
คู่มือการปฏิบัตงิาน 

นางสาวณัฐณิชา  ม่วงมี 
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 

กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาชลบรุ ีระยอง 



คูมือการปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐณิชา มวงมี

พนักงานธุรการปฏิบัติงานชํานาญงาน

1. ชื่องาน :  งานสารบรรณ

2. วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีมำตรฐำน 
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน

ครอบคลุมกำรดำเนินงำนตั้งแต่ กำรรับ - ส่ง กำรจัดทำหนังสือ กำรเก็บรักษำ กำรยืม และกำรท ำลำย
หนังสือรำชกำรของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกลุ่มอำนวยกำร 

4. ค าจ ากัดความ

“เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
“ส ำนักงำน” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
“ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
“เอกสำรลับ” หมำยถึง เอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผยได้ 
“กลุ่ม” หมำยถึง – กลุ่มอ ำนวยกำร 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- กลุ่มนโยบำยและแผน 
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
- กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
- กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

“หน่วย” หมำยถึง หน่วยตรวจสอบภำยใน 
“เอกสำร” หมำยถึง เอกสำร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
“ผอ.กลุ่ม” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ
1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
1.3 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาฯ

1.4 งานเก็บรักษา ยืม และท ำลายหนังสือราชการ
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค ำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผูเกี่ยวของรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.6 อานแฟมเสนองาน / น ำแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ
1.7 ระบบงาน AMSS++

1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
1.9 ระบบงาน E - Filine

2. งานเอกสารการพิมพ์ 
2.1 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
2.2 กำรพิมพ์แบบฟอร์มต่ำง ๆ
2.3 กำรท ำส ำเนำหนังสือ เช่น ถ่ำยเอกสำร อัดส ำเนำ
2.4 กำรเรียบเรียง และจัดท ำรูปเล่ม
2.5 กำรจัดพิมพ์ค ำสั่ง

3. งานประชุม
3.1 กำรประสำนด้ำนสถำนที่และอำหำรในกำรประชุม
3.2 กำรจัดเตรียมเอกสำรในกำรประชุม

4. งานพัสดุ 
4.2 งำนทะเบียนคุมพัสดุ และรำยงำนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
4.3 งำนเบิกจ่ำยพัสดุ

5.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 

(1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรร่ำงหนังสือและจัดพิมพ์ตำมรูปแบบหนังสือ รูปแบบหนังสือใน
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกำรนำระบบเทคโนโลยี
มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดพิมพ์หนังสือ  

(2) จัดพิมพ์หนังสือตำมรูปแบบที่ระเบียบก ำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส ำเนำ ไว้ที่เจ้ำของ
เรื่อง 1 ฉบับ สำรบรรณกลำง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง  

(3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ของเรื่องรับงำนที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ควำมถูกต้อง ถ้ำไม่
ถูกต้องให้ดำเนินกำรแก้ไข ถ้ำถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจำรณำลงนำมตำมลำดับขั้น 

(4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงนำมหนังสือรำชกำรแล้วสำรบรรณกลำงทำกำรออก
เลขที่หนังสือส่งโดยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คำสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืน เจ้ำของเรื่อง  



5.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำของ
เรื่องโดยให้ก ำหนดวิธีกำรเก็บ ให้เหมำะสมตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน  

(2) กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ ไม่มีอะไรที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีก  

(3) กำรเก็บไว้เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จ ำเป็นจะต้อง
ใช้ในกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ  

อายุการเก็บหนังสือ 
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส ำเนำที่

มีต้นเรื่องจะค้นได้จำกที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำซึ่งไม่มีควำมส ำคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำให้เก็บไว้ไม่น้อย

กว่ำ 1 ปี  
(3) หนังสือที่ต้องกำรสงวนเป็นควำมลับ หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย

หรือระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น  
(4) หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศำสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษำค้นคว้ำให้เก็บไว้ตลอดไป 

