยตรง 

3. เป็นการปฏิบัติการวิจัยที่หัวข้อการวิจัยอยู่ในโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทย 
หรือส่วนราชการกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง ประเทศ องค์การต่างประเทศหรือนิติบุคคล
ต่างประเทศ โดยเป็นการวิจัย ซึ่งเจ้าของทุนให้แก่ส่วนราชการโดยตรง 

4. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยและค่าครองชีพสําหรับข้าราชการ ที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตลอดจนค่าพาหนะเดินทาง ไป-กลับ จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
และไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 

5. เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัดแล้ว 
  



ทศันศกึษา หมายความว่า การท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้ การเรียนรูด้้วยการดูเห็น 
การศึกษานอกสถานที ่

การปฏบิตัศิาสนกิจ หมายความว่า การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ทุกศาสนา ยกเว้นการไป
ประกอบพิธีฮัจญ ์

การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ หมายความว่า การไปต่างประเทศ
ด้วยเหตุผลความจําเป็นส่วนบุคคลซึ่งไม ่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การไป
เย่ียมญาติ การขอติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ การพาญาติผู้สูงอายุหรือผู้เยาว์ ไปต่างประเทศเพ่ือการใด ๆ 
การไปสมัครสอบ/สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษา ในสถานศึกษาต่างประเทศ การไปปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือ สอบจบการศึกษาในกรณีการศึกษาทางไกลการไปนําเสนอผลงานวิจัยส่วนบุคคล 

การเดินทางไปราชการ หมายความว่า การเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง การเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมใน
ต่างประเทศ และ การประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่รวมถึง
การเดินทางไปรับราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทาง ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

การประชุมในประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุม ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และ
การฝึกอบรมด้วย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือ 

การประชุมในต่างประเทศ หมายความรวมถึง การสัมมนา การประชุมที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอ่ืนใดด้วย 

การประชุมระหวา่งประเทศ หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์กร ระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น 
และให้หมายความรวมถึง การประชุมที่รัฐบาล ของประเทศหน่ึงประเทศใดจัดขึ้น โดยมผีู้แทนจาก 2 ประเทศ
ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมด้วย 

องค์การระหวา่งประเทศ หมายความรวมถึง องค์การระหว่างรัฐบาล และองค์การเอกชน
ระหว่างประเทศด้วย 

การพานกัเรียนไปต่างประเทศ หมายความว่า ข้าราชการพานักเรียน ไปต่างประเทศตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หมายความถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา และ
ประถมศึกษา 
  



แนวทางการพจิารณาการอนญุาตไปตา่งประเทศของขา้ราชการ 
การอนุญาตให้ข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปต่างประเทศ 

ในคู่มือน้ีกําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
การไปตา่งประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ แบ่งไดด้ังนี ้
การไปศกึษา/ฝึกอบรม/ดูงาน 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 

และต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และอนุโลมไม่ต้องสง่ใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติ
ตาม ประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่กระทบ ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปทศันศกึษา 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาค

เรียนเท่าน้ัน และต้องไม่อยู่ในระหว่างคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน 
2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา

พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 
การไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตวั 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา จะพิจารณา อนุญาตเฉพาะอยู่ระหว่างปิดภาค

เรียนเท่าน้ัน และต้องไม่อยู่ในระหว่างคําสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งน้ีหากมีความจําเป็นเร่งด่วน 
หากไม่ เดินทางอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถลากิจ ส่วนตัวและช้ีแจงเป็นกรณีไป 

2) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสํานักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว 

การไปปฏบิตัธิรรม 
1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา ต้องลากิจ ส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน 

อนุโลมไม่ต้องส่งใบลาหากอยู่ระหว่าง ปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาอนุญาต อน่ึง หากผู้ขออนุญาตเพศหญิงที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีต้อง
แสดงหลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอดอายุราชการ 

