
พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 --------------------------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เปนปท่ี ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ                 

ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ 

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้

 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒)  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี ้หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
 มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ           
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ตํารวจ  และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย เวนแตลูกจาง              
ชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง 

 



หนา  ๒ 

“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือไดรับการ
บรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณ ี

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซ่ึงอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทาง           
ไปราชการ ดังตอไปนี ้

(๑)  คูสมรส 
(๒)  บุตร 
(๓)  บิดามารดาของผูเดินทางและหรือบิดามารดาของคูสมรส 
(๔)  ผูติดตาม  
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   มาตรา ๖   หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปน
กรมขึ้นไปมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามความ
จําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกานี ้สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ หัวหนาสวนราชการ
ดังกลาวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพ่ือควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหมีการใชจายเทาท่ีจําเปนและประหยัดก็ได 

(มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑) 
มาตรา ๗  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงเปนขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการไดตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้
ผูเดินทางไปราชการซ่ึงมีสัญญากับสวนราชการกําหนดคาใชจายในการเดินทางไปราชการไว

เปนอยางอ่ืน ใหเบิกคาใชจายตามท่ีกําหนดในสัญญา 
ผูเดินทางซ่ึงเปนขาราชการท่ีมิไดมีตําแหนง ช้ัน หรือยศกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 

หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือน  ให
กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของขาราชการพลเรอืน  เพ่ือประโยชนในการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได 

ผูเดินทางไปราชการซ่ึงมิไดเปนขาราชการ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบกับ
ตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือนเพ่ือใหผูนั้นเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตําแหนง
ระดับท่ีเทียบ 

 
 



หนา  ๓ 
 
 มาตรา ๘  สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ   

ใหเดินทางไปราชการ หรือวันท่ีออกจากราชการ แลวแตกรณ ี
ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและ

เหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

   มาตรา ๘/๑  ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ 
เดินทางกลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว  โดยไดรับอนุมัติ              
ใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการ
เดินทางตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวยแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเม่ือไดมีการปฏิบัติราชการตามคําส่ังของทางราชการแลว 

(มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 มาตรา ๙  ขาราชการซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับช้ันหรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันท่ี
ไดเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิท่ีจะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ 
ท่ีสูงขึ้นนับแตวันท่ีมีคําส่ังแตงตั้งดังกลาว แมคําส่ังนั้นจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทางก็ตาม 

 มาตรา ๑๐  ขาราชการซ่ึงเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  ใหไดรับ
คาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ  ช้ันหรือ
ยศท่ีตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางท่ีรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนรวมท้ังการเดินทางกลับมา
ดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ  ช้ันหรือยศท่ีตน
รักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีเปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับ ช้ัน
หรือยศท่ีต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศท่ีตนดํารงอยู 

 มาตรา ๑๑  การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูท่ีใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาท่ีหยุดนั้น 

 มาตรา ๑๒  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงเปนผูไดรับเบ้ียเล้ียงประจําจะเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางตาม        
พระราชกฤษฎีกานี้ได เม่ืองดเบิกเบ้ียเล้ียงประจํา 

 มาตรา ๑๒  ทวิ   เม่ือปรากฏวาโรงแรมใดเรียกเก็บคาเชาท่ีพักสูงกวาอัตราท่ีเรียกเก็บจากบุคคล
ท่ัวไปตามปกต ิออกใบเสร็จรับเงินเกินกวาจํานวนเงินท่ีโรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินใหโดยผูเดินทางไป
ราชการมิไดเขาพัก  หรือมีพฤติการณในทางทุจริตรวมกับผูเดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของ             
ผูนั้นในเรื่องการเบิกคาเชาท่ีพักตามพระราชกฤษฎีกานี ้ใหกระทรวงการคลังแจงช่ือโรงแรมดังกลาวใหกระทรวง 
ทบวง กรม ทราบ เพ่ือมิใหเบิกคาเชาท่ีพักของโรงแรมนั้นเปนเวลาหนึ่งป และหากกระทําซํ้าอีกก็ใหระงับการ
เบิกคาเชาท่ีพักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 



หนา  ๔ 

การแจงช่ือโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการแจง 
                   (มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 

  มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหง
ความตายมิไดเกิดจากการประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตน ใหบุคคล                
ในครอบครัว หรือผูจัดการศพของผูเดินทางไปราชการซ่ึงถึงแกความตายนั้น ไดรับคาพาหนะในการเดินทาง         
เพ่ือไปปลงศพ หรือคาพาหนะ และคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการสงศพกลับ ท้ังนี้ ภายในวงเงินและเง่ือนไข                        
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

(มาตรา ๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  

ลักษณะ ๒ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

หมวด ๑ 
การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

 
มาตรา ๑๓  การเดินทางไปราชการช่ัวคราว ไดแก 
(๑)  การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําส่ัง

ผูบังคบับัญชา หรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกต ิ
(๒) (ยกเลิก)  

(มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 
(๓)  การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
(๔)  การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน 
(๕)  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูในราชอาณาจักรของผูซ่ึงรับราชการประจํา

ในตางประเทศ 
(๖)  การเดินทางขามแดนช่ัวคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ 
มาตรา ๑๔  คาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว ไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาท่ีพัก 
(๓)  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ             

คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔)  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 



หนา  ๕ 
 
มาตรา ๑๕  เบ้ียเล้ียงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายในวงเงินและเง่ือนไข                 

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
                  (มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๑๖  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออก
จากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ 
แลวแตกรณ ี

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบส่ีช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบส่ี
ช่ัวโมง หรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมง และสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงนั้นนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปน
หนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบส่ีช่ัวโมงและสวนท่ีไม
ถึงนั้นนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองช่ัวโมง แตเกินหกช่ัวโมงขึ้นไป ให
ถือเปนครึ่งวัน 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแต
เริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการ
เบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ  
                 (มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๑๗   การเดินทางไปราชการท่ีจําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพัก
แรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิก         
คาเชาท่ีพักในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได ท้ังนี้ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด  

ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเท่ียว
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราสูงไดตามความจําเปน 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ซ่ึงมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนง 
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นสูงขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมี
ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป  เปนหัวหนาคณะ  
หากมีความจําเปนตองใชสถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพัก เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ใหเบิก         
คาเชาท่ีพักไดเพ่ิมขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ ภายใน
วงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
                 (มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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มาตรา ๑๘  การเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานท่ี
ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยีสิ่บวันนับแตวันท่ีออกเดินทาง ถาเกินตอง
ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ท้ังนี ้ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย  
                (มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗) 

มาตรา ๑๙  (ยกเลิก)  
                     (มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 

มาตรา ๒๐  การเดินทางไปราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัตริาชการใดท่ีไมสะดวกในการเดินทางไป
กลับระหวางสถานท่ีปฏิบัติราชการนั้นกับสถานท่ีอยู ใหเบิกคาเชาท่ีพักระหวางท่ีไปราชการไดเพียงระยะเวลา 
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันท่ีออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวน
ราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ท้ังนี้                
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 
                   (มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗) 

วรรคสอง  (ยกเลิก)  
               (มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพ่ือรักษาพยาบาล ใหเบิก
คาเบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักสําหรบัวันท่ีพักนั้นได แตท้ังนี้ ตองไมเกินสิบวัน 

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
ใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก เวนแตกรณีท่ีจําเปน 

การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีท่ีไมมีแพทยท่ี
ทางราชการรับรองอยูในทองท่ีท่ีเกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองช้ีแจงประกอบ 

 มาตรา ๒๒  การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคา
พาหนะไดโดยประหยัด 

ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการ
ใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางไปราชการจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคา
พาหนะนั้น 

ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน 
และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือดํารงตําแหนง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือ
ขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี ้
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(๑)  การเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู  ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะท่ีตองใชในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน 

(๒)  การเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไมเกินสองเท่ียว 

(๓)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
      (มาตรา ๒๒ วรรคสาม แกไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

หากการเดินทางดังกลาวตาม (๑) เปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะรับจางได
เทาท่ีจายจริง แตตองไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ผูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสามและวรรคส่ี ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
ส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางใหเบิก
คาพาหนะรับจางได 

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง
ตาม (๒) ไมได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคา
พาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง
การลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 