5.4 งานการยืมหนังสือราชการ 

กำรยืมหนังสือรำชกำรเป็นกำรยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ผู้ขอยืมยื่นคำขอตำมแบบที่ก ำหนดพร้อมแจ้งให้ทรำบว่ำเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ใน 

รำชกำรใด โดยจะต้องมอบหลักฐำนกำรยืมให้เจ้ำหน้ำที่เก็บ  
(2) เจ้ำหน้ำที่รวบรวมค ำขอพร้อมเหตุผลกำรยืมหนังสือเสนอผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำอนุญำต  
(3) ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเหตุผลกำรขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะอนุญำตหรือไม่อย่ำงไร  
(4) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอยืมตำมที่ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสั่งกำร 
(5) ด ำเนินกำรตำมผลกำรสั่งกำรต่อไป  
(6) เจ้ำหน้ำที่จัดท ำทะเบียนคุม/หลักฐำนขอยืม  

หมายเหตุ 
1) กรณีกำรยืมหนังสือระหว่ำงส่วนรำชกำร ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ระดับกองขึ้นไป 
2) กรณีกำรยืมหนังสือภำยในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำส่วน

รำชกำรระดับแผนกข้ึนไป 



มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ







การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ระยะ 



มาตรการที่ 8 การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่ 
1. สถานศึกษาต้องจัดท าสัญญาเช่ารถกับผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก

และใช้รถที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการท าประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเช่ารถยนต์ต้องก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพรถและพนักงาน
ขับรถ พร้อมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนให้ชัดเจน 

2. ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดหารถโดยสารที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมี
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีประตูฉุกเฉิน  
ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก 

3. ให้สถานศึกษาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของสภาพรถโดยสาร
ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยขอความร่วมมือส านักงานขนส่งจังหวัดหรือสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนในการตรวจสอบสภาพรถคันท่ีจะใช้เดินทาง 

4. ให้สถานศึกษาตรวจสอบพนักงานขับรถที่ผู้ประกอบการขนส่งจัดหามาให้ว่ามีใบอนุญาตขับรถ
ที่ถูกต้องตรงตามประเภทของรถโดยสาร ใบอนุญาตไม่สิ้นอายุ มีความรู้ มีความช านาญเส้นทางตามแผนการ
เดินทาง มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถจากกรมการขนส่ง
ทางบกหรือส านักงานขนส่งจังหวัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้เคียงในการ
ตรวจความพร้อมและสภาพร่างกายของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง 

5. กรณีที่เป็นการเดินทางในเส้นทางที่ผ่านภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวให้ใช้รถโดยสารชั้นเดียวในการ
เดินทาง 

6. หากเป็นยานพาหนะอ่ืน เช่น เรือ รถไฟ เครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 – 4 โดนอนุโลม

มาตรการที่ 9 การจัดท าแผนการเดินทาง 
1. สถานศึกษาต้องด าเนินการส ารวจเส้นทางก่อนการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โดยเลือก

เส้นทางท่ีปลอดภัยที่สุด 
2. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนที่สังเขป แสดงเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ

พร้อมทั้งจัดส่งแผนการเดินทางหรือแผนที่เส้นทาง รวมทั้งจุดที่ต้องระมัดระวังในเส้นทางให้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งและพนักงานขับรถศึกษาก่อนการเดินทาง 

3. ให้แผนการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่ารถยนต์กับผู้ประกอบการขนส่ง โดยพิจารณา
ก าหนดการเดินทางให้รัดกุมรอบคอบ ไม่ควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อให้ถึงที่ทัศนศึกษาในช่วงเช้า  
โดยเส้นทางที่ขับไกลเกินกว่า 4 ชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องจัดพนักงานขับรถจ านวน 2 คน เพ่ือสับเปลี่ยนกันขับ 
หรือจัดแผนการเดินทางให้มีระยะเวลาหยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

4. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนส ารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งรับทราบและมีส่วนรับผิดชอบกับแผนส ารองดังกล่าวด้วย 



มาตรการที่ 10 การปฏิบัติระหว่างการเดินทาง 
1. สถานศึกษาต้องจัดให้มีผู้ควบคุม และผู้ช่วยผู้ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ

พานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
2. สถานศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถ หรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียน

ที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 
3. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมให้มีเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือการประสานงานทุกระยะ 
4. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับ ดูแล ไม่ให้มีการบรรทุกนักเรียนเกินจ านวนที่นั่งของ

รถโดยสาร 
5. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับ ดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งห้ามมิให้มีการเสพสุรา สิ่งเสพติด 
ของมึนเมา และเล่นการพนันทุกชนิด 

6. ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับ ดูแลนักเรียน ให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน

มาตรการที่ 11 การพักแรมคืน 
1. เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม ต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรมและท่ีพักแรมคืน 
2. ในกรณีที่มีการพักค้างคืน ต้องจัดที่พักแยกชาย/หญิง
3. ต้องจัดให้มีครู อาจารย์ ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
4. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พกพาอาวุธ สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเล่นการพนัน เข้าไป

ในสถานที่จัดกิจกรรมหรือสถานที่พักแรมคืน 
5. ไม่อนุญาตให้น าของมีค่าจ าพวกเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู ติดตัวไป เว้นแต่ได้รับ

อนุญาต (ของมีค่าควรน าฝากครูเวรไว้) 
6. จัดให้มีครูพยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านการรักษาพยาบาลดูแลนักเรียน ระหว่างกระท ากิจกรรม

รวมทั้งจัดรถรับ-ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 
7. การจัดกิจกรรมต้องจัดให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน วัย เพศ และความสามารถของนักเรียน

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายโลดโผนเกินไป และต้องจัดให้มีการทดสอบปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติจริงทุกครั้ง 
โดยครู อาจารย์ที่รับผิดชอบ 

8. ในกรณีที่เกิดการพลัดหลงหรือออกนอกสถานที่ หรือค่ายพักแรม โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งและ
ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ บุคคลในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนค้นหา ติดตาม พร้อมแจ้ง
ให้ผู้ปกครอง และผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 



มาตรการที่ 12 การรายงานผล 
1. กรณีฉุกเฉินให้รายงานด้วยวาจา และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วให้รายงานเป็นลายลักษณ์

อักษรอีกครั้งหนึ่ง 
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ควบคุม จัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

มาตรการที่ 13 ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และการพักแรมคืนเป็นอันดับแรก
2. ต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานที่เดินทางไปทัศนศึกษา
3. ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนในการจัดครูต่อนักเรียนในการดูแลรักษาความปลอดภัย
4. สร้างความตระหนักให้ครูควบคุมมีความรับผิดชอบอย่างสูง
5. การประกันภัย ให้ดูความเชื่อมั่นของบริษัทประกันอย่างละเอียด รอบคอบ (ดูประวัติการจ่ายจริงที่

เคยผ่านมาด้วย) 
6. รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง

6.1 ถ้าจ านวนนักเรียนมีจ านวนมาก ให้ใช้รถบัสคันใหญ่
6.2 ถ้านักเรียนมีจ านวนน้อยให้ใช้รถตู้
6.3 ต้องถ่ายบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ของพนักงานขับรถไว้เป็นหลักฐาน
6.4 ต้องพิจารณาพนักงานขับรถจากประสบการณ์และความช านาญในเส้นทางการขับรถ
6.5 มีการตรวจสอบสภาพรถ มาตรฐานรถ และราคาในการเดินทาง
6.6 ต้องมีสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน

7. ควรขอความร่วมมือ ประสานงาน กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

8. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนหรือเทศกาลส าคัญ เพราะอาจจะท าให้ประสบอุบัติเหตุ
ได้ง่ายและการจราจรติดขัด 

9. ควรก าหนดแผนการจัดทัศนศึกษาประจ าปี/ภาคการศึกษา
10. ควรจัดทัศนศึกษา/เข้าค่ายพักแรม แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ

………………………………………………………………………………………………………. 