2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง ต้องลา
พักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว และผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อน่ึง หากผู้ขออนุญาตเพศ
หญิงที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีต้องแสดงหลักฐานรับรองตนเองว่าเป็นการใช้สิทธิตลอด
อายุราชการ 

การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรที่

ไม่อยู่ในรายช่ือขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลากิจสว่นตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไม่ต้อง
ส่งใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 
ทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 



2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง หากมี
ความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรทีไ่ม่อยู่ในรายช่ือขององค์กรระหว่างประเทศ ต้องลาพักผ่อนหรือลา
กิจส่วนตัวแล้วแต่กรณี และผูบั้งคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

การลาติดตามคู่สมรส 
1) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา หากมีความประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไป

ทัศนศึกษาหรอืดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลากิจส่วนตัว หากอยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน และอนุโลมไม่ต้อง
ส่งใบลาหากอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน โดยให้ปฏิบัติตามประกาศการปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หลัก ทั้งน้ีต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
อนุญาต 

2) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง หากมี
ความประสงค์จะเดินทางติดตามคู่สมรสไปทัศนศึกษาหรอืดูงานหรือรับรางวัลต่าง ๆ ต้องลาพักผ่อนหรือลากิจ
ส่วนตัวแล้วแต่กรณี และผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต 

การไปตา่งประเทศตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติใหเ้ดนิทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ 

การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมท้ัง
การเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุมในประเทศ การประชุมในต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศใน
หน้าที่ราชการ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําตําแหน่งใน
ต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ กรณีต่อไปน้ี 

1) การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ 
2) การสมัมนาทางวิชาการ 
3) การร่วมเป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
4) การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
5) การเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานรัฐบาลประเทศไทยในการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ 
ในกรณีการไปต่างประเทศ 1) – 5) ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ต้องไม่กระทบต่อ

การจัดการเรียนการสอน และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น สําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักในส่วนกลาง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ทั้งน้ีการ
เดินทางไปราชการในกรณีข้างต้น ต้องเป็นไปเพ่ือภารกิจงานราชการเท่าน้ัน หากนอกเหนือจากน้ี ผู้เดินทาง
ต้องขออนุญาตเดินทางโดยใช้วันลาและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา 

การเดินทางไปตา่งประเทศตามมตคิณะรฐัมนตร ี
การเดินทางไปต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานทางราชการ 

ประกอบกับรายช่ือผู้ร่วมเดินทางกําหนดการ และหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยข้าราชการท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ ณ สถานศกึษา ต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาํนักในส่วนกลาง การเดินทางต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการปกติ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เช่น การไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
กีฬา เป็นต้น 



แนวปฏบิตักิารขออนญุาต ไปตา่งประเทศของข้าราชการ 

การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในแต่ละประเภทมีแนวทางและวิธีการ ปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้มสี่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายดําเนินการ
ได้ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ ของข้าราชการ ไว้
ดังน้ี 

 

 

1. การขออนญุาตไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดูงาน ณ ตา่งประเทศ 

การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ สถานศึกษา
ต้องพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยู่ และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่เสียหายต่อทางราชการ โดยไม่ต้องแต่งต้ัง
อัตรากําลังเพ่ิม โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) มีคุณวุฒิไมตํ่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2) เป็นข้าราชการติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ที่พ้นทดลองปฏิบัติ
ราชการ 

3) กรณีไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน การวิจัย หรือด้านการสอน 
หรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องที่จะปฏิบัติ การวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการ
วิจัย 

4) ผู้ที่เคยได้รบัอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
มาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้ไปศึกษา ฝกึอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

การขออนญุาตไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
จําแนกออกเปน็ 2 กรณ ีคือ 

1.1 การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกิน 
15 วัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ซึ่งจะต้องจัดทําสัญญาอนุญาต ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทําสัญญาและการชดใช้
เงิน กรณี รับทนุ ลาศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2548 
การขออนุญาตต้องดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

2) โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

3) เหตุผลความจําเป็นและความต้องการของทางราชการ ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 



4) โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

5) สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

6) หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาซึ่งระบุช่ือข้าราชการ ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่
ตอบรับรวมทั้งวันเปิดภาคเรียนหรือวันเริ่มศึกษา (สําหรับผูท้ี่จะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา จะต้องส่ง
ภาพถ่าย -20 หรือ IAP-66 ประกอบ) 

7) หลักฐานการได้รับทุน (กรณีที่ได้รับทุน) 

8) หลักฐานการสําเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 

9) ผลสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกรณีที่หน่วยงาน/ สถานศึกษาร้องขอ) ดังน้ี 

9.1) TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ Michigan Test ไม่ตํ่ากว่า 80 คะแนน สําหรับผู้ทีจ่ะไปศึกษาต่อ ณ สหรฐัอเมริกา) 

9.2) TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน (หรอื 173 คะแนน สําหรับการสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน สําหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และแคนาดา 

ทั้งน้ียกเว้นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษและสถานศึกษา 
ไม่ต้องการผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

10) กรณีการลาศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่มีระยะเวลา เกิน 6 เดือน ต้องส่งผลการตรวจ
ร่างกายและสภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามอนุญาต  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบใบลา  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) ทําสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ กรณีใช้ระยะเวลาเกิน 30 วัน จะต้อง มีผู้ค้ําประกัน  

4) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบใบลาและสัญญา 

กรณี ผู้ขออนุญาตดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา/และ
ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ใหนํ้าเสนอสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงนามรับสัญญา 

5) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

4) เสนอคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ และเสนอความเห็นให้ผูม้ีอํานาจ พิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งสถานศึกษา 

ทั้งน้ีเมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที พร้อมแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมต่อ
สถานศึกษา (ถา้มี) และสถานศึกษาเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดําเนินการรายงาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามลําดับกรณีระดับปริญญาเอก ใหจ้ัดส่งวิทยานิพนธ์ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 ชุด 

1.2 การไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวิจัย และดงูาน ณ ตา่งประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่
เกนิ 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่ต้องจัดทําสัญญา จําแนกได้ 4 
กรณี  
มีแนวปฏิบัติการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้
งบประมาณของทางราชการ 

2) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยไม่ผูกพัน
งบประมาณของทางราชการ ตามโครงการ ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มี หนังสือเชิญจากหน่วยงานของทางราชการ สถาบันการศึกษา วัด สถานทูต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานคุรุสภา รัฐสภา มูลนิธิของทางราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ระบุช่ือข้าราชการผู้ได้รับเชิญ สถานที่ 
และระยะเวลา การดูงานสามารถอนุญาตใหไ้ปโดยไม่ถือเป็นวันลา 

3) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่ไม่เป็นไปตาม
โครงการความร่วมมือกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาต่อภาคนอก
เวลา ราชการ หรือใช้เวลาราชการบางส่วน หรือโครงการของสถานศึกษา สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้
เป็นไปตามโครงการความร่วมมือกับสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ระบุช่ือข้าราชการ 
ระยะเวลาการดูงาน ให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 อนุญาตให้ไปโดยใช้
วันลากิจส่วนตัว /วันลาพักผ่อน 

4) การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปิดภาค
เรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2549 อนุญาต
ให้ไปโดยต้อง ไม่กระทบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปิดภาคเรียน อนุโลมให ้ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษาไปต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้วันลา 

การไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ทั้ง 4 กรณีดังกล่าว ดําเนินการ ดังน้ี 



ผู้ขออนญุาต ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  

2) โครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจําเป็น 

3) หนังสือตอบรับฉบับจริงจากหน่วยงาน/สถานศึกษาใน ต่างประเทศ หรือสําเนาที่มี
การลงนามรับรองโดยผู้ขออนุญาต กรณีที่เป็น ภาษาต่างประเทศจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย และลงช่ือ
รับรองการแปล 