 มาตรา ๒๓  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทางใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๒๔  ในทองท่ีจังหวัดใดท่ีไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ใหผูวาราชการ
จังหวัดกําหนดอัตราคาพาหนะดังกลาวขึ้นไว เพ่ือประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เม่ือกําหนด
แลวใหแจงกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๒๕  การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี ้จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะ
สวนตัวได คือ 

(๑)  อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
(๒)  หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค หรือ        

มีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓)  หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซ่ึงเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองท่ี แลวแตกรณี สําหรับ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค  
 



หนา  ๘ 
 
มาตรา ๒๖  เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามมาตรา ๒๕ ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะตาม

หลักเกณฑและอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
มาตรา ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) ช้ันธุรกิจ สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี ้
      (ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
      (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
      (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
     (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
      (จ) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
      (ฉ) รัฐมนตรี 
      (ช) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา 
ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือน ช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศ
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป  

(๒) ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี ้
       (ก) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 

และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส หรือตําแหนงระดับ  ๖ 
ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึง
รับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการ
ตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป ท้ังนี้ นอกจากท่ีระบุใน (๑) 

        (ข) ผูดํารงตําแหนง ระดับ ช้ัน หรือยศ ต่ํากวาท่ีระบุใน  (ก) เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปน
รีบดวนเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หากท่ีนั่ง
โดยสารในช้ันท่ีกําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เต็ม และไมสามารถเปล่ียนแปลงเท่ียวบินได ใหผูดํารง
ตําแหนงท่ีเดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ

การเดินทางซ่ึงไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะในการ
เดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบิกได 



หนา  ๙ 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิ จะเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิได  เม่ือไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
                  (มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๒๘  ผูเดินทางไปราชการในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชาท่ีเปนหัวหนาคณะซ่ึง
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ 
ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือกับขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือกับขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป  หรือกับขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตรา 
เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือกับขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือ
ประโยชนในการประสานส่ังการในระหวางเดินทางไปราชการ ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิ
เบิกและใหพักแรมในท่ีเดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิท่ีตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาท่ีจาย
จริงในอัตราต่ําสุดของท่ีพักนั้น แตไมเกินอัตราท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
      (มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคนให
มีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักเทากับท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไปราชการ
ในหนาท่ีเลขานุการคนอ่ืนๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิของตน  

มาตรา ๒๙  ผูเดินทางไปราชการเพ่ือทําหนาท่ีรับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ 
จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับท่ีตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได 

ผูเดินทางไปราชการตามคําส่ังของทางราชการเพ่ือทําหนาท่ีเปนองครักษ ผูอารักขา ผูอํานวย
ความสะดวกอยางใกลชิด หรือผูท่ีเขารวมประชุมหารือแกชาวตางประเทศท่ีเปนประมุขแหงรัฐหรือบุคคลสําคัญ
ของตางประเทศ นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว จะเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงในลักษณะ
ประหยัดตามความจําเปนในสถานท่ีแหงเดียวกับท่ีชาวตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
ปลัดกระทรวงเจาสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสม สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมี
ปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ
      (มาตรา ๒๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๒๙/๑  นักบริหารการทูตระดับสูง  ซ่ึงไดรับคําส่ังใหเดินทางกลับประเทศไทย            
เพ่ือเขาเฝาพระมหากษัตริย เพ่ือกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสนตราตั้งและพระราชสาสนถอน                
กอนเดินทางไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ หากจะนําคูสมรส บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรส
และอยูในอุปการะท่ีจะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และผูติดตาม รวมเดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือ
เดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผานหรืออยูใกลเคียงกับ 
 



หนา  ๑๐ 
 
ประเทศท่ีจะไปประจําการใหม ใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามความ
จําเปนและเหมาะสม และใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักได ดังตอไปนี ้

(๑)  คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต
ระดับสูง แตถามิไดเดินทางพรอมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด สําหรับผูติดตามไมวา
จะเดินทางพรอมกันหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 

(๒)  คาเชาท่ีพักใหเบิกไดตามความจําเปน เวนแตกรณีท่ีผูเดินทางมีเคหสถานของตนเอง               
ท่ีสามารถพักอาศัยได ใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก 

