
(สําเนา) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
และการจัดการประชุมของทางราชการ 

พ.ศ.2524 
-------------------------------------- 

 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติใหเดนิทางไปราชการและ 
การจัดการประชุมของทางราชการ  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทาง 

ไปราชการ  และการจัดการประชุมของทางราชการ  พ.ศ.  2524” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2524   เปนตนไป   
 ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัแกขาราชการทุกประเภทและลูกจางของสวนราชการ 
แตไมรวมถึงขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  และลูกจางของ 
สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา  กับขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของสวนราชการในราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืน  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
 ขอ 4  ใหยกเลิกระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังอ่ืนใดในสวน 
ท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนีแ้ทน 
 ขอ 5  ในระเบียบนี ้
 “การเดินทางไปราชการ”  หมายความวา  การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมท้ังการเดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ  การ 
ประชุมในตางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในหนาท่ีราชการหรือซึ่งเปนประโยชนแกราชการ 
ดวย แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศและการเดินทางตามระเบียบวาดวย 
การใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 
 “การประชุมในประเทศ”  หมายความรวมถึง  การสัมมนาการประชุมท่ีเรียกช่ือ 
อยางอ่ืน  และการฝกอบรมดวย  แตไมรวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือการประชุมอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  และการประชุมประสานงานระหวางสวนราชการและหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
 “การประชุมในตางประเทศ”  หมายความรวมถึงการสัมมนา  การประชุมท่ีเรียกช่ือ 
อยางอ่ืน  การเจรจาธุรกิจและการปฏิบตังิานอ่ืนใดดวย 
 “การประชุมระหวางประเทศ”  หมายความวาการประชุมซึ่งองคการระหวางประเทศ 
จัดใหมีข้ึน  และใหหมายความรวมถึงการประชุมท่ีรัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดข้ึนโดยมีผูแทน

จากสองประเทศข้ึนไปเขารวมประชุมดวย 
 “องคการระหวางประเทศ”  หมายความรวมถึงองคการระหวางรัฐบาลและองคการ 



เอกชนระหวางประเทศดวย 
 “รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวารัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง   
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคบับญัชาสํานักนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
กระทรวง  หรือทบวงดวย 
 “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึง  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และปลัดกระทบวง 
ดวย 
 “อธิบด”ี  หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  และมีฐานะเปน 
กรมดวย  แตไมรวมถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง 

 “หัวหนาสวนราชการข้ึนตรง”  หมายความวาหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม 
ซึ่งข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง  หรือทบวง 

 “ผูแทนรัฐบาล”  หมายความวา  บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแตงตั้งใหไปประชุมในประเทศ 
หรือตางประเทศในนามรัฐบาล 

 “คณะผูแทน”  หมายความวา   คณะบุคคลซ่ึงเดินทางไปรวมประชุมในประเทศหรือ 
ตางประเทศ  โดยมีผูรวมคณะคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะ 

 ขอ 6  ในการพิจารณาอนุมัติการเดนิทางไปราชการ  หรือการจัดการประชุมตาม 
ระเบียบนี้  ซึ่งมีคาใชจายท่ีจะตองเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนใดของทางราชการ  ใหผูมีอํานาจ 
อนุมัติพิจารณาในดานการเงินกอนดวย 

ขอ 7  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวาองคการใดจะเปนองคการระหวางประเทศตามระเบียบนี ้
หรือไมก็ดี  การเขารวมประชุมเร่ืองใดเปนการเขารวมประชุมในระดบัผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทน 
รัฐบาลก็ดี  ใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูวินจิฉัย 

ขอ 8  การเดนิทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี  ใหอยูในดลุพินิจของ 
นายกรัฐมนตรี 

ขอ 9  ในกรณีท่ีผูบังคบับญัชาช้ันเหนือผูมีอํานาจตามระเบียบนี้  ไดมีคําส่ังให 
ขาราชการหรือลูกจางผูใดเดินทางไปราชการใหถือวาผูบังคับบัญชาไดอนุมัติการเดนิทางตามคาํส่ังนั้น   
และใหขาราชการหรือลูกจางผูนั้นรายงานผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบดวย 

ขอ 10  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบยีบนี้  และใหมีอํานาจตคีวาม 
และวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้

การตีความและวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึง่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็น  
จากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ก็ได 
 

 



หมวด  1 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

สวนที่  1 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 ขอ 11  ภายใตบังคบัขอ 12  ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจพิจารณา 
อนุมัติการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 (1)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  สําหรับการเดินทางของขาราชการ 
การเมืองทุกตําแหนง  นอกจากรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีประจําสํานัก 
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการทบวง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  รัฐมนตรีชวยวาการทบวง   
เลขานุการรัฐมนตรี  และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