4) กําหนดการเดินทางซึ่งระบุกิจกรรมโดยละเอียด ชัดเจน และสอดคลอ้งกับหนังสือ
ตอบรับ 

5) แบบบัญชีรายช่ือคณะดูงาน ให้ระบุหัวหน้าคณะเดินทาง ทั้งน้ีจํานวนผู้เดินทางไม่
ควรขออนุญาตเกิน 40 คน 

6) กรณีใช้งบประมาณของทางราชการ ให้แนบหลักฐาน การอนุมัติให้ใช้งบประมาณ
ด้วย 

7) บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือหนังสือรับรองการเป็น นักศึกษา (กรณีไปดูงานตาม
หลักสูตรการศึกษาภาคนอกเวลาราชการหรือ ใช้เวลาราชการบางส่วน) 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งสถานศึกษา 



ทั้งน้ีเมื่อข้าราชการกลับจากการไปศึกษา ฝกึอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ให้ส่งรายงานผลการดูงานต่อสถานศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากเสร็จสิ้นภารกิจ และ
สถานศึกษาเสนอสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  



การขออนญุาตไปทศันศกึษา ณ ต่อประเทศ 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาใบลาซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจอนุญาต การลา พร้อมความเห็น
ของผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) กําหนดการเดินทางที่ชัดเจน 

4) บัญชีรายช่ือผู้ขออนุญาตไปต่างประเทศ สําหรับกรณีที่เดินทาง เป็นหมู่คณะ 

สําหรับข้าราชการในสถานศึกษา อนุญาตเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2549 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม โดยระยะเวลาในการไปทัศนศึกษาต้องไม่เกิน 30 วัน ทั้งน้ีต้องไม่
ทําให้ราชการ เสียหาย 

ทั้งน้ีผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก่อนวันเดินทาง 45 
วัน หรืออย่างน้อย 30 วันทําการ ในกรณี ที่ต้องการนําหนังสืออนุญาตไปประกอบการทําหนังสือนําการตรวจ
ลงตรา  
(วีซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบคําร้อง และเสนอเร่ืองขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่กําหนด เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ขออนุญาต ในกรณีน้ี ไม่หมายรวมถึง หนังสืออํานวยความสะดวกถึงกระทรวงการต่างประเทศ  
(การขอเล่มนํ้าเงิน) 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 



5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

การขออนญุาตไปปฏบิตัภิารกิจส่วนตัว ณ ตา่งประเทศ 

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาแบบใบลา ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจ อนุญาตการลาพร้อม
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและเอกสารการมอบหมายงาน 

3) เหตุผลความจําเป็นและหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง พร้อมกําหนดการ
เดินทางที่ชัดเจน เช่น หลักฐานแสดงความเป็นญาติ หนังสอื แจ้งจากสถานศึกษา หนังสอืเชิญ หรือหนังสือ
ตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

4) สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ 

ทั้งน้ีผู้ขออนุญาตต้องส่งเรื่องถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก่อนวันเดินทาง 45 
วัน หรืออย่างน้อย 30 วันทําการ ในกรณี ที่ต้องการนําหนังสืออนุญาตไปประกอบการทําหนังสือนําการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า) ต้องแจ้งความประสงค์ในแบบคําร้องและเสนอเร่ืองขออนุญาตในระยะเวลา มากกว่าที่กําหนด 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ขออนุญาต 

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

  



การขออนญุาตไปประกอบศาสนกิจ ณ ตา่งประเทศ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป และการไปประกอบพิธีฮัจญ ์

ประเภทที่ 1 การไปประกอบศาสนกิจทั่วไป  

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) แบบคําร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

