
การขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศ 

ขาราชการที่ประสงคจะขออนุญาตลาไปศึกษาตอภายในประเทศตองพิจารณาถึงสาขาวิชาและรายละเอียดของ
หลักสูตร  จะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับงานหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ี ก.พ. กําหนด เวนแต
ขาราชการตองไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและผูบังคับบัญชาเห็นชอบดวย โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

๑) การขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศในเวลาราชการ 

๒) ขั้นตอนระหวางการลาศึกษาตอภายในประเทศในเวลาราชการ 

๓) ข้ันตอนการตอสัญญาลาศึกษาตอในประเทศในเวลาราชการ 

๔) ข้ันตอนการขอรายงานตัวกลับเขารับราชการ 

๕) การขออนุญาตลาศึกษาภายในประเทศนอกเวลาราชการ 

การขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศในเวลาราชการ 

ข้ันตอนท่ี 1 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ)  

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศในเวลาราชการ พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จะตองสดคลองหรือเปน
ประโยชนกับงานหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ี ก.พ. กําหนด 

2. ขออนุญาตจากผูจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม "แบบคําขออนุญาตลาศึกษาไปสอบคัดเลือกศึกษาตอ" 

4. ทําหนังสือถึงกรมปศุสัตว ผาน กองการเจาหนาท่ี ลงนามโดยผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. กองการเจาหนาท่ีรับเร่ืองจากข้ันตอนท่ี 1 พิจารณารายละเอียดตางๆและทําเรื่องเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณา 

2. เม่ือทราบผลพิจารณาใหทําหนังสือถึงบังคับบัญชาของผูขออนุญาตลาศึกษาตอเพ่ือแจงผลการพิจารณา อน่ึง สืบเน่ือง
จากขั้นตอนการขออนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอภายในประเทศตองใชระยะเวลาและมีหลายขั้นตอน ดังน้ัน เพ่ือเตรียม
การลวงหนากองการเจาหนาท่ีจึงไดจัดสงข้ันตอนการขออนุญาตทําสัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศและแบบฟอรม 
"สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ" และ "แบบฟอรมสัญญาค้ําประกัน" เพื่อใหผูขอลาศึกษาตอศึกษา
รายละเอียดและดําเนินการลวงหนา 

3.จัดทําสรุปบัญชีรายชื่อผูขออนุญาตลาไปสอบคัดเลือกศึกษาตอประจําปการศึกษา 

 



ข้ันตอนท่ี 3 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ)  

1. ผูอนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติรับทราบผลการพิจารณาจากกองการเจาหนาที ่ จากนั้นไปดําเนินการสมัคร
และสอบตามกําหนดการของสถาบันการศึกษา 

2. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาตอและกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารหลัก
ฐานสงใหกองการเจาหนาที ่จํานวน 3 ชุด 

3. เมื่อทราบผลสอบแลวใหแจงผลการสอบใหกรมฯทราบ โดยทําหนังสือถึง อธบิดี กรมปศุสัตว ผาน กองการเจาหนาท่ี 
ทั้งนี้ผูขออนุญาตลาศึกษาตอตองแจงผลการสอบทั้งสอบผานและสอบไมผาน 

ข้ันตอนท่ี 4 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. ตรวจรายละเอียดเอกสารหลักฐานของผูขออนุญาตลาศึกษาตอ ถาครบใหเก็บรวบรวม ในกรณีที่ไมครบใหแจงผูขอลา
ศึกษาตอเพ่ือจัดสงใหครบ 

2. รวบรวมรายงานผลการสอบคัดเลือกจากผูขออนุญาตลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีไมครบใหโทรศัพทเพ่ือติดตามผลการสอบ
กับผูขออนุญาตลาศึกษาตอใหครบท้ังหมดตามจํานวนท่ีไดขออนุญาตไว 

3.เมื่อไดรับทราบผลการสอบทั้งหมดแลว ใหจัดทําขอมูลสรุปสอบผานกี่คนสอบไมผานกี่คน จากนั้นแจกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

