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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการพานักเรียน และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการพานั ก เรี ย น และนั ก ศึ กษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งกาลังรับการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึง
สถานศึกษาที่อยู่ในกากับดูแล หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอานาจ
หน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความว่า การที่หัวหน้าสถานศึกษา
หรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ าสถานศึ กษามอบหมาย พานั ก เรี ย นและนั ก ศึก ษาไปท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
นอกสถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดทาการสอนหรือไม่ก็ได้ หรือไปทากิจกรรมการเดินทางไกลและ
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามคาสั่ง
ในทางราชการ
ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๖ การพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความสมั ค รใจ
ของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยขออนุญาตตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จานวน ๑ คน
เป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา จานวน ๑ คน
ต่อนักเรียนไม่เกิน ๓๐ คน เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม
กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม
(๔) ให้ หั ว หน้ าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง ยานพาหนะที่จะใช้
ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้
ความชานาญด้วย
(๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคาแนะนาหรือ
ขอความร่ ว มมื อ อื่ น ๆ เท่ า ที่ จ าเป็ น รวมถึ ง จั ด ให้ มี ป้ า ยข้ อ ความที่ ร ะบุ โ ครงการ กิ จ กรรม และ
สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ และมีหมายเลขกากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ
ในตาแหน่งที่เห็นชัดเจน
กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง
จานวน ๓ คัน ขึ้นไป ควรจัดให้มีรถนาขบวน สาหรับการใช้รถโดยสารต่ากว่า ๔๐ ที่นั่ง จานวน ๓ คัน
ขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจารถหรือยานพาหนะ และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีโรคประจาตัวเป็นพิเศษ
(๗) เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประกันภัยการเดินทางแก่นกั เรียน
และนั กศึกษา เว้น แต่สถานศึกษาได้จัด ให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณี ดังกล่าวแก่นักเรียนและ
นักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ ๕
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สาหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ ๕ (๑)
(๒) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ผู้ มี อ านาจเหนื อ สถานศึ ก ษาขึ้ น ไปอี กชั้ น หนึ่ ง หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายแล้ วแต่ก รณี ส าหรั บ การพา
ไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ ๕ (๒)
(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย สาหรับการพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๕ (๓)
ข้อ ๙ ให้ ส ถานศึ ก ษาส่ ง ค าขออนุ ญ าต พร้ อ มโครงการที่ จ ะพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
ไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่สามารถ
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ยื่นคาขอได้ทันภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงออกเดินทางได้
เอกสารประกอบการยื่นคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กิจกรรม รายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ รายชื่อผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมในการเดินทาง
รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษา แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรม เพื่อการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดาเนินงานทุกระยะ และแผนสารองกรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ด าเนิ น การให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางเป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
(๒) ไม่เสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และเล่นการพนัน
ทุกชนิด
(๓) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางหรื อ ระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและหมายเลขโทรศั พ ท์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ
(๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง
และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ
(๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
ของนักเรียนและนักศึกษาให้ผู้ควบคุมและผู้ช่ว ยผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาดาเนินการรายงาน
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๑ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องกากับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามลาดับหมายเลข ตามเส้นทางที่กาหนดในแผนการเดินทาง
ทั้งนี้ การใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด
(๒) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะ
ใช้การได้ตลอดเวลา
(๓) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๔) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ส าหรั บ การสนทนาโดยพนั ก งานขั บ รถหรื อ ควบคุ ม ยานพาหนะไม่ ต้ อ งถื อ หรื อ
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
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(๕) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ข้อ ๑๒ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่ อ เดิ น ทางถึ ง สถานที่ จั ด กิ จ กรรมต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ เพื่ อ แจ้ ง กฎระเบี ย บ
ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่ และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรม
(๒) จัดสถานที่พักแยกชาย - หญิง ให้เป็นส่วนสัด
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม
(๔) จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนนักศึกษา
ระหว่างกระทากิจกรรม รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ เมื่ อ กลั บ จากการพานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษาแล้ ว ให้ ร ายงาน
ให้ผู้อนุญาตตามข้อ ๘ ทราบ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ ถื อ ว่ า ครู อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ค วบคุ ม ที่ พ านั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
ไปนอกสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติหน้ าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ
ข้อ ๑๕ ให้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ข้าพเจ้าขออนุญาตนานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน ............................... คน และครู/อาจารย์
ควบคุม ....................... คน โดยมี ............................................ เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ..........................................
ณ .............................................. จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ .......................................
เดือน .............................. พ.ศ. .................. เวลา ...................... น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน...........................
............................................................................................ โดยพาหนะ .............................................................
จะพักค้างที่ .................................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่ ......................................
เดือน........................... พ.ศ. .................. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน ................................................... บาท
(....................................................................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................

แบบขออนุญาตผูป้ กครองพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ด้วย (ชื่อสถานศึกษา) ........................................................... มีความประสงค์จะขออนุญาตนา
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มี
นักเรียน/นักศึกษา จานวน .............................. คน มีครู/อาจารย์ควบคุม จานวน .......................... คน
โดยมี ....................................... เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ........................................ ณ ..............................................
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................................. ..... เดือน ..............................
พ.ศ. .............. เวลา ................ น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................................
โดยพาหนะ ..................................................... จะพักค้างที่ ...................................... และกลับถึงสถานศึกษา
วันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน ......................................... บาท
(....................................................................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา
อนุญาต

ข้าพเจ้า .......................................................... ผู้ปกครองของ ..................................................
ไม่อนุญาต ให้ .............................................................. ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ปกครอง
(.........................................................)

แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา ..........................................
(วัน เดือน ปี) ....................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ......................................................................
ตามที่ข้าพเจ้ าได้รั บ อนุญาตให้ นานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน ............................... คน
ครู/อาจารย์ควบคุม จานวน .......................... คน โดยมี ..................................................... เป็นผู้ควบคุมไป
เพื่อ .......................................................................................... ณ ...............................................................
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. .................
เวลา ..................... น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.....................................................................................
โดยพาหนะ .............................................. และได้กลับถึงสถานศึกษา วันที่ .............. เดือน...........................
พ.ศ. ................ นั้น
การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ...................................................................
(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด) ................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
ตาแหน่ง .......................................