 (2)  รัฐมนตรีเจาสังกัด  สําหรับการเดนิทางของปลัดกระทรวง  หัวหนาสวนราชการ 
ข้ึนตรง  เลขานุการรัฐมนตรี  และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

(3)  ปลัดกระทรวง  สําหรับการเดินทางของอธิบด ี ผูวาราชการจังหวัด  ขาราชการ 
และลูกจางทุกตําแหนงในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  สํานักงานปลัดทบวง  และสํานักงานเลขานุการ  
รัฐมนตรี  เวนแตขาราชการการเมือง 

 (4)  อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรง  สําหรับการเดินทางของขาราชการและ 
ลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด 

(5)  ผูวาราชการจังหวัด  สําหรับการเดนิทางของขาราชการและลูกจางในราชการ 
บริหารสวนภมิูภาคในจังหวัดนั้นทุกตาํแหนง 

ผูมีอํานาจตามขอนี้  จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดาํรง 
ตําแหนงใด  ๆ  เปนผูอนุมัติการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได 

 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการทบวง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
และรัฐมนตรีชวยวาการทบวง  ใหอยูในดลุพินิจของผูเดินทาง  แตใหรายงานนายกรัฐมนตรีหรือ 
รัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี  เพ่ือทราบกอนการเดินทางดวย 

 ขอ 12  ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการทหาร   
และขาราชการฝายตุลากร  ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงยุติธรรมกําหนดแลวแต 
กรณี 

 
สวนที่  2 

การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 ขอ 13  ภายใตบังคบัขอ  14  และขอ  15  ใหผูบังคบับญัชาดังตอไปนี้เปน 
ผูมีอํานาจอนมัุติการเดนิทางไปราชการตางประเทศ 

 (1)  นายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหนารัฐบาล  สําหรับการเดินทางของรองนายก  
รัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการทบวง   



และขาราชการการเมืองทุกตําแหนง  นอกจากเลขานุการรัฐมนตรี   และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 
(2)  รัฐมนตรีเจาสังกัด  สําหรับการเดนิทางของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง   

รัฐมนตรีชวยวาการทบวง  ปลัดกระทรวง  หัวหนาสวนราชการข้ึนตรง  เลขานุการรัฐมนตรี  และ 
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

(3)  ปลัดกระทรวง  สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตาํแหนง 
ในสังกัดกระทรวงหรือทบวง 

(4)  หัวหนาสวนราชการข้ึนตรง  สําหรับการเดนิทางของขาราชการและลูกจาง 
ทุกตําแหนงซึง่เปนผูใตบังคบับญัชา  เวนแตขาราชการและลูกจางสังกัดราชบัณฑิตยสถาน 
 สําหรับการเดนิทางไปราชการตางประเทศของขาราชการและลูกจางสังกัด 
ราชบัณฑิตยสถาน  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือผูท่ีรัฐมนตรีเจาสังกัดมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนมัุต ิ

 ขอ 14  การเดินทางไปราชการตางประเทศของผูแทนรัฐบาล  คณะผูแทนรัฐบาล 
หรือคณะผูแทน  ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

(1)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  สําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาล 
หรือคณะผูแทนรัฐบาล  เพ่ือเขารวมการประชุมในระดบัรัฐมนตรี 

(2)  รัฐมนตรีเจาสังกัดสําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาล 
เพ่ือเขารวมการประชุมในระดับต่ํากวารัฐมนตรี  และการเดินทางของคณะผูแทนซึ่งมิใชคณะผูแทน 
รัฐบาล 

 สําหรับการเดนิทางเปนคณะตาม  (2)  ถาคณะผูแทนประกอบดวยขาราชการ 
หรือลูกจางสังกัดหลายกระทรวง  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของเจาของเร่ืองในการเดนิทางคร้ังนั้นเปน 
ผูมีอํานาจอนมัุติการเดนิทางของผูแทนท้ังคณะ  แตตองไดรับความยินยอมจากผูบงัคับบญัชาของ 
ขาราชการหรือลูกจางตามขอ 13  ซึ่งรวมอยูในคณะผูแทนน้ันกอน 

 ขอ 15  การเดินทางไปราชการตางประเทศในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต   
ใหผูบังคบับญัชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ

 (1)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  สําหรับการเดินทางของรองนายก  
รัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

(2)  รัฐมนตรีเจาสังกัด  สําหรับการเดนิทางของขาราชการและลูกจางในสังกัด 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นวาการเดนิทางไปราชการตางประเทศของขาราชการ 