4. เปรียบเทียบขอมูลผูที่ขอมูลผูที่สอบผานกับจํานวนโควตาขาราชการกรมปศุสัตวที่มีอยู 

5. ทําหนังสือถึง รอธ.ฝายบริหารฯ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดูแลเร่ืองขออนุญาตลาศึกษาตอเพ่ือนัดวันประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโควตาฯ 

6.เม่ือทราบกําหนดวันประชุมฯ ทําหนังสือถึงสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือขออนุญาตใชหองประชุม และทําหนังสือถึง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศเพื่อเชิญประชุมฯ 

7. จัดทํารายละเอียดตางๆ ของผูขออนุญาตลาศึกษาตอท้ังหมดเพ่ือเปนเอกสารประกอบการประชุมฯ และเขารวมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ 

8. เม่ือการประชุมฯเสร็จส้ินแลว จัดทําสรุปรายงานการประชุมฯ และนําเสนอผลของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ใหกรมฯ ทราบและลงนามอนุญาตใหขาราชการท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ใหลาศึกษาตอประจําป 

9. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาของผูขออนุญาตลาศึกษาตอใหทราบถึงผลการพิจารณาจากกรมฯ และใหผูขอลาศึกษาตอ
ไปดําเนินการลงทะเบียนและดําเนินการตามขั้นตอนตามกําหนดการของสถาบันการศึกษาตอไปดําเนินการลงทะเบียน
และดําเนินการตามขั้นตอนตามกําหนดการของสถาบันการศึกษา 



10. รวบรวมสัญญาฯ ของผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอท้ังหมด เสนอ รอธ.ฝายบริหารฯ ลงนามในสัญญาฯ 

11. กองการเจาหนาท่ีดําเนินการออกคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอ 

12.ทําหนังสือถึงสถาบันการศึกษา เพื่อสงขาราชการกรมปศุสัตวเขาศึกษาตอ 

13. ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือจัดสงสัญญาฯ ใหจัดเก็บที่กรมบัญชีกลางจํานวน 1 ชุด 

14. ทําหนังสือถึงผูขออนุญาตลาศึกษา เพ่ือจัดสงสัญญาฯใหจัดเก็บไวท่ีผูขออนุญาตลาศึกษาตอ จํานวน 1 ชุด 

15. สําหรับ หนังสือสัญญาฯ จํานวน 1 ชุด ใหจัดเก็บไวท่ีกองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว เพ่ือเปนเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตลาศึกษาตอ 

  
ขั้นตอนระหวางการลาศึกษาตอภายในประเทศในเวลาราชการ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ เม่ือรายงานตัวเพ่ือเขาศึกษาตอ ณ สถาบันการศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาที่
เขาศึกษาทุกประการ สําหรับกรณีท่ีมีกิจธุระหรือเจ็บปวยหรือกรณีอ่ืนใด ตองยื่นใบลาอนุญาตตอสถานศึกษานั้น ในกรณี
ลาเกิน 15 วัน จะตองยื่นใบลาตอทางราชการตามลําดับขั้น ตามระเบียบการลาของทางราชการดวย มิฉะนั้นถือวาขาดราช
ดาร 

2. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอฯ จะตองรายงานผลการศึกษาใหอธิบด ี กรมปศุสัตวทราบทุกภาคการศึกษา โดยทําหนังสือถึง
อธิบดีกรมปสุสัตวพรอมแนบสําเนาผลการศึกษา 

3. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ ในกรณีที่ตองทําวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัย ตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธใหกองการเจาหนา
ที ่กรมปศุสัตว และเม่ือจัดทําวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว ตองสงใหกองการเจาหนาท่ี 1 เลมเพ่ือจัดเก็บ
เขาหองสมุด กรมฯ ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. เมื่อผูลาศึกษารายงานผลการศึกษา จะมีการบันทึกขอมูลลาศึกษาตอตามระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว 

