
 
ที่ กค 0409.6/ว392 กรมบัญชีกลาง 
 ถนนพระราม 6  กทม. 10400 

 3   ตุลาคม   2548 

เร่ือง  ซอมความเขาใจเกีย่วกับการเบิกเบีย้เล้ียงในการเดินทางไปฝกอบรม 

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝก 
อบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 เพื่อใหสวนราชการตาง  ๆ ถือปฏิบัติโดยกําหนดหลักเกณฑการเบิก 
เบี้ยเล้ียงเดินทางในการฝกอบรมที่มีการจัดเล้ียงอาหารไวในระเบียบ ขอ 24 ซ่ึงปรากฏวามีการตีความการเบิกจาย
เบี้ยเล้ียงเดินทางในการฝกอบรมแตกตางกันในกรณีที่สวนราชการผูจัดฝกอบรมจัดที่พักใหแกผูเขารวมในการ
ฝกอบรมและสถานที่พักแรมดังกลาว (คาที่พัก) ไดมีบริการอาหารมื้อเชาดวยแลว จึงเปนเหตุใหสวนราชการมีการ
เบิกจายที่แตกตางกัน 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงสมควรเวียนซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางระหวางเขารวมในการฝกอบรม กรณีสวนราชการ
ผูจัดฝกอบรมจัดที่พักใหแกผูเขารวมในการฝกอบรมและสถานที่พักแรมดังกลาว (คาที่พัก) ไดมีบริการอาหารมื้อ
เชาใหแลว ใหถือวา สวนราชการผูจัดฝกอบรมมิไดดําเนินการจัดเล้ียงอาหารใหแกผูเขารวมการฝกอบรม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของถือปฏิบตัิตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  บุญศักดิ์  เจียมปรีชา 

 (นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา) 
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 

สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร 
โทร. 0 2273 9573 
โทรสาร 0 2273 9609 
www.cgd.go.th 
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ที ่  สร. 1004/ ว.4                                     สํานักนายกรัฐมนตรี 

 1   กุมภาพนัธ   2547 

เร่ือง   การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป

ราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  พ.ศ.  2524 

 

เรียน   

อางถงึ:  ระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง

ราชการ  พ.ศ.  2524 

 
 ตามที่ไดมีประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและ

การจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  11  พฤศจิกายน  2524 

ไปแลว  นั้น 

  เนื่องจากมีสวนราชการหลายแหงไดหารือวาการจัดสัมมนา  การประชุมและการฝกอบรม

เจาหนาที่ในสวนราชการนั้น ๆ เอง จะตองเสนอขออนุมัติตอผูใดซึ่งแตเดิมมาเมื่อเสนอโครงการใหอธิบดีหรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมอนุมัติแลวก็ดําเนินการได แตตามระเบียบสํานัก

นายกรั ฐมนตรี ว าด วยการอนุมัติ ให เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  

พ..ศ.2524 ขอ  8  กําหนดวาการจัดการประชุมซ่ึงมิใชการประชุมระหวางประเทศปลัดกระทรวงเจาสังกัดของ

เจาของเรื่องเปนผูมีอํานาจอนุมัติสําหรับการประชุมที่เปนงานประจํา  แตถาปลัดกระทรวงเจาของเรื่องพิจารณา

เห็นวาการประชุมดังกลาวเปนเรื่องนโยบายใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูอนุมัติ 

  สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา การจัดการประชุมในประเทศอาจกระทําไดหลาย

ระดับ  เชน  ระดับกระทรวง  และระดับกรม  เปนตน  การที่ระเบียบขอ 18  กําหนดใหปลัดกระทรวงเปนผูมี

อํานาจอนุมัติการจัดการประชุมภายในประเทศนั้น หมายถึงเฉพาะกรณีที่เปนการจัดการประชุมสัมมนาหรือ

อบรมที่มีขาราชการหรือลูกจางจากตางกระทรวงทบวงกรม  หรือบุคคลภายนอกเขารวม  แตถาเปนการประชุม  