การเบิกคาเชาท่ีพัก ใหนักบริหารการทูตระดับสูง คูสมรส บุตร และผูติดตามดังกลาว พักแรม
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง และใหเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตรา
คาเชาหองพักคนเดียว เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได  
ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนง
ระดับต่ําสุด 
               (มาตรา ๒๙/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๓๐  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงตองนําส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไปดวย ใหเบิกคา
พาหนะสําหรับส่ิงของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด  

มาตรา ๓๑  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงตองจายคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน เนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด 
  

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจํา 

  
มาตรา ๓๒   การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก 
(๑)  การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน           

เพ่ือดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม 
(๒)  การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองท่ีแหงใหมในกรณียายสํานักงาน 
(๓)  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการท่ีมีกําหนดเวลา

ส้ินสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซ่ึงมีกําหนดเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป 
(๔)  การเดินทางไปชวยราชการท่ีไมอาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึง         

หนึ่งป ซ่ึงตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวยราชการ ณ สถานท่ีแหงเดิมนั้น
ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันท่ีครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไปเปน
การเดินทางไปราชการประจํา 
             (มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 



หนา  ๑๑ 

มาตรา ๓๓  ผูเดินทางไปราชการประจําซ่ึงมิใชผูซ่ึงไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน
แหงใหมตามคํารองขอของตนเอง ใหเบิกคาใชจายไดตามมาตรา ๑๔ และกรณีท่ีผูเดินทางดังกลาวมีความ
จําเปนตองยายท่ีอยูใหม ใหเบิกคาขนยายส่ิงของสวนตัวในลักษณะเหมาจายไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  
               (มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๓๔  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีท่ีมิไดกําหนดไวใน
หมวดนี้ ใหนําหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๕  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาออก
จากสถานท่ีอยูจนถึงสถานท่ีพักท่ีไปรับราชการแหงใหม  

มาตรา ๓๖ ผูเดินทางไปราชการประจําจะเบิกคาเชาท่ีพักและคาพาหนะสําหรับบุคคล               
ในครอบครัวไดโดยประหยัด 

การเบิกคาเชาท่ีพักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได ดังตอไปนี ้
(๑)  หนึ่งคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนง

ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือ
ขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึง
รับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการ
ตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท ลงมา 

(๒)  ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง 
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป หรือ
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก           
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก ขึ้นไป  
       (มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๓๗  คาพาหนะและคาเชาท่ีพักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตาม ใหเบิกได
ในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการประจําตามมาตรา ๓๓ สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการใน
ตําแหนงระดับต่ําสุด 

ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีตั้งสํานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ถาไมอาจเขาพักใน
ท่ีพักอาศัยท่ีทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาท่ีพัก
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองท่ีตั้งสํานักงานนั้น 

 
 



หนา  ๑๒ 
 
(๑)  อธิบดีขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
(๒)  หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ         

มีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓)  หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซ่ึงเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองท่ี แลวแตกรณี สําหรับ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ถามีความจําเปนท่ีจะตองเบิกคาเชาท่ีพักเกินเจ็ดวนั ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด

เดิม สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวง                
เปนผูอนุมัต ิ 
                 (มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๓๘  ในกรณีท่ีผูเดินทางไปประจําตางสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ 
ใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย  

มาตรา ๓๙ ในกรณีจําเปนซ่ึงไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผู
เดินทางรายงานช้ีแจงเหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาท่ีจะเล่ือนการเดินทางตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
จนถึงผูดํารงตําแหนงอธิบด ีหรือปลัดกระทรวงหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหาร 
สวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง 

การขอเล่ือนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนท่ีขาราชการหรือลูกจางผูนั้นจะเดินทาง 
ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตใหเล่ือนการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร             

แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีปรากฏในคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 
               (มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗) 

มาตรา ๔๐ ผูเดินทางไปราชการประจําซ่ึงไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว               
ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับใหนําเงินคาใชจายท่ีไดรับไปแลวสงคืนทันท่ี 

มาตรา ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซ่ึงตางสังกัดใหเบิก
จากสังกัดใหมซ่ึงไปประจํา 
                   (มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
  

