
     

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว 1137                ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ 
        ๓๕/๔  ถ.ประสำทวิถี  อ.แม่สอด  จ.ตำก  ๖๓๑๑๐ 

                25  มีนำคม  ๒๕64 

เรื่อง  มำตรกำรก ำชับกำรน ำเด็กเข้ำค่ำยลูกเสือ หรือกำรปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔188/ว 150   
  ลงวันที่  23  มีนำคม  ๒๕64             จ ำนวน  ๑  ชุด 

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับแจ้งเหตุนักเรียนเสียชีวิต คำดว่ำ
นักเรียนหำยตัวไประหว่ำงท ำกิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ ณ ค่ำยลูกเสือชั่วครำวของสถำนศึกษำแห่งหนึ่ง และคำดว่ำ
น่ำจะจมน้ ำบริเวณหนองน้ ำข้ำงสถำนศึกษำ ซึ่งมีกำรจัดฐำนกิจกรรมเกี่ยวกับน้ ำ โดยทำงค่ำยลูกเสือชั่วครำวของ
สถำนศึกษำได้เตรียมฐำนไว้ข้ำงนอกบริเวณสถำนศึกษำ ทัง้นี้ กิจกรรมลูกเสือนั้นจ ำเป็นต้องพำนักเรียนเข้ำค่ำยลูกเสือ 
หรือไปท ำกิจกรรมเดินทำงไกล และกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด ในระหว่ำงกำร
เดินทำงและกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือพึงเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรรบกวน หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
แก่ผู้อื่น ผู้บังคับบัญชำลูกเสือต้องระวังดูแลลูกเสืออย่ำงใกล้ชิด เพ่ือมิให้เกิดอันตรำยแก่ลูกเสือขึ้นได้ ตั้งแต่ออก
เดินทำงจนกระท่ังกลับถึงท่ีตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ รำยละเอียดสิ่งที่แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ จึงขอก ำชับให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรก ำชับกำรน ำเด็กเข้ำค่ำยลูกเสือ หรือไปท ำกิจกรรมเดินทำงไกลและกำรเข้ำค่ำยพักแรมของลูกเสือ 
เนตรนำรี และยุวกำชำด ดังนี้ 
  1. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรพำนักเรียน และนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ. 2562 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
  2. คู่มือกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (แสกน QR-Code) 
  3. คู่มือแนวทำงปฏิบัติและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 (แสกน QR-Code)  
 

/ทั้งนี้... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด่วนที่สุด 
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ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติว่ำด้วย กำรปกครอง หลักสูตรและวิชำพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509 โดยค ำนึงถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยของนักเรียนในกำรน ำเด็กเข้ำค่ำยลูกเสือ หรือกำร
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา  
ไปนอกสถานศึกษา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา   

ไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง  

กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“นักเรียนและนักศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และให้หมายความรวมถึง

สถานศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแล  หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการ  หรือต าแหนง่ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีอ านาจ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”  หมายความว่า  การที่หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย  พานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
นอกสถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้  หรือไปท ากิจกรรมการเดินทางไกลและ  
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด  แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามค าสั่ง
ในทางราชการ 

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  จ าแนกเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจ   

ของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน  โดยขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  

เป็นผู้ควบคุม  และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน   
ต่อนักเรียนไม่เกิน  ๓๐  คน  เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม 

กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย  ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม 
(๔) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง  ยานพาหนะที่จะใช้   

ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้  
ความช านาญด้วย 

(๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความรว่มมอืไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือขอค าแนะน าหรอื
ขอความร่วมมืออื่น ๆ  เท่าที่จ าเป็น  รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ  กิจกรรม  และ
สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ  และมีหมายเลขก ากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ  
ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 

กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  
จ านวน  ๓  คัน  ขึ้นไป  ควรจัดให้มีรถน าขบวน  ส าหรับการใช้รถโดยสารต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  จ านวน  ๓  คัน  
ขึ้นไป  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถหรือยานพาหนะ  และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 

(๗) เพ่ือการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ   
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา  ให้สถานศึกษาจัดใหม้ีการประกันภัยการเดินทางแก่นกัเรยีน
และนักศึกษา  เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวแก่นักเรียนและ
นักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว   

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๕   
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  ๕  (๑) 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  ส าหรับการพา   
ไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  ๕  (๒)   

(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๕  (๓)   
ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาส่งค าขออนุญาต  พร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษา   

ไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หากไม่สามารถ

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ยื่นค าขอได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วย  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
จึงออกเดินทางได้ 

เอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ
กิจกรรม  รายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ  รายชื่อผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมในการเดินทาง  
รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษา  แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง  
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรม  เพ่ือการตรวจสอบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานทุกระยะ  และแผนส ารองกรณีเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น   