สัมมนา  หรืออบรมขาราชการหรือลูกจางภายในกรมเดียวกัน  ซึ่งมีลักษณะเปนการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ  

อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมมีอํานาจอนุมัติใหจัดการประชุมไดโดยไม

จําเปนตองเสนอขออนุมัติตอปลัดกระทรวง  เพราะอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน
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กรมยอมเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ดังนั้น การจัดสัมมนา  การประชุม  และการฝกอบรมเจาหนาที่ในสวนราชการนั้นเอง  จึง

อยูในอํานาจของอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมที่จะอนุมัติได 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย 

 ขอแสดงความนับถืออยางสงู 

 (ลงชื่อ    ชชูาติ  ประมูลผล 

 (นายชชูาติ  ประมูลผล) 

 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

โทร. 2814005 
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 3   กันยายน   2547 

กรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 กทม. 10400  
    ที่  กค 0526.5/2262 

เร่ือง  ตอบขอหารือขอราชการ     

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดศรสีะเกษ 

อางถงึ   หนงัสือจังหวัดศรีสะเกษ ดวนที่สุด ที่ ศก 0033/20775  ลงวนัที ่ 6  สิงหาคม  2541 

ตามที่หารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 

พ.ศ.  2534  ขอ 4 คํานิยาม  “การดูงาน  หมายความวา. หมายความรวมถึงโครงการดูงานภายในประเทศที่ 

สวนราชการจัดขึ้น” หมายถึงการฝกอบรมโดยการดูงานเพียงอยางเดียวถูกตองหรือไม อยางไร ความละเอียดแจง

แลว  นั้น 

  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนวา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย 

ในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2534 ขอ 4 กําหนดนิยาม การดูงานหมายความวา การเพิ่มพูนความรูหรือ

ประสบการณดวยการสังเกตการณ ซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการ

ฝกอบรม และหมายความรวมถึงโครงการดูงานภายในประเทศที่สวนราชการจัดขึ้น จากคํานิยามดังกลาว  การดู

งานนอกจากจะหมายถึงการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตรหรือโครงการแลว

ยังหมายความรวมถึงการฝกอบรมซึ่งมีเฉพาะแตการดูงานเพียงอยางเดียวดวย 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  ประกอบ  ตันตยิาพงศ 

 (นายประกอบ  ตันตยิาพงศ) 

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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สํานักการเงินการคลัง 3 

สวนกฎหมายและระเบียบการคลัง 

โทร. 2739984  
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
และการจัดการประชุมของทางราชการ 

พ.ศ. 2524 

-------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการ

ประชุมของทางราชการ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 

และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524” 

 ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  11  พฤศจิกายน  2524  เปนตนไป 

 ขอ  3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการทุกประเภทและลูกจางของสวนราชการ แตไมรวมถึง

ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และลูกจางของสํานักเลขาธิการรัฐสภา 

กับขาราชการ พนักงานและลูกจางของสวนราชการในราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น ซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 ขอ  4  ใหยกเลิกระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  5  ในระเบียบนี้ 

 “การเดินทางไปราชการ”  หมายความวา  การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ การประชุมใน

ตางประเทศ  และการประชุมระหวางประเทศ ในหนาที่ราชการหรือซึ่งเปนประโยชนแกราชการดวย แตไมรวมถึง

การเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศและการเดินทางตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 

ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 

 “การประชุมในประเทศ”  หมายความถึงการสัมมนา  การประชุมที่เรียกชื่ออยางอื่นและการ

ฝกอบรมดวย แตไมรวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุมอ่ืนในลักษณะ

เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหวางสวนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ 

 “การประชุมในตางประเทศ”  หมายความรวมถึงการสัมมนา  การประชุมที่เรียกชื่ออยางอื่น การ

เจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดดวย 
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 “การประชุมระหวางประเทศ”  หมายความวา  การประชุมซ่ึงองคการระหวางประเทศจัดใหมีข้ึน 

และใหหมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผูแทนจากสองประเทศขึ้น

ไปเขารวมประชุมดวย 

 “องคการระหวางประเทศ”  หมายความรวมถึงองคการระหวางรัฐบาลและองคการเอกชน

ระหวางประเทศดวย 

 “รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง  และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตร ี หรือรัฐมนตรใีน

ฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง

ดวย 

 “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึง  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และปลัดทรวงดวย 

 “อธิบดี”  หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมดวย แต

ไมรวมถึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง 

 “หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  ซึ่งขึ้นตรง

ตอนายกรัฐมนตรี  หรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 “ผูแทนรัฐบาล” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐบาลไทยแตงตั้งใหไปประชุมในประเทศ หรือ

ตางประเทศในนามของรัฐบาล 

 “คณะผูแทน” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งเดินทางไปรวมประชุมในประเทศหรือตางประเทศ 

โดยมีผูรวมคณะคนหนึ่งทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ 

 ขอ 6 ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการจัดการประชุมตามระเบียบนี้ ซึ่งมี

คาใชจายที่จะตองเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดของทางราชการ ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาในดาน

การเงินกอนดวย 

 ขอ 7 ในกรณีที่มีขอสงสัยวาองคการระหวางประเทศตามระเบียบนี้หรือไมก็ดี การเขารวม

ประชุมเร่ืองใดเปนการเขารวมประชุมในระดับผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาลก็ดี ใหกระทรวงการ

ตางประเทศเปนผูวินิจฉัย 

 ขอ 8 การเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรีทุกกรณี ใหอยูในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี 

 ขอ 9 ในกรณีที่ ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูมี อํานาจตามระเบียบนี้ ไดมีคําสั่งให 

ขาราชการหรือลูกจางผูใดเดินทางไปราชการ ใหถือวาผูบังคับบัญชาไดอนุมัติการเดินทางตามคําสั่งนั้น และให

ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นรายงานผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ทราบดวย 

 ขอ 10 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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 การตีความและวินิจฉัยปญหาตามวรรคหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจาก

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

 

หมวด 1 
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

สวนที่ 1 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 

 ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 12 ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 (1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของขาราชการการเมืองทุก

ตํ าแหน ง  นอกจากรองนายกรั ฐมนตรี  รั ฐมนตรี ว าการกระทรวง  รั ฐมนตรี ป ระจํ าสํ านั กนายก 

รัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการทบวง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  รัฐมนตรีชวยวาการทบวง  เลขานุการ 

รัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

 (2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ 

ข้ึนตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

 (3) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของอธิบดี ผูวาราชการจังหวัด ขาราชการและลูกจางทุก

ตําแหนงในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง และสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เวนแตราชการ

การเมือง 

 (4) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของขาราชการและ 

ลูกจางทุกตําแหนงในสังกัด 

 (5) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในราชการบริหารสวน

ภูมิภาคในจังหวัดนั้นทุกตําแหนง 

 ผูมีอํานาจตามขอนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงใด ๆ 

เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได 

 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และรัฐมนตรีชวยวาการ

ท บ ว ง  ใ ห อ ยู ใ น ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง ผู เ ดิ น ท า ง  แ ต ใ ห ร า ย ง า น น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ 

รัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี เพื่อทราบกอนการเดินทางดวย 

 ขอ 12 ผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการทหารและ

ขาราชการฝายตุลาการ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงยุติธรรมกําหนดแลวแตกรณี 
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สวนที่ 2 

การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 ขอ 13 ภายใตบังคับขอ 14 และขอ 15 ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการ

เดินทางไปราชการตางประเทศ 

 (1) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของรองนายก 

รัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวง และ

ข า ร า ช ก า ร ก า ร เ มื อ ง ทุ ก ตํ า แ ห น ง  น อ ก จ า ก เ ล ข า นุ ก า ร รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ผู ช ว ย เ ล ข า นุ ก า ร 

รัฐมนตรี 

 (2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการ

ทบวง ปลัดกระทรวง หวัหนาสวนราชการขึ้นตรง เลขานุการรัฐมนตรี และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

