
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองการเจาหนาท่ี  กลุมพัฒนาบุคคล              โทร. 02 618 2323 ตอ 1322  
ท่ี   นร 0203.03/1717  วันท่ี 10   มนีาคม  2562     
เรื่อง   ขออนุญาตใหขาราชการเดินทางไปตางประเทศ                       0 

เรียน อปส. 

  1. นายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก ตําแหนง นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ         
กลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี ไดรับอนุญาตใหลาพักผอน ระหวางวันท่ี 16 – 17 เมษายน 2563 
รวม 2 วันทําการ และ มีความประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเพ่ือทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 11 - 19 เมษายน 2563 รวม 9 วัน 

  2. ขอเท็จจริง 
      ๒.๑ ครั้งสุดทายนายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก ไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ตางประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2562 เปนเวลา 10 วัน  

    2.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก มีวันลาพักผอน
จํานวน 30 วัน ลามาแลว 3 วัน ลาครั้งนี้ 2 วัน คงเหลือวันลาพักผอน จํานวน 25 วัน 

  3. ขอเสนอ 
      เห็นควรอนุญาตใหนายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก เดินทางไปตางประเทศ           
ณ ประเทศญี่ปุนระหวางวันที่ 11 - 19 เมษายน 2563 ตามขอ ๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 
(.................................................) 

ผอ................ 
 

 

ตัวอยาง “หนังสือการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ”  เสนอ อปส. 
(กรณีเคยเดนิทางไปตางประเทศ และเคยลามาแลว) 

หมายเหตุ : หนังสือน้ีเปนตัวอยาง ไมใชแบบฟอรม ใหพิมพเสนอเปนหนังสือราชการ ไมใชการกรอกแบบฟอรม       

โดยปรับขอมูลตามขอเท็จจริงของแตละบุคคล ขอความใดท่ีไมมี หรือ ไมใชใหตัดออก 

แบบที่ 1 



 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองการเจาหนาท่ี  กลุมพัฒนาบุคคล              โทร. 02 618 2323 ตอ 1322  
ท่ี   นร 0203.03/1717  วันท่ี 10  มีนาคม  2563     
เรื่อง ขออนุญาตใหขาราชการเดนิทางไปตางประเทศ               0     

เรียน อปส. 

  1. นายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก ตําแหนง นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ         
กลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี ไดรับอนุญาตใหลาพักผอน ระหวางวันท่ี 17 – 20 มีนาคม 2563 
รวม 4 วันทําการ และ มีความประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเพ่ือทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน
ระหวางวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2563 รวม 5 วัน 

  2. ขอเท็จจริง 
      ๒.๑ นายแสนรวย  ชอบเที่ยวรอบโลก ไมเคยไดรับอนญุาตใหเดินทางไปตางประเทศ  

    2.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก มีวันลาพักผอน
จํานวน 30 วัน ยังไมเคยลา ลาครั้งนี้ 4 วัน คงเหลือวันลาพักผอน จํานวน 26 วัน 

  3. ขอเสนอ 
      เห็นควรอนุญาตใหนายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก เดินทางไปตางประเทศ           
ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2563 ตามขอ ๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
(.................................................) 

ผอ................ 
 

 

ตัวอยาง “หนังสือการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ”  เสนอ อปส. 
(กรณีไมเคยเดินทางไปตางประเทศและยังไมเคยลา) 

หมายเหตุ : หนังสือน้ีเปนตัวอยาง ไมใชแบบฟอรม ใหพิมพเสนอเปนหนังสือราชการ ไมใชการกรอกแบบฟอรม       

โดยปรับขอมูลตามขอเท็จจริงของแตละบุคคล ขอความใดท่ีไมมี หรือ ไมใชใหตัดออก 

แบบที่ 2 



 
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ กองการเจาหนาท่ี  กลุมพัฒนาบุคคล              โทร. 02 618 2323 ตอ 1322  
ท่ี   นร 0203.03/1717  วันท่ี 10   มนีาคม  2563     
เรื่อง ขออนุญาตใหขาราชการเดนิทางไปตางประเทศ              0 

เรียน อปส. 

1. นายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก ตําแหนง นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ         
กลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี มีความประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเพ่ือทัศนศึกษา            
ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 11 – 15 เมษายน 2563 รวม 5 วัน ในชวงวันหยุดราชการ  

  2. ขอเท็จจริง 
      ครั้งสุดทายนายแสนรวย  ชอบเที่ยวรอบโลก ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศ 
ณ สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2562 เปนเวลา 10 วัน  

  3. ขอเสนอ 
      เห็นควรอนุญาตใหนายแสนรวย  ชอบเท่ียวรอบโลก เดินทางไปตางประเทศ           
ณ ประเทศญี่ปุนระหวางวันที่ 11 – 15 เมษายน 2563 ตามขอ ๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
(.................................................) 

ผอ................ 
 

 

ตัวอยาง “หนังสือการขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ”  เสนอ อปส. 
(กรณีเดินทางชวงวันหยดุราชการ) 

หมายเหตุ : หนังสือน้ีเปนตัวอยาง ไมใชแบบฟอรม ใหพิมพเสนอเปนหนังสือราชการ ไมใชการกรอกแบบฟอรม       

โดยปรับขอมูลตามขอเท็จจริงของแตละบุคคล ขอความใดท่ีไมมี หรือ ไมใชใหตัดออก 

แบบที่ 3 
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