2) สําเนาใบลากิจส่วนตัวหรือใบลาพักผ่อนแล้วแต่กรณ ี

3) เอกสารหลกัฐานที่แสดงว่าไปปฏิบัติศาสนกิจ โดยย่ืน ความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ ใหค้วามเห็นในแบบคําร้อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ ทั้งน้ีเอกสารที่เป็นสาํเนาทุกรายการให้ผู้ย่ืน
คําขอ ต้องรับรองความถูกต้องด้วย 

4) สถานที่ที่สามารถติดต่อได้  

5) กําหนดการเดินทาง  

สถานศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ดําเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ  

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  

3) พิจารณาให้ความเห็นก่อนลงนามในแบบคําร้อง  

4) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

1) ดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคําขอ 

2) ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 

3) พิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสถานศึกษา/ระดับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4) เสนอความเห็นให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาต 

5) แจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้ง สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ 

ประเภทที่ 2 การไปประกอบพธิฮีจัญ์  

  



ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1) ใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  

2) หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ 

3) สําเนาใบลากิจส่วนตัว (กรณีเกินวันที่ได้รับอนุญาต) เอกสาร ที่เป็นสําเนาทุกรายการให้ผู้ย่ืน
คําขอรับรองความถูกต้องด้วย 

สถานศกึษา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ดังน้ี  

1) จํานวนวันที่ขออนุญาตต้องไม่เกิน 120 วัน  

2) ข้าราชการที่ขออนุญาตต้องยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาก่อน  

3) ต้องเสนอขอก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน  

4) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

5) นําเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาและนําเสนอสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) เมื่อข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว ให้รายงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบด้วย หากรายงานตัวกลับเกินวันที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้วันลากิจส่วนตัว 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

1) ตรวจสอบเอกสารของขา้ราชการ 

2) นําเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและนําเสนอสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบเอกสารของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. 
2535 

2) นําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุญาต 

3) แจ้งผลการพิจารณากลับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. การลาไปปฏบิตัิงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 การไปปฏบิตังิานในกรณหีนึง่กรณใีด ดังตอ่ไปนี ้

1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทย เป็นสมาชิกและเป็นวาระที่
จะต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การน้ัน 

2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลง ระหว่างประเทศ 

3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของประเทศตามความ
ต้องการของรัฐบาลไทย 

  



ประเภทที่ 2 การไปปฏบิตังิานนอกเหนือจากประเภทที ่1 

การขออนญุาตทั้ง 2 ประเภท ต้องดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน ดังนี ้

ผู้ขออนญุาต ย่ืนคําร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ การพิจารณา ดังน้ี 

1) จัดทําแบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) สําเนาประวัติ (ก.พ.7) 

3) หนังสือตอบรับจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีข้อความ ระบุช่ือ-นามสกุลของผู้ขอ
อนุญาต เหตุผลที่เชิญ ตําแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับ มอบหมายงาน ระยะเวลา และสถานที่ที่จะไปช่วยราชการ 

4) กําหนดวันเดินทางที่ชัดเจน  

สถานศกึษา  

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

3) ตรวจสอบและพิจารณาอัตรากําลังของสถานศึกษา เพ่ือมิให้ มผีลเสียหายแก่ทางราชการ 
และไม่ต้องจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 

4) พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอความเห็นเบ้ืองต้น พร้อม ข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ ไปยังสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตามความเหมาะสมเพ่ือดําเนินการต่อไป 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) ตรวจสอบและพิจารณาอัตรากําลังของสถานศึกษา เพ่ือมิให้มี ผลเสียหายแก่ทางราชการ 
และไม่ต้องจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม 

3) พิจารณาให้ความเห็นและนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาตให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 

2) พิจารณากลั่นกรองความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ตามลําดับ และให้ความเห็น
นําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

3) เมื่อได้รับทราบผลการพิจารณาจากรัฐมนตรีแล้ว กรณไีด้รับ อนุญาต แจ้งสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการ จัดทําสัญญา ผูกพันตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด นําเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนามรับสัญญาแล้วส่งให้กระทรวงการคลังและ สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน แห่งละ 1 ชุด ส่งสําเนาให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 ชุด พร้อมแจ้งกําหนด
วันเดินทางที่แน่นอนอีกคร้ังหน่ึง 



4) จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง ประเทศต่อไป พร้อมด้วยหนังสือ
นําการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

5) แจ้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  

1) พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  

2) แจ้งผลไปยงัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การขยายเวลา 

กรณีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์ขอขยายเวลาปฏิบัติราชการ ในองค์การระหว่างประเทศ 
จะต้องนําเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้ความเห็นจากองค์การระหว่างประเทศ แล้วดําเนินการตามข้ันตอน
ข้างต้นต่อไป ก่อนหมดสัญญาฯ 

การกลบัเข้าปฏบิตัิราชการ 

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ใหผู้ข้ออนุญาตรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่
วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และให้รายงานผลไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

 



 



 

  



 



 



 



 
  



 
  



 
  



ข้อแนะนําในการเขียนสัญญา / สญัญาค้ําประกัน 
ข้าราชการลาไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏบิัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม จํานวน 3 ชดุ ติดอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกชุด 

2. สัญญาค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ฉบับจริง 10 บาท และคู่ฉบับ 5 บาทคน 

3. ค้ําประกนัต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไป
ศึกษา ฝึกอบรม เรยีงตามลาํดบัดงัน้ี 

 3.1 บิดา หรอื มารดา  (หากเสียชีวิต ต้องมีใบมรณะบัตรมาแสดง) 

 3.2 พ่ี หรือ น้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณทีี่ข้อ 3.1 เสียชีวิต/เจ็บป่วย/ชรามาก) 

 3.3 สามี   (ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 3.1 และ 3.2  เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างเจ็บป่วย) 

4. เอกสารแนบสัญญา 

 4.1 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด 

 4.2 สําเนาบัตรข้าราชการผู้ทําสัญญา อย่างละ 3 ชดุ 

 4.3 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด 

 4.5 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการผู้ค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 



                   สญัญาเลขท่ี
.........../............ 

สัญญาอนญุาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัตกิารวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 
  สัญญาฉบับน้ีทาํขึ้น ณ....................................................ตําบล/แขวง
................................................... 
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...........................เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ
............... 
ระหว่างกรม..........................................กระทรวง.......................................โดย
................................................................ 
ตําแหน่ง.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรยีกว่า“ผู้รับสัญญา” ฝ่าย
หน่ึง” 
กับ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ช่ือสกุล
................................................................ 
เกิดเมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............... อายุ............ ปี รับราชการเป็นข้าราชการ
................................... 
ระดับ......................... ขั้น..................บาท  ตําแหน่ง.....................................................สังกัด
.......................................... 
กอง...........................................กรม.........................................กระทรวง
......................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...............................ถนน......................................ตําบล/แขวง
......................................... 
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ใหส้ัญญา” อีกฝ่าย
หน่ึง 
  โดยที่ผู้ให้สญัญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย          
ณ ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท........................................................................... ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีา 
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1   ผู้รับสญัญาอนุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ   
ระดับ................... สาขาวิชา.......................................................................ณ ประเทศ
.................................................. 



