
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

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

 
เร่ือง   ขอลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
เรียน   ………………………………………… 

 ขา้พเจา้  (ช่ือและนามสกุลภาษาไทย)…………………………….……………………….. 
(ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………….…
ต าแหน่ง…………………………ระดบั………….……….สังกดั….……………………………………. 
มีความประสงคข์อลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ   ตั้งแต่วนัท่ี.........เดือน........................... 
พ.ศ. .....................  จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

1.   ค าช้ีแจงในการขออนุญาต 
1.1 ประวตัิ 

1.1.1 วนั เดือน ปีเกิด…………….…………………………..……อาย…ุ……………………ปี 
1.1.2 ประวติัการศึกษา.………………………………………………………………………… 

ประกาศนียบตัร…………………………………………………………………………. 
  จาก………..…………..……….ประเทศ……………………………..พ.ศ. …………... 
  ปริญญาตรี ……………………….………………………………………………..……. 
  จาก …………………….….…..ประเทศ……….…………………..พ.ศ. …………….. 
  ปริญญาโท ……….………………………………….…………………………………. 
  จาก ………………….…….…..ประเทศ……….…………………..พ.ศ. …………….. 
  ปริญญาเอก ……..…………………………………..………………………………….. 
  จาก ………………….…….…..ประเทศ……….…………………..พ.ศ. …………….. 

1.1.3 ประวติัการรับราชการ 
   เร่ิมเขา้รับราชการเม่ือวนัท่ี ………………..……………………………………………. 
   จนถึงก าหนดวนัออกเดินทาง รวมเป็นเวลา……….….....ปี………...….เดือน…..…..วนั 
   โดยเร่ิมเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ ……………………………………….…………. 

ตั้งแต่วนัท่ี…………………………………..ถึงวนัท่ี………………………………….. 
   เป็นขา้ราชการ …………………………….…………………………………………… 

ตั้งแต่วนัท่ี…………………………………..ถึงวนัท่ี………………………………….. 
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1.1.4 ขณะน้ีเป็นขา้ราชการ………………………………………...…………………………….. 
ต าแหน่ง………………...………………………………ระดบั............................................ 

  แผนก/ฝ่าย/งาน ……………………………………………………………………………. 
  ส านกั/กอง………………………..………………………………………………………… 

กรม………………..……………………………………อตัราเงินเดือน………………บาท 
 1.1.5 เคยไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศหรือไม่       เคย        ไม่เคย 
  ถา้เคย   (1)  ไปปฏิบติังานให้กบั ………………………………………………………….. 
  ณ ประเทศ …………………………………………………………………………………. 
  เป็นระยะเวลา………………….ปี………………………เดือน………………….……..วนั 
  ตั้งแต่วนัท่ี …………………………………………ถึงวนัท่ี……………………………….. 
  ประเภทการไปปฏิบติังาน             ประเภทท่ี 1                 ประเภทท่ี 2 
   (2)   ไปปฏิบติังานใหก้บั………………………………………………………….. 
  ณ  ประเทศ ………………………………………………………………………………… 
  เป็นระยะเวลา…………………….ปี……………………….เดือน……………………..วนั 
  ตั้งแต่วนัท่ี ……………………………………..ถึงวนัท่ี…………………………………… 
 1.1.6 สถานท่ีติดต่อ………………………………………………………………………………. 
  ……………………..……………………………………………………………………… 
  …………………………..…………..หมายเลขโทรศพัท…์…………….………………… 

       1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัการไปปฏิบัติงาน 
 1.2.1  ไปปฏิบติังานใหก้บั …………..…………………………………………………….……….. 
            ณ  ประเทศ ………………………………………………….……………………..……….. 
              ตามความตกลงระหวา่ง ……………………………………………………….………. 
       กบั …………………………………………………………………………………….. 
              ติดต่อสมคัรโดยผา่น …………………..……………………………………..……….. 
              ติดต่อเอง …………………………..…………………………………………..……… 
              อ่ืนๆ ……………………………………………….……………………………..…… 
 1.2.2 ต าแหน่งท่ีจะไปปฏิบติังาน……………………………………………………………..… 
  ระดบั …………………..หนา้ท่ีท่ีจะไปปฏิบติังาน (โดยยอ่) ……………………………. 
  ……………………………………………………………………………………….…… 
  …………………………………………………………………………………….……… 
 1.2.3 ระยะเวลาท่ีจะขอไปปฏิบติังาน ……………ปี…………………….เดือน……………วนั 
 1.2.4 ก าหนดออกเดินทางประมาณวนัท่ี ……..………………………………………………... 