 (3) ปลัดกระทรวง สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตําแหนงในสังกัดกระทรวง

หรือทบวง 

 (4) หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางทุกตําแหนง ซึ่ง

เปนผูใตบังคับบัญชา  เวนแตขาราชการและลูกจาง สังกัดราชบัณฑิตยสถาน 

 สําหรับการเดินทางไปราชการตางประเทศของขาราชการและลูกจางสังกัดราชบัณฑิตยสถาน 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือผูที่รัฐมนตรีเจาสังกัดมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

 ขอ 14 การเดินทางไปราชการตางประเทศของผูแทนรัฐบาล คณะผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทน 

ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

 (1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทน

รัฐบาล เพื่อเขารวมการประชุมในระดับรัฐมนตรี 

 (2) รัฐมนตรีเจาสังกัดสําหรับการเดินทางของผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาล เพื่อเขารวม

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ร ะ ดั บ ตํ่ า ก ว า รั ฐ ม นต รี  แ ล ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง คณะผู แ ท น ซึ่ ง มิ ใ ช คณะผู แ ท น 

รัฐบาล 

 สําหรับการเดินทางเปนคณะตาม (2) ถาคณะผูแทนประกอบดวยขาราชการหรือ 

ลูกจางสังกัดหลายกระทรวง ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของเจาของเรื่องในการเดินทางครั้งนั้น เปนผูมีอํานาจอนุมัติ

ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ผู แ ท น ทั้ ง ค ณ ะ  แ ต ต อ ง ไ ด รั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง 

ขาราชการหรือลูกจางตามขอ 13 ซึ่งรวมอยูในคณะผูแทนนั้นกอน 

 ขอ 15 การเดินทางไปราชการตางประเทศในประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต ใหผูบังคับบัญชา

ดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
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 (1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับการเดินทางของรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรี 

 (2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการเดินทางของขาราชการและลูกจางในสังกัด 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีเจาสังกัดเห็นวาการเดินทางไปราชการตางประเทศของขาราชการและลูกจาง

ตาม (2) อาจเปนปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาลใหส่ังสวนราชการ

เจาของเรื่องหารือกระทรวงการตางประเทศกอน 

 ขอ 16 การเดินทางไปราชการตางประเทศรวมทั้งการไปราชการในเขตอาณาของ 

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงประจําในตางประเทศ และของลูกจางสวนราชการในตางประเทศผูมีอํานาจตามขอ 13 

จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหหัวหนาคณะทูตผูแทนถาวรประจําองคการสหประชาชาติ 

หรือหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ เปนผูอนุมัติการเดินทางก็ได 

 การเดินทางขามแดนเพื่อไปราชการในตางประเทศ ซึ่งมีเขตติดตอกันกับประเทศไทย ใหผูวา

ราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุมัติใหขาราชการในราชการบริหารสวน

ภูมิภาคและลูกจางในจังหวัด ไปราชการในประเทศนั้นไดคร้ังหนึ่งไมเกิน 7 วันในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา

การเดินทางดังกลาวอาจเปนปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางดานนโยบายตางประเทศของรัฐบาล ใหหารือ

เอกอัครราชทูตไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้นกอน 

 การเดินทางขามแดนเพื่อไปราชการในตางประเทศ ซึ่งมีเขตติดตอกับประเทศไทยของขาราชการ

ในราชการบริหารสวนกลาง ที่ไปปฏิบัติงานประจําในจังหวัดซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศนั้น ผูมีอํานาจอนุมัติ

ต า ม ข อ  13 จ ะ ม อ บ ห ม า ย ห รื อ ม อ บ อํ า น า จ โ ด ย ทํ า เ ป น ห นั ง สื อ ใ ห ผู ว า 

ราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติการเดินทางก็ได ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามวรรคสองโดยอนุโลม 

 

หมวด 2 
การขออนุมัตจิัดการประชุมและเขารวมการประชุมในประเทศ 

 ขอ 17 สวนราชการจะจัดการประชุมหรือรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมไดเฉพาะกรณีที่การ

ประชุมนั้นเปนประโยชนแกราชการในหนาที่ของสวนราชการนั้น 

 ขอ 18 การจัดการประชุมซึ่งมิใชการประชุมระหวางประเทศ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดเจาของเรื่อง 

เปนผูมีอํานาจอนุมัติสําหรับการประชุมที่เปนงานประจํา แตถาปลัดกระทรวงเจาของเรื่องพิจารณาเห็นวาการ

ประชุมดังกลาวเปนเรื่องนโยบายใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูอนุมัติ 

 การอนุมัติตามวรรคหนึ่ง จะอนุมัติเปนการเฉพาะคราวหรืออนุมัติเปนหลักการก็ได 

 ขอ 19 การรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศ และการแตงตั้งผูแทน 

รัฐบาล คณะผูแทนรัฐบาล หรือคณะผูแทนเพื่อเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้

เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
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 (1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลสําหรับการจัดการประชุมการแตงตั้ง 

ผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทนรัฐบาลเพื่อเขารวมประชุมในระดับรัฐมนตรี 

 (2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับการจัดการประชุมและการแตงตั้งผูแทนรัฐบาลหรือคณะผูแทน

รัฐบาลเพื่อเขารวมการประชุมในระดับตํ่ากวารัฐมนตรีหรือคณะผูแทนซึ่งมิใชคณะผูแทนรัฐบาล 

 ขอ 20 เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใดเห็นวาการประชุมที่สวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ จัดหรือรวม

จัดขึ้นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น อาจสงขาราชการหรือลูกจางซึ่งเกี่ยวของเขามารวมการ

ประชุมนั้นไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตามขอ 11 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 21 สวนราชการใดไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีใหจัดการประชุมไดกอนวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไปได 

 

ประกาศ ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2524 

(ลงชื่อ) พลเอก ป.  ติณสูลานนท 

(เปรม  ติณสูลานนท) 

นายกรัฐมนตรี 

 

 
  *สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตี ไดเวียนแจงใหสวนราชการทราบเพื่อถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ สร 0203/ว.243        ลงวันที่  15  

พฤศจิกายน  2524 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
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ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

------------------------ 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วนัที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปที ่๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ     ให

ประกาศวา 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

๒๕๓๔” 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน

ไป 

  มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

   (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

   (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

   (๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่           

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   (๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   (๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   (๖) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 

หมวด ๕ 

การปฏิบัติราชการแทน 
------------------------ 



 13 

  มาตรา ๓๘ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ที่ผูดํารง

ตําแหนงใดพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน

เร่ืองใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการ

มอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว 

ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได ดังตอไปนี้ 

   (๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

   (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจให รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

   (๓) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการทบวง ปลัดทบวง 

อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

   (๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวย

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

   (๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง อธิบดี 

หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

   (๖) ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดี หรือ      ผู

ดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

   (๗) อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจใหรองอธิบดี ผูชวยอธิบดี 

ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือ

ผูวาราชการจังหวัด 

   (๘) ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตร ๓๑ วรรคสอง หรือผู

ดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือสวนราชการ

ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

   (๙) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการ

จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 

   

   (๑๐) นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 

   (๑๑) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือ

หัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 
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   (๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจํา

อําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 

   (๑๓) ผูดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๑๒) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  การมอบอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในฐานะหัวหนา

สวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง หรือการมอบ

อํานาจของหัวหนาสวนราชการซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ ใหนําความใน (๗) มาใชบังคับโดย

อนุโลม 

  การมอบอํานาจตามมาตรานี้ใหทําเปนหนังสือ 

  คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได 

  มาตรา ๓๙ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ โดยชอบแลวผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับ

มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปได เวนแตกรณีการมอบอํานาจใหแกผูวา

ราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไปตาม

มาตรา ๓๘ (๙) ก็ได 

  ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูวา

ราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวนการมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น

นอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบ

อํานาจชั้นตนแลว 

  มาตรา ๔๐ ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ

ตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการ

มอบอํานาจดังกลาว 

  เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ

อํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 

 

 

ที่ กค 0526.7/ว 129 กระทรวงการคลัง 

 ถนนพระรามที่ 6 กท 10400 
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                                                                 14   ตุลาคม  2539 

เร่ือง  คาใชจายในการจัดงานตางๆ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดี  เลขาธิการ  ผูอํานวยการ 

อางถงึ  หนงัสอืกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514 /ว 81 ลงวันที่ 20 มถิุนายน 2533 

            และ ที่ กค 0514/ว 125 ลงวันที่ 12 กันยายน 2533 

ดวยกระทรวงการคลังเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 

ของสวนราชการใหม เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการคลองตัวขึ้น จึงใหยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่

อางถึง และเห็นสมควรใหสวนราชการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานวันคลายวันสถาปนาของสวนราชการ พิธี

เปดอาคารที่กอสรางใหมของสวนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดการประกวดหรือแขงขัน การจัดงาน

แถลงขาว และการจัดการงานตามโครงการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสวนราชการ โดยใหอยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่พิจารณาเบิกจายได ตามความจําเปนเหมาะสม และประหยัดเพื่อ

ประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑดังนี้ 

1. คาใชจายพิธีทางศาสนา 

1.1 พิธีทางศาสนาพุทธ ในวงเงิน 15,000 บาท 

1.2 พิธีพราหมณ ในวงเงิน 25,000 บาท 

2. คารับรองแขกที่สวนราชการเชิญรวมงาน 

2.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตราไมเกินคนละ 50 บาท 

2.2 คาอาหารกลางวนัและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ในอัตราไมเกินคนละ 200 บาท 

3. คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของ เชน 

3.1 คาสถานที่จัดงาน 

3.2 คาเชาและคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน 

3.3 คาจางเหมารักษาความปลอดภัย 

3.4 คาจางเหมาทําความสะอาด 

3.5 คาใชจายในการตกแตงจัดสรางสถานที่รวมคาติดตัง้ และคาร้ือถอน เชน  

คาเชาหรือจัดสรางคูหา เปนตน 

3.6 คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศพัทรวมคาติดตั้ง 

คาเชาอุปกรณ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.7 คาเชารถสุขา (กทม.) ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการ

เรียกเก็บ 
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4. คาวัสดุตาง ๆ ที่ใชในการจัดงาน เชน  คาแพรคลุมปายลูกโปงพรอมอุปกรณ คาปก 

เกียรติบัตร หรือคาอัดกรอบเกียรติบัตร คาสูจิบัตร เอกสารเผยแพร คาจางเหมาทําปายโฆษณา เปนตน 

5. คาใชจายในการจัดประกวดหรือแขงขันตาง ๆ  

5.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

5.1.1 บุคคลที่เปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการซึ่งทําหนาที่ความ

รับผิดชอบในการจัดงานดังกลาว ในอัตราคนละไมเกิน 400 บาทตอ

วัน 

5.1.2 บุคคลมิไดเปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการ ในอัตราคนละไม

เกิน 800 บาทตอวัน 

5.2 คาเขียนปายชื่อผูเขาแขงขันและคาเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ 

5.3 คาโล หรือถวยรางวัล หรือของรางวัลทีม่อบใหผูชนะการประกวด หรือ 

แขงขัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไมเกิน 1,500 บาท 

5.4 เงินหรือของรางวัลผูชนะการประกวดหรือแขงขัน 

6. คาจางเหมาจัดงานนิทรรศการ คาจางเหมาจัดบอรดนิทรรศการ 

7. คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คา

โฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน และส่ือประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ-โทรทัศน เปนตน 

8. กรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบและถอืปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  กมล  จันทิมา 

  (นายกมล  จนัทิมา) 

 รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 

 ปลัดกระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

สํานักการเงินการคลัง 

สวนอนุมัติพิเศษ 

โทร.2739024 ตอ 4465 
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