(ตัวอย่าง) 
แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา ........................................ 
(วัน เดือน ปี) ................................................................ 

เรื่อง การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

ตามท่ี (ชื่อสถานศึกษา) ....................................ได้รับอนุญาตให้น านักเรียน มีจ านวน.........คน 
และครูควบคุม จ านวน.........คน โดยมี..................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ................................................ 
ณ.................................................จังหวัด....................โดยเริ่มออกเดินทางวันที่........เดือน..............พ.ศ.......... 
เวลา................น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน..................................โดยพาหนะ....................................และได้กลับถึง
สถานศึกษา วันที่........เดือน..............พ.ศ..........นั้น 

การพานักเรียนไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ ................................................................................
(เรียบร้อย หรือ ไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด)............................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

หน่วยงาน / โรงเรียน ..................................... 
โทรศัพท์ / โทรสาร. ...................... 

*** จัดพิมพ์ตามความเหมาะสม *** 

ชลบุรี ระยอง



(ตัวอย่าง) 
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา ........................................ 
(วัน เดือน ปี) ................................................................ 

เรื่อง การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

เรียน ...................................................... 

ด้วย (ชื่อสถานศึกษา) ................... ...................................มีความประสงค์จะขออนุญาตน า 
(ชื่อนักเรียน)................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มีนักเรียน จ านวน........คน 
มีครูควบคุม จ านวน............คน โดยมี....................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ............................................... 
ณ......................................จังหวัด................เริ่มออกเดินทางวันที่........เดือน..............พ.ศ.......... เวลา.............น. 
และจะไปตามเส้นทางผ่าน...............................................โดยพาหนะ.........................จะพักค้างที่.......................
และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.........เดือน....................พ.ศ...............เวลาประมาณ..................น. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
จ านวน...........................บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตน า (ชื่อนักเรียน)...........................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 

   ขอแสดงความนับถือ 

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

หน่วยงาน..................................... 
โทรศัพท์ / โทรสาร. ...................... 
ครูผู้ควบคุม......................................../โทรศัพท์.............และหรือสถานท่ีพักแรม.........................โทร................. 
....................................................................................................................................................................... 
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับสถานศึกษา 

ข้าพเจ้า......................................................................ผู้ปกครองของ.......................................................
อนุญาต ไม่อนุญาต ให้...................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี ้
(โรคประจ าตัวของนักเรียน....................................ยาท่ีนกัเรยีนแพ้............................) 

ลงชื่อ..................................ผูป้กครอง 
โทรศัพท์ / โทรสาร............................ 

 *** จัดพิมพ์ตามความเหมาะสม *** 



(ตัวอย่าง) 
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา ........................................ 
(วัน เดือน ปี) ................................................................ 

เรื่อง การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ..................................................................................  

ด้วย (ชื่อสถานศึกษา)...................................................ขออนญุาตน านกัเรยีน จ านวน........คน 
และครูควบคุม จ านวน.........คน โดยมี..................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ................................................ 
ณ.................................................จังหวดั....................เริ่มออกเดินทางวันที่........เดือน.....................พ.ศ.............
และจะไปตามเส้นทางผ่าน...........................................................โดยพาหนะ....................................จะพักค้างท่ี
......................................................และกลับถึงสถานศึกษาวันที่............เดือน................................พ.ศ................
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน.........................บาท การไปครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 แล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  ขอแสดงความนับถือ 

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

หน่วยงาน / โรงเรียน ..................................... 
โทรศัพท์ / โทรสาร. ...................... 

*** จัดพิมพ์ตามความเหมาะสม *** 

ชลบุรี ระยอง
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