- 3 - 
1.2.5 ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

    เงินเดือน  อตัราเดือน/ปีละ ……..………………………………………………….. 
    ค่าท่ีพกั ……………………………………………………………………………. 
    ค่าพาหนะในการเดินทาง ………………..………………………………………… 
    อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………. 
 1.2.6      สถานท่ีติดต่อ .................................................................................................................. 
  .......................................................................................................................................... 
  หมายเลขโทรศพัท ์........................................................................................................... 

   ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งเป็นจริงทุกประการ 
 
             (ลงช่ือ)…………………………………….. 
            (…………………………………….) 

2.   ค าช้ีแจงและค ารับรองของส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกดัหรือเทยีบเท่า 
      2.1 ขอช้ีแจงวา่ขา้ราชการผูน้ี้ 
 2.1.1   ระยะเวลาการเป็นขา้ราชการก่อนไปปฏิบติังาน 

  เป็นขา้ราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัครบ 2 ปี ก่อนถึงวนัท่ีไดรั้บ     
       อนุมติัใหไ้ปปฏิบติังาน 

                  เป็นขา้ราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่ครบ 2 ปี ก่อนถึงวนัท่ี 
                                ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังาน  แต่กรณีมีความจ าเป็นตอ้งสั่งใหไ้ปปฏิบติังาน   
            โดยมีเหตุผลอนัสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ตามเอกสารแนบทา้ย 
     2.1.2   อายขุองผูไ้ปปฏิบติังาน 
                    อายไุม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังาน 

   อายเุกิน แต่กรณีมีความจ าเป็นตอ้งสั่งใหไ้ปปฏิบติังาน โดยมีเหตุผลอนัสมควรและ 
         เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ตามเอกสารแนบทา้ย 

2.1.3   ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการด าเนินการทางวนิยั 
  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการซ่ึงมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อย 

                   และไม่อยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการทางวินยั 
  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการซ่ึง ............................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
      แต่กรณีมีความจ าเป็นตอ้งสั่งใหไ้ปปฏิบติังาน  โดยมีเหตุผลอนัสมควรและเป็นประโยชน์ 
      แก่ทางราชการอยา่งยิง่ตามเอกสารแนบทา้ย 
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2.1.4   ในกรณีท่ีเคยไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศมาแลว้ 
                    ไดก้ลบัมาปฏิบติัราชการในส่วนราชการครบ 2 ปีแลว้  นบัแต่วนักลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
        ราชการหลงัจากท่ีเดินทางกลบัจากการไปปฏิบติังานคร้ังสุดทา้ย 

   มีเวลาปฏิบติัราชการไม่ครบ 2 ปี  แต่กรณีมีความจ าเป็นตอ้งสั่งใหไ้ปปฏิบติังาน 
        โดยมีเหตุผลอนัสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ตามเอกสารแนบทา้ย 

       2.2 ขอรับรองวา่ การไปปฏิบติังานของขา้ราชการผูน้ี้ 
 2.2.1     ไม่ท าใหเ้สียราชการ เพราะยงัมีผูอ้ยูป่ฏิบติังานเพียงพอ ไม่ตอ้งตั้งอตัราก าลงัเพิ่ม 
 2.2.2      เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  หรือต่อการปฏิบติัราชการของกระทรวง /กรมน้ี 
             ประการใดบา้ง  (โปรดระบุ) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 

   เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอยา่งยิง่  หรือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่      
      (โปรดระบุ) 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 2.2.3   กระทรวง/กรม  มีแผนงานหรือโครงการท่ีรองรับเม่ือกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีประการใดหรือไม่ 
                มี       ไม่มี 
            โปรดช้ีแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา ……………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………… 

          (ลงช่ือ)…………………………………….. 
        (……………………………………..) 
           ต าแหน่ง……………..……………………. 
                 วนัท่ี……….…./………………/…………. 
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3.   การพจิารณาของกระทรวงเจ้าสังกดั 
      ……..………………………………………………………………………………………………….. 
      ……..………………………………………………………………………………………………….. 
      ……..………………………………………………………………………………………………….. 

          (ลงช่ือ)…………………………………….. 
       (……………………………………..) 
           ต าแหน่ง……………..……………………. 
                 วนัท่ี……….…./………………/…………. 
 
4.   ค าส่ังของรัฐมนตรีเจ้าสังกดั 
     อนุญาต      ไม่อนุญาต 
         ………………………………………..………………………………………………………. 
                     …………………………………………………………………………………………………. 
         ………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงช่ือ)..…………………………………….. 
                 (.………………………………..……) 
                รัฐมนตรี ……………………………………… 
                วนัท่ี……….…./….….………/……….…. 
  
 
 


