(สําเนา)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ.2524
-------------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมตั ิใหเดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 เปนตนไป
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการทุกประเภทและลูกจางของสวนราชการ
แตไมรวมถึงขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และลูกจางของ
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา กับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของสวนราชการในราชการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ หมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
ขอ 4 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดในสวน
ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“การเดินทางไปราชการ” หมายความวา การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ การ
ประชุมในตางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในหนาที่ราชการหรือซึ่งเปนประโยชนแกราชการ
ดวย แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศและการเดินทางตามระเบียบวาดวย
การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมที่เรียกชื่อ
อยางอื่น และการฝกอบรมดวย แตไมรวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือการประชุมอื่นในลักษณะเดียวกัน และการประชุมประสานงานระหวางสวนราชการและหรือ
รัฐวิสาหกิจ
“การประชุมในตางประเทศ” หมายความรวมถึงการสัมมนา การประชุมที่เรียกชื่อ
อยางอื่น การเจรจาธุรกิจและการปฏิบตั งิ านอื่นใดดวย
“การประชุมระหวางประเทศ” หมายความวาการประชุมซึ่งองคการระหวางประเทศ
จัดใหมีขึ้น และใหหมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้นโดยมีผูแทน
จากสองประเทศขึ้นไปเขารวมประชุมดวย
“องคการระหวางประเทศ” หมายความรวมถึงองคการระหวางรัฐบาลและองคการ

เอกชนระหวางประเทศดวย
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวารัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบ ังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวงดวย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทบวง
ดวย
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปน
กรมดวย แตไมรวมถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
“หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง” หมายความวาหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
ซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
“ผูแทนรัฐบาล” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแตงตั้งใหไปประชุมในประเทศ
หรือตางประเทศในนามรัฐบาล
“คณะผูแทน” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งเดินทางไปรวมประชุมในประเทศหรือ
ตางประเทศ โดยมีผูรวมคณะคนหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ
ขอ 6 ในการพิจารณาอนุมตั ิการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตาม
ระเบียบนี้ ซึ่งมีคาใชจา ยที่จะตองเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ใหผูมอี ํานาจ
อนุมัติพิจารณาในดานการเงินกอนดวย
ขอ 7 ในกรณีที่มีขอสงสัยวาองคการใดจะเปนองคการระหวางประเทศตามระเบียบนี้
หรือไมก็ดี การเขารวมประชุมเรื่องใดเปนการเขารวมประชุมในระดับผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทน
รัฐบาลก็ดี ใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูวินจิ ฉัย
ขอ 8 การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ใหอยูในดุลพินิจของ
นายกรัฐมนตรี
ขอ 9 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ ไดมีคําสั่งให
ขาราชการหรือลูกจางผูใดเดินทางไปราชการใหถือวาผูบ ังคับบัญชาไดอนุมตั ิการเดินทางตามคําสัง่ นั้น
และใหขาราชการหรือลูกจางผูนั้นรายงานผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบดวย
ขอ 10 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
การตีความและวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึง่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็น
จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ก็ได

หมวด 1
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
สวนที่ 1
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 12 ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของขาราชการ
การเมืองทุกตําแหนง นอกจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการทบวง
เลขานุการรัฐมนตรี และผูช วยเลขานุการรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ
ขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
(3) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผูวา ราชการจังหวัด ขาราชการ
และลูกจางทุกตําแหนงในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง และสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี เวนแตขาราชการการเมือง
(4) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของขาราชการและ
ลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด
(5) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหนง
ผูมีอํานาจตามขอนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดาํ รง
ตําแหนงใด ๆ เปนผูอนุมตั ิการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
และรัฐมนตรีชวยวาการทบวง ใหอยูในดุลพินิจของผูเดินทาง แตใหรายงานนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี เพื่อทราบกอนการเดินทางดวย
ขอ 12 ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการทหาร
และขาราชการฝายตุลากร ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนดแลวแต
กรณี
สวนที่ 2
การเดินทางไปราชการตางประเทศ
ขอ 13 ภายใตบังคับขอ 14 และขอ 15 ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปน
ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศ
(1) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของรองนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง

และขาราชการการเมืองทุกตําแหนง นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
รัฐมนตรีชวยวาการทบวง ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และ
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
(3) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตําแหนง
ในสังกัดกระทรวงหรือทบวง
(4) หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจาง
ทุกตําแหนงซึง่ เปนผูใตบังคับบัญชา เวนแตขาราชการและลูกจางสังกัดราชบัณฑิตยสถาน
สําหรับการเดินทางไปราชการตางประเทศของขาราชการและลูกจางสังกัด
ราชบัณฑิตยสถาน ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือผูที่รัฐมนตรีเจาสังกัดมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 14 การเดินทางไปราชการตางประเทศของผูแทนรัฐบาล คณะผูแทนรัฐบาล
หรือคณะผูแทน ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
(1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาล
หรือคณะผูแทนรัฐบาล เพือ่ เขารวมการประชุมในระดับรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัดสําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาล
เพื่อเขารวมการประชุมในระดับต่ํากวารัฐมนตรี และการเดินทางของคณะผูแทนซึ่งมิใชคณะผูแ ทน
รัฐบาล
สําหรับการเดินทางเปนคณะตาม (2) ถาคณะผูแทนประกอบดวยขาราชการ
หรือลูกจางสังกัดหลายกระทรวง ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของเจาของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้นเปน
ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางของผูแทนทั้งคณะ แตตองไดรับความยินยอมจากผูบ งั คับบัญชาของ
ขาราชการหรือลูกจางตามขอ 13 ซึ่งรวมอยูในคณะผูแทนนั้นกอน
ขอ 15 การเดินทางไปราชการตางประเทศในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต
ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอาํ นาจอนุมัติ
(1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในสังกัด
ในกรณีที่รัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นวาการเดินทางไปราชการตางประเทศของขาราชการ
และลูกจางตาม (2) อาจเปนปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาล
ใหสงสวนราชการเจาของเรื่องหารือกระทรวงการตางประเทศกอน
ขอ 16 การเดินทางไปราชการตางประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของ
ขาราชการ ซึง่ มีตําแหนงประจําในตางประเทศ และของลูกจางสวนราชการในตางประเทศ ผูมีอาํ นาจ
ตามขอ 13 จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหหัวหนาคณะทูต ผูแ ทนถาวรประจํา
องคการสหประชาชาติ หรือหัวหนาสํานักงานในตางประเทศเปนผูอนุมตั ิการเดินทางก็ได
การเดินทางขามแดนเพื่อไปราชการในตางประเทศซึ่งมีเขตติดตอกันกับประเทศไทย
ใหผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุมตั ิใหขาราชการใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาคและลูกจางในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นไดครั้งหนึ่งไมเกิน 7 วัน
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการเดินทางดังกลาวอาจเปนปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางดาน
นโยบายตางประเทศของรัฐบาล ใหหารือเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้นกอน
การเดินทางขามแดนเพื่อไปราชการในตางประเทศซึ่งมีเขตติดตอกันกับประเทศไทย
ของขาราชการในราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบตั ิงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศนั้น ผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 13 จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําหนังสือใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอ นุมัติการเดินทางก็ได ทั้งนี้ ใหถือปฏิบตั ิตามวรรคสองโดยอนุโลม
หมวด 2
การขออนุมัติจัดการประชุมและเขารวมการประชุมในประเทศ
ขอ 17 สวนราชการจะจัดการประชุมหรือรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมไดเฉพาะ
กรณีที่การประชุมนั้นเปนประโยชนแกราชการในหนาทีข่ องสวนราชการนั้น
ขอ 18 การจัดการประชุมซึง่ ไมใชการประชุมระหวางประเทศ ปลัดกระทรวง
เจาสังกัดของเจาของเรื่อง เปนผูมีอาํ นาจอนุมัติสําหรับการประชุมที่เปนงานประจํา แตถาปลัด
กระทรวงเจาของเรื่องพิจารณาเห็นวาการประชุมดังกลาวเปนเรื่องนโยบายใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด
เปนผูอนุมตั ิ
การอนุมัตติ ามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเปนการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเปนหลักการก็ได
ขอ 19 การรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ และการแตงตั้งผูแ ทน
รัฐบาล คณะผูแทนรัฐบาล หรือคณะผูแทนเพื่อเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ใหผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
(1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลสําหรับการจัดการประชุมและการแตงตั้ง
ผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาลเพื่อเขารวมประชุมในระดับรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการจัดการประชุมและการแตงตั้งผูแทนรัฐบาลหรือ
คณะผูแทนรัฐบาลเพื่อเขารวมการประชุมในระดับต่าํ กวารัฐมนตรี หรือคณะผูแทนซึง่ มิใชคณะผูแทน
รัฐบาล
ขอ 20 เมื่อกระทรวงทบวงกรมใดเห็นวาการประชุมที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จัดหรือรวมจัดขึ้นเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของกระทรวงทบวงกรมนั้น อาจสงขาราชการหรือลูกจาง
ซึ่งเกี่ยวของเขารวมการประชุมนั้นไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะตองไดรับอนุมัตจิ ากผูบ ังคับบัญชาตาม
ขอ 11

บทเฉพาะกาล
ขอ 21 สวนราชการใดไดรับอนุมตั ิในหลักการจากคณะรัฐมนตรีใหจัดการประชุม
ไดกอนวันที่ระเบียบนีใ้ ชบังคับ ก็ใหปฏิบตั ิตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไปได
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2524

(ลงนาม) พลเอก เปรม ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