หมวด ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

   
มาตรา ๔๒  การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิม

ของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกส่ังพักราชการ  



หนา  ๑๓ 
 
มาตรา ๔๓  ขาราชการซ่ึงออกจากราชการหรือลูกจางซ่ึงทางราชการเลิกจาง จะเบิกคาใชจายใน

การเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดเฉพาะคาเชาท่ีพัก คาพาหนะ และคาขนยายส่ิงของสวนตัว
เพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 

ในกรณีท่ีขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง           
ตกแกทายาทผูใดผูหนึ่ง ท่ีอยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย 

ในกรณีท่ีไมมีทายาทท่ีอยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตายหรือมีทายาทแตไม
สามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งท่ีมิไดไปอยูดวย ถาทายาท 
ผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนยายส่ิงของตามมาตรานี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต           
วันออกจากราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๔๔  ขาราชการซ่ึงถูกส่ังพักราชการหรือลูกจางซ่ึงถูกส่ังพักการจาง จะเบิกคาใชจาย
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาท่ีพัก คาพาหนะ และคาขนยายส่ิงของสวนตัวเพ่ือกลับ
ภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้นโดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได  

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๔ จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชภูมิลําเนาเดิมโดยเสียคาใชจายในการ
เดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาซ่ึงดํารงตําแหนงอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนง         
ท่ีเทียบเทาสําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค  

มาตรา ๔๖  การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมในกรณีท่ีมิไดกําหนดไวใน 
หมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  

ลักษณะ ๓ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

  
หมวด ๑ 

การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 
  

มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ไดแก 
(๑)   การ เดินทางของผู รับราชการประจําในประเทศไทยซ่ึงเดินทางไปราชการ                             

นอกราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหนาท่ีอยางอ่ืน              
เปนครั้งคราวตามความจําเปน 

 



หนา  ๑๔ 
 
(๒)  การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซ่ึงเดินทางไปราชการ ณ ท่ีใดๆ ใน

ตางประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาท่ีเดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพ่ือปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน
ในเขตอาณาหรือเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือ 

(๓)  การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซ่ึงเดินทางไปชวยราชการ รักษาการ       
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ เฉพาะเวลาท่ีออกเดินทางจากท่ีพักซ่ึงเปนท่ีตั้ง
สํานักงานแหงเดมิจนถึงท่ีพักซ่ึงเปนท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม 

ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือจาก
หนวยงานใดๆในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้อีก แตหากความชวยเหลือท่ีไดรับนอยกวาสิทธิท่ีจะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเบิกคาใชจาย
สมทบไดตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
                   (มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๔๘  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาท่ีพัก 
(๓)  คาพาหนะรวมท้ังคาเชายานพาหนะ คาเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง

บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔)  คารับรอง 
(๕)  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 มาตรา ๔๙ เบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย

ภายในวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวท่ีมิไดเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ใหเบิก

คาอาหารและคาเครื่องดื่ม รวมท้ังคาภาษีและคาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา เรียกเก็บจากผูเดินทาง 
ไปราชการไดเทาท่ีจายจริง ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ด
ไดในลักษณะเหมาจาย ภายในวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

หากผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแตเจ็ดวันขึ้นไป              
ใหเบิกคาทําความสะอาดเส้ือผาสําหรับระยะเวลาท่ีเกินเจ็ดวันไดเทาท่ีจายจริง ภายในวงเงินและเง่ือนไข              
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวจะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได
เพียงอยางเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวนั้นไมวาจะเดินทางไปประเทศ
เดียว หรือหลายประเทศก็ตาม 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราวของผูรับราชการประจําในตางประเทศภายในประเทศท่ีผูนั้น
ประจําอยู ใหเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางไดในอัตรากึ่งหนึ่ง 



หนา  ๑๕ 
 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพ่ือรักษาพยาบาล ใหนํามาตรา ๒๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
การเดินทางไปราชการของลูกจางท่ีสวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง ใหเบิกเบ้ียเล้ียง

เดินทางและคาเชาท่ีพักไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
           (มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางสําหรับผูรับ
ราชการประจําในประเทศไทย ใหนับตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาท่ี
ประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย สําหรับผูรับราชการประจําในตางประเทศ ใหนับตั้งแตเดินทางจากท่ี
พักประจําในตางประเทศหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงท่ีพักประจําในตางประเทศหรือสถานท่ี
ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แตในกรณีท่ีเดินทางมายังประเทศไทย มิใหรวมเวลาตั้งแตประทับตรา
หนังสือเดินทางเขาประเทศไทยจนถึงเวลาท่ีประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 

ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการท่ีใชเอกสารอยางอ่ืนซ่ึงมิใชหนังสือเดินทาง
เวลาท่ีถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับยี่สิบส่ีช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบส่ี
ช่ัวโมงหรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงนั้นนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปน         
หนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบส่ีช่ัวโมงและสวนท่ี 
ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองช่ัวโมง แตเกินหกช่ัวโมงขึ้นไป 
ใหถือเปนครึ่งวัน 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแต
เริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองท่ีท่ีปฏิบัติ
ราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการใหนับเวลาเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางตั้งแตเวลาเขาท่ีพักในทองท่ีท่ีปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ ไมเกินยี่สิบส่ีช่ัวโมงเม่ือนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ิน
การปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ  
              (มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวท่ีจําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรม
ซ่ึงโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไวใหแลว                     
ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงตามสิทธิท่ีตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว ท้ังนี้ 
ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 



หนา  ๑๖ 
 
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักได ดังตอไปนี ้
(๑)  ผูดํารงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ

ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับ
อาวุโส หรือตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา 
หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุตธิรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก ลงมา ใหพักแรม
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอยละ
เจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดอัตราเดียวกัน 
เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง
ในอัตราคาเชาหองพักคนเดยีว 

(๒)  ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา 
ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศ
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงในอัตราคาเชาหองพัก
คนเดียว 

(๓)  ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นสูง ขึ้น
ไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป ซ่ึงเปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานท่ีใน
ท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเพ่ิมขึ้นสําหรับหองพัก
อีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได แตท้ังนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทา
ของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 
       (มาตรา ๕๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎกีาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ในกรณีท่ีเปนการสมควร กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับใด หรือ
ตําแหนงใดเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดยีว หรือจะ
เบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองท่ีท่ีปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ ใหเบิกคาเชาท่ีพักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน 

 



หนา  ๑๗ 
 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอ่ืนท่ีไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยู

ดวยใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากสิทธิท่ีพึงจะไดรับจากทางราชการ  
มาตรา ๕๒  การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง

และใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยัด 
ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการ

ใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง

กลับทองท่ีตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคา
พาหนะไดเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ  กรณีท่ีมีการเดินทางนอกเสนทางใน
ระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไป
ราชการ 
               (มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 มาตรา ๕๓  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑)  ช้ันหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี ้
(ก)  หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
(ข)  ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
(ค)  ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
(ง)  ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(จ)  ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
(ฉ)  รัฐมนตรี 
(ช)  ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นสูงขึ้นไป 
หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี  
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป 

(๒)  ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหวางช้ันหนึ่งกับช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับตน   ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 
ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือขาราชการ
ตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 



หนา  ๑๘ 
 

(มาตรา ๕๑ (๑)(ช) และ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓) 

(๓)  ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ช้ัน หรือยศ นอกจากท่ีระบุใน (๑) 
และ (๒) 

ในกรณีท่ีเครื่องบินท่ีใชในการเดินทางไมมีช้ันระหวางช้ันหนึ่งกับช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด 
ใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เดินทางโดยช้ันหนึ่ง 

ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หากท่ีนั่ง
โดยสารในช้ันท่ีกําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไมสามารถเปล่ียนแปลงเท่ียวบินได 
ใหผูดํารงตําแหนงท่ีเดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิได โดย
ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาท่ีมี
อํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิ จะเบิกคา
โดยสารเครื่องบินนั้นในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิไดเม่ือไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๕๓ ทวิ  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชาซ่ึงเปน
หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล หรือซ่ึงดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา                       
รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพัก
แรมในท่ีเดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงตามสิทธิท่ีตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุด
ของท่ีพักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชามีหลายคน ใหมี
สิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักตามวรรคหนึ่งไดเพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไปราชการในหนาท่ีเลขานุการ
คนอ่ืนๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิของตน  
(มาตรา ๕๓ ทวิ