มีกําหนด.............. ปี  นับต้ังแต่วันที่.................. เดือน...............................พ.ศ. ..................... จนถึงวันที่
..................... 
เดือน........................................ พ.ศ. ...................... 
  ในกรณีทีผู่้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สญัญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย     ณ  ต่างประเทศ หลงัจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผู้ใหส้ัญญาตกลงที่จะทําสญัญากับผู้รับ
สัญญาขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝกึอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผลครอบคลุม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 
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ข้อ 2   ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสั่งทางราชการของผู้รับ
สัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจ่าย 
เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาฉบับน้ี 
  ผู้ให้สญัญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และจะต้ังใจศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้สําเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว 
  ข้อ 3   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสญัญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ใหส้ัญญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิน้การปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ    
ผู้รับสัญญาไมอ่นุญาตให้ผู้ใหส้ัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาํเป็นต้อง
เรียกผู้ใหส้ัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ทันที
และมีสทิธิระงับซึ่งทุนและหรอืเงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สญัญา
จะต้องปฏิบัติดังน้ี 
   3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นของผู้ให้สัญญาทันท ี
   3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม............................................กระทรวง
................................ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน  ตามที่ผู้รับสญัญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
   3.3 ในกรณีทีผู่้ให้สญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญาน้ัน การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว 
   ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 
3.3    ผูใ้ห้สญัญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
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ข้อ 4   เมื่อผูใ้ห้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเสร็จ
หรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม ่ ผู้ให้สญัญาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในกรม.................................................. กระทรวง................................................ หรือในกระทรวง 
ทบวง กรมอ่ืน  ตามท่ีผู้รับสญัญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
  ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาผิดสัญญาในขอ้ 3.2  หรือขอ้ 4 หรือผูใ้ห้สญัญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ใหส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   5.1 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) 
หรือทุนประเภท 1 (ค) ผูใ้ห้สญัญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินทีท่างราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากน้ี ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของ
จํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   5.2 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) 
ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการ
วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากน้ีผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และ
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   สําหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบ้ียปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่าย
ที่สํานักงาน ก.พ.กําหนดสําหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 
   5.3 กรณผีู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผูใ้ห้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
คืนให้แก่ผู้รับสญัญา นอกจากน้ีผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนเงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 
4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึงข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สญัญากลบัเข้าปฏิบัติ
ราชการ 
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ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบ้ียปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญา

จนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผูใ้ห้สญัญาไม่
ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งน้ี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็
ตาม  ผูใ้ห้สญัญาจะต้องชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันครบ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน 
  ข้อ 7  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ใหส้ัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณ ี
  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สญัญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใหส้ัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผูใ้ห้สญัญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินและเบ้ียปรับให้แก่ผู้รับสญัญา
เป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งน้ี เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง 
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรทีผู่้ใหส้ญัญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาไมส่ามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2  หรือข้อ 4  เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเน่ืองจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ  
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผูใ้ห้สญัญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีถ้าผูใ้ห้สญัญาไปทํางานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี  
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สญัญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น  ผูใ้ห้สญัญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่
กรณี 
  ข้อ 8  ในกรณทีี่ผู้ใหส้ัญญามพัีนธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี  ผู้ใหส้ัญญายอม
ให้ผู้รับสญัญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ใหส้ัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่
ผู้ให้สญัญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้ ทัง้น้ี หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6 แล้ว แต่
ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สญัญา ผู้ใหส้ัญญาจะต้องรับ
ผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบ้ียผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงิน
ดังกล่าวชดใช้หน้ี 
  ข้อ 9  ในวันทาํสัญญาน้ี  ผูใ้ห้สัญญาได้จัดให้........................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สญัญาด้วยแล้ว 
 
 
 



/แก่ความตาย... 
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  ในกรณีผูค้้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษา
ให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสญัญาเห็นสมควรให้ผู้ใหส้ัญญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน  ผูใ้ห้สญัญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ําประกัน
รายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ําประกันเดิมถึง 
แก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันที่ผู้ใหส้ญัญาได้รับ
แจ้งจากผู้รับสญัญาให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแลว้แต่กรณี  ถ้าผู้ให้สญัญาไม่สามารถจัดให้มผีู้ค้ําประกันรายใหม่มาทํา
สัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสญัญามสีิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ เว้นแต่
ผู้รับสัญญาต้ังคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ใหส้ัญญาเป็นผู้มศีักยภาพสงูย่ิงในการศึกษาจะอนุมัติให้
ผู้ให้สญัญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้าํประกันก็ได้ 
  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ  มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน  คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
น้ีโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้สญัญา 
              (.........................................................) 
      ลงช่ือ......ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา......ผู้รับสัญญา 
              (...........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
              (.........................................................) 