ขั้นตอนการตอสัญญาลาศึกษาตอในประเทศในเวลาราชการ 

ข้ันตอนท่ี 1 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 



1. ผูขออนุญาตลาศึกษา หากไมสําเร็จภายในภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตสามารถขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุความ
จําเปนเฉพาะกรณี ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา (6เดือน) รวมแลวไมเกิน 2 คร้ัง หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา ทั้งนี้ ตองทําเร่ืองขอ
ตอสญัญาฯ กอนสัญญาเดิมหมดอายุอยางนอย 1 เดือน 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. เม่ือไดรับเร่ืองเพ่ือขอตอสัญญาการศึกษาแลว ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ 

2. จัดทําหนังสือถึง รอธ.ฝายบริหารฯ ท่ีรับผิดชอบเร่ืองขาราชการลาศึกษาตอ เพื่อใหอนุญาตและลงนามในสัญญาศึกษา
ตอ 

3. กองการเจาหนาที่ออกคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาศึกษาตอ 

4. ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือจัดสงสัญญาฯ ใหจัดเก็บไวที่กรมบัญชีกลางจํานวน 1 ชุด 

5. ทําหนังสือผูขออนุญาตลาศึกษาตอ เพ่ือจัดสงสัญญาฯ ใหจัดเก็บไวที่ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ จํานวน 1 ชุด  พรอมแนบ
ขั้นตอนและแบบฟอรมการขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 

6. สําหรับสญัญาฯ จํานวน 1 ชุด ใหจัดเก็บเขาแฟมและเก็บไวที่กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว เพ่ือเปนเอกสารเพ่ือ
ประกอบการขอนุญาตลาศึกษาตอ 

 

ขั้นตอนการขอรายงานตัวกลับเขารับราชการ 

I กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาและไดใบประกาศนียบัตรเรียบรอยแลว 

ข้ันตอนท่ี 1 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอฯ กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม "แบบรายงานขอกลับเขาปฏิบัติราชการ" และแนบเอกสาร
หลักฐานในหมายเหตุใหครบทุกขอ และทําหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตวเพื่อรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1.  เม่ือไดรับเร่ืองขอรายงานตัวกลับจากผูขออนุญาตลาศึกษาตอฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบใหติดตอสอบ
ถามและใหผูขอลาศึกษาตอจัดสงใหครบ 

2. เม่ือเอกสารครบถวนแลว จัดทําหนังสือถึง รอธ.ฝายบริหาร เพ่ือใหลงนามอนุญาตใหขาราชการท่ีขออนุญาตศึกษาตอ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 



3. เม่ือ รอธ.ฝายบริหาร ลงนามอนุญาตใหขาราชการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการและจัดทําหนังสือ จํานวน 3 ฉบับ 
พรอมแนบสําเนาท่ีกรมฯ ลงนามอนุญาต จัดสงให 

3.1  กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

3.2 กองคลัง (งานเงินเดือนและคาจางประจํา) เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

3.3 ทําหนังสือถึงหนวยงานตนสังกัดของผูขออนุญาตลาศึกษาตอ เพ่ือใหรับทราบวากรมฯ ไดรับทราบวาขาราช
การผูนั้นไดขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลว 

4. บันทึกขอมูลลงในประวัติของผูขออนุญาตลาศึกษาตอ ตามระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว และจัดเก็บเอกสารการขอ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเขาแฟมประวัติของผูขออนุญาตลาศึกษาตอ 

II กรณีท่ีสําเร็จการศึกษารายวิชาครบถวนแลวแตคงยังเหลือวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 (ขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอฯ กรอบรายละเอียดในแบบฟอรม "แบบรายงานขอกลับเขาปฏิบัติราชการ" และแนบเอกสาร
หลักฐานในหมายเหตุใหครบทุกขอ 

2. ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว แจงวา บัดน้ีไดสําเร็จตามหลักสูตรเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ยังคงเหลือเพียงวิทยานิพนธหรือ
ผลงานวิจัย แตมีความประสงคจะขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ โดยผูขอลาศึกษาตอตองแนบเคาโครงเร่ืองวิทยา
นิพนธหรือผลงานวิจัย พรอมกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. เม่ือไดรับเร่ืองขอรายงานตัวกลับจากผูขออนุญาตลาศึกษาตอฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบทุกขอ ในกรณี
ที่ไมครบใหติดตอสอบถามและใหผูขอลาศึกษาตอจัดสงใหครบ 

2. เม่ือเอกสารครบแลว จัดทําหนังสือถึง รอธ.ฝายบริหาร เพ่ือใหลงนามอนุญาตใหขาราชการท่ีขออนุญาตลาศึกษาตอราย
งานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 

3. เม่ือ รอธ.ฝายบริหารฯ ลงนามอนุญาตใหขาราชการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการใหจัดทําหนังสือ จํานวน 3 ฉบับ 
พรอมแนบสพเนาหนังสือท่ีกรมฯ ลงนามอนุาตสงให 

3.1 กองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

3.2 กองคลัง (งานเงินเดือนและคาจางประจํา) เพ่ือใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 



3.3 ทําหนังสือถึงหนวยงานตนสังกัดของผูที่ขออนุญาตลาศึกษาตอ เพ่ือใหรับทราบวากรมฯ ไดรับทราบวาขาราช
การผูนั้นไดขอรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการแลว และใหจัดสงวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยใหตรงตามกําหนดที่ไดแจง
ไว 

4. บันทึกขอมูลลงในประวัติของผูขออนุญาตลาศึกษาตอตามระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว (แตยังคงคางภาควิทยา
นิพนธหรือผลงานวิจัย) และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมประวัติของผูขออนุญาตลาศึกษาตอ 

5. ติดตามการทําวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยตามกําหนดระยะเวลาที่ผูขอลาศึกษาตอแจงไว จนกวาจะไดรับวิทยานิพนธ
หรือผลงานวิจัยดังกวา 

6. เมื่อไดรับวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยแลว ทําหนังสือถึง รอธ.ฝายบริหารฯ เพ่ือรับทราบ 

7. ทําหนังสือถึงหองสมุดกรมปศุสัตว เพื่อใหเก็บวิทยานิพนธเลมดังกลาว 

8. ส้ินสุดข้ันตอนการขออนุญาตลาศึกษาตอ 

การขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศนอกเวลาราชการ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 (ขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศนอกเวลาราชการไปดําเนินการสอบและเมื่อทราบผลการสอบใหทําหนังสือถึง
อธิบดีกรมปศุสัตว ผาน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี พรอมกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรม 

ข้ันตอนท่ี 2 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. กองการเจาหนาท่ีรับเร่ืองจากข้ันตอนท่ี 1 พิจารณารายละเอียดตางๆ และทําเร่ืองเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณา 

2. เม่ือทราบผลการพิจารณาใหทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาของผูขออนุญาตลาศึกษาตอเพ่ือแจงผลการพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 3 (ผูขออนุญาตลาศึกษาตอ : ดําเนินการ) 

1. ผูขออนุญาตลาศึกษาตอไปเรียนตามกําหนดการของสถาบันจนกระทั้งจบการศึกษา 

2. เมื่อจบการศึกษาทําหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว ผาน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีเพ่ือแจงใหทราบวาสําเร็จการศึกษา 

ขั้นที ่4 (กองการเจาหนาท่ี : ดําเนินการ) 

1. กองการเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอกรมเพ่ือทราบ 

2. เม่ือกรมฯ รับทราบ บันทึกประวัติลงในขอมูลวาสําเร็จการศึกษา 



3. ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาของผูลาศึกษาตอเพื่อแจงใหผูลาศึกษาตอทราบ 

4. ส้ินสุดข้ันตอนการขออนุญาตลาศึกษาตอ 