และลูกจางตาม  (2)  อาจเปนปญหาเก่ียวกับความเหมาะสมทางดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาล 
ใหสงสวนราชการเจาของเร่ืองหารือกระทรวงการตางประเทศกอน 

 ขอ 16  การเดินทางไปราชการตางประเทศรวมท้ังการไปราชการในเขตอาณาของ 
ขาราชการ  ซึง่มีตําแหนงประจําในตางประเทศ และของลูกจางสวนราชการในตางประเทศ ผูมีอํานาจ 
ตามขอ 13  จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหหัวหนาคณะทูต  ผูแทนถาวรประจํา 
องคการสหประชาชาต ิ หรือหัวหนาสํานักงานในตางประเทศเปนผูอนุมัติการเดนิทางก็ได 

 การเดินทางขามแดนเพ่ือไปราชการในตางประเทศซึ่งมีเขตติดตอกันกับประเทศไทย 
ใหผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศนั้น  มีอํานาจอนุมัติใหขาราชการใน 



ราชการบริหารสวนภูมิภาคและลูกจางในจังหวัด  ไปราชการในประเทศนั้นไดคร้ังหนึ่งไมเกิน 7 วัน   
ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการเดินทางดังกลาวอาจเปนปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางดาน 
นโยบายตางประเทศของรัฐบาล  ใหหารือเอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจาํอยูในประเทศนั้นกอน 

 การเดินทางขามแดนเพ่ือไปราชการในตางประเทศซึ่งมีเขตติดตอกันกับประเทศไทย 
ของขาราชการในราชการบริหารสวนกลางท่ีไปปฏิบตัิงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับ 
ประเทศนั้น  ผูมีอํานาจอนมัุติตามขอ 13  จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําหนังสือใหผูวาราชการ 
จังหวัดเปนผูอนุมัติการเดนิทางก็ได  ท้ังนี้  ใหถือปฏิบตัิตามวรรคสองโดยอนโุลม 

 

หมวด 2 
การขออนุมัติจัดการประชุมและเขารวมการประชุมในประเทศ 

 ขอ 17  สวนราชการจะจัดการประชุมหรือรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมไดเฉพาะ 
กรณีท่ีการประชุมนั้นเปนประโยชนแกราชการในหนาท่ีของสวนราชการนั้น 
 ขอ 18  การจัดการประชุมซึง่ไมใชการประชุมระหวางประเทศ ปลัดกระทรวง 
เจาสังกัดของเจาของเร่ือง  เปนผูมีอํานาจอนุมัติสําหรับการประชุมท่ีเปนงานประจํา  แตถาปลัด 
กระทรวงเจาของเร่ืองพิจารณาเห็นวาการประชุมดังกลาวเปนเร่ืองนโยบายใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
เปนผูอนุมัต ิ

 การอนุมัตติามวรรคหนึ่ง  จะอนุมัติเปนการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเปนหลักการก็ได 
  ขอ 19  การรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ  และการแตงตั้งผูแทน 
รัฐบาล  คณะผูแทนรัฐบาล  หรือคณะผูแทนเพ่ือเขารวมการประชุมระหวางประเทศ  ใหผูบังคับบัญชา 
ดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
  (1)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลสําหรับการจดัการประชุมและการแตงตั้ง 
ผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาลเพ่ือเขารวมประชุมในระดบัรัฐมนตรี  
  (2)  รัฐมนตรีเจาสังกัด  สําหรับการจดัการประชุมและการแตงตั้งผูแทนรัฐบาลหรือ 
คณะผูแทนรัฐบาลเพ่ือเขารวมการประชุมในระดบัต่าํกวารัฐมนตรี  หรือคณะผูแทนซ่ึงมิใชคณะผูแทน

รัฐบาล 
  ขอ 20  เม่ือกระทรวงทบวงกรมใดเห็นวาการประชุมท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
จัดหรือรวมจัดข้ึนเก่ียวของกับงานในหนาท่ีของกระทรวงทบวงกรมนั้น  อาจสงขาราชการหรือลูกจาง 
ซึ่งเกี่ยวของเขารวมการประชุมนั้นไดตามความจําเปน  แตท้ังนี้จะตองไดรับอนุมัตจิากผูบังคับบญัชาตาม

ขอ 11 
 

 

 

 

 



บทเฉพาะกาล 
  ขอ 21  สวนราชการใดไดรับอนุมัติในหลกัการจากคณะรัฐมนตรีใหจัดการประชุม 
ไดกอนวันท่ีระเบียบนีใ้ชบังคับ  ก็ใหปฏิบตัิตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไปได 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2524 

 

 
(ลงนาม)   พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