ข้อ  ๑๐ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัยเพ่ือให้การเดินทางเป็นไป   

ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
(๒) ไม่เสพสุรา  สิ่งเสพติด  ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  และเล่นการพนัน  

ทุกชนิด 
(๓) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการติดต่อสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ 
(๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง  

และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
(๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย   

ของนักเรียนและนักศึกษาให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาด าเนินการรายงาน  
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ  ๑๑ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามล าดับหมายเลข  ตามเส้นทางที่ก าหนดในแผนการเดินทาง   
ทั้งนี้  การใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด 

(๒) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดี  และพร้อมที่จะ
ใช้การได้ตลอดเวลา 

(๓) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง  ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ   
ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๔) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะไม่ต้องถือหรือ 
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๕) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ 

ข้อ  ๑๒ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ   

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่  และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรม 
(๒) จัดสถานที่พักแยกชาย - หญิง  ให้เป็นส่วนสัด 
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
(๔) จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือดูแลนักเรียนนักศึกษา

ระหว่างกระท ากิจกรรม  รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง  กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร   
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว   

ข้อ  ๑๓ เมื่อกลับจากการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้วให้รายงาน   
ให้ผู้อนุญาตตามข้อ  ๘  ทราบ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๔ ให้ถือว่าครู  อาจารย์  ผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยผู้ควบคุมที่พานักเรียนและนักศึกษา   
ไปนอกสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ   
ของทางราชการ 

ข้อ  ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

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

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

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

ข้าพเจ้าขออนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา  มีจ านวน ............................... คน และครู/อาจารย์ 
ควบคุม ....................... คน  โดยมี ............................................ เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ .......................................... 
ณ ..............................................  จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ .......................................  
เดือน .............................. พ.ศ. .................. เวลา ...................... น. และจะไปตามเสน้ทางผา่น........................... 
............................................................................................  โดยพาหนะ ............................................................. 
จะพักค้างที่ .................................................................... และกลับถึงสถานศึกษา  วันที่ ............... ....................... 
เดือน........................... พ.ศ. .................. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ................................................... บาท 
(.......................................... ..........................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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



แบบขออนุญาตผูป้กครองพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

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

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

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

ด้วย (ชื่อสถานศึกษา) ........................................................... มีความประสงค์จะขออนุญาตน า 
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มี 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ........... ................... คน  มีครู/อาจารย์ควบคุม จ านวน .......................... คน   
โดยมี ....................................... เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ........................................ ณ ..............................................  
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................................. ..... เดือน ..............................  
พ.ศ. .............. เวลา ................ น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................................  
โดยพาหนะ ..................................................... จะพักค้างที่ ...................................... และกลับถึงสถานศึกษา  
วันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ......................................... บาท 
(.......................................... ..........................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา 

ข้าพเจ้า .......................................................... ผู้ปกครองของ ............................................ ...... 
     อนุญาต     ไม่อนุญาต  ให้ .............................................................. ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 

 

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



แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

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

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

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

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน ............................... คน  
ครู/อาจารย์ควบคุม จ านวน .......................... คน  โดยมี ..................................................... เป็นผู้ควบคุมไป
เพ่ือ .......................................................................................... ณ ............................................................... 
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. .................  
เวลา ..................... น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.....................................................................................  
โดยพาหนะ .............................................. และได้กลับถึงสถานศึกษา วันที่ .............. เดือน...........................  
พ.ศ. ................ นั้น 

การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ................................................................... 
(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด) ............................................................................ .................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  และ 
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน

และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  8  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  5 
(1) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  5  (1) 
(2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2) 
(3) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักร 

ตามข้อ  5  (3) 
ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ให้หัวหน้าสถานศกึษาเปน็ผู้มอี านาจพิจารณาอนญุาตการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามขอ้  5  (1)  
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตการพาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
ให้ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)” 

ข้อ 4 ให้ เ พ่ิมความต่อ ไปนี้ เป็นวรรคสามและวรรคสี่ ของข้อ   9   แห่ งระ เบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  2562 

“ให้สถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนรายงาน
การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  ต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   
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ในกรณีที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเห็นว่า  การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  
วรรคท้าย  อาจมีภยันตรายหรือเหตุการณ์อันกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน  หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรมมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัย  หรือมีเหตุอื่นอันอาจเป็นภยันตรายต่อนักเรียน  ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
มีอ านาจสั่งให้ระงับ  ยับยั้ง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการพิจารณาอนุญาตตามข้อ  8  วรรคท้าย  
ได้ตามที่เห็นสมควร” 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  1๓  แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“ส าหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ในกรณีที่พาไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  5  (2)  และ
การพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  5  (3)  ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับ 
ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนทราบ  ภายใน  15  วันหลังจากการพานักเรียน 
ไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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