/ ข้าพเจ้า ... 
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  ข้าพเจ้า.............................................................คู่สมรสของ................................................ 
...................................ยินยอมให้.................................................................. ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
              (.......................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ทําสัญญาน้ี 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้สญัญา 
              (.......................................................) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         สัญญาเลขที่............../................. 

สัญญาค้ําประกัน 
 
           ทําที่....................................................... 
                                                                              วันที่................เดือน..........................พ.ศ. 
................ 
  ตามท่ี...................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้
สัญญา” 
ได้รับอนุญาตจาก....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไป
ศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ......................................................................................................................... 
ตามสัญญาเลขที่........................................................ลงวันที่.................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “สัญญาอนุญาต” น้ัน 
  ข้าพเจ้า........................................................................ผู้ค้ําประกัน
..................................................... 
อายุ.............. ปี อาชีพ..................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
สังกัด............................................................อยู่บ้านเลขที่......................ซอย........................................................... 
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด......................................ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แนบท้ายสัญญาน้ี ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รบัสัญญา ดังมี
ข้อความต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  ผู้ค้ําประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สญัญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้
สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนญุาตไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ค้ํา
ประกันยินยอมชําระหน้ีไม่เกินกว่าจํานวนเงินที่ผู้ให้สญัญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาต
ดังกล่าวน้ันให้แก่ 
ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ําประกันจํานวน ........................................................ บาท 
(................................................) และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ีจนกว่าจะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย
และค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน ทั้งน้ี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี ก็ถือปฏิบัติตามท่ีบทบัญญัติดังกลา่วกําหนดแล้วแต่กรณ ี
  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชําระหน้ีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้ําประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ําประกันที่จะชําระหน้ีเมื่อหน้ีถึงกําหนดชําระ 
  ในกรณีทีผู่้ใหส้ญัญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสญัญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ



การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผูร้ับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตกลง
รับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สญัญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลา ที่ผู้ให้สญัญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหน้ีค้ําประกันตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ํา
ประกันน้ี 
  



  ข้อ 2  ในกรณทีี่ผู้รับสญัญาผอ่นเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาอนญุาต
ให้แก่ผู้ใหส้ัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวน
เงินในการชําระหน้ีน้ัน ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ี
ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป
จนกว่าจะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถา้มี) ครบเต็มจาํนวน 
  ข้อ 3  ผู้ค้ําประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ค้ําประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใด ๆ อันทําให้ทรัพย์สนิน้ันเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังน้ี 
  ที่ดิน 
  (1)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าสํารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เน้ือที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ........................ 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................
บาท 
(..........................................................) 
  (2)  โฉนดเลขที่ ....................................................หน้าสํารวจ .................................................... 
ระวาง ......................................... เน้ือที่ ............. ไร่ ..............งาน .............. วา อยู่ที่ตําบล/แขวง ........................ 
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ..................................... ราคาประมาณ ............................
บาท 
(..........................................................) 
  (3) ................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
. 
  หลักทรัพย์อ่ืน 
  1) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  2) .................................................................................................................................................. 
ราคาประมาณ .................................................. บาท (............................................................................................) 
  ข้อ 4  ผู้ค้ําประกันสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ําประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลผูกพันผู้ค้าํประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
  



  ข้อ 5  ระยะเวลาในการก่อหน้ีค้ําปรัน เริ่มต้ังแต่วันที่ผู้ให้สญัญาทําสญัญาอนุญาตให้ไปศกึษา / 
ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ..................... และผู้ค้ํา
ประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อ
หน้าพยาน 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (.........................................................) 
    ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
    ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
หมายเหต ุ การแสดงหลักทรพัย์ตามข้อ 3 และสญัญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันเป็นบุคคลภายนอก 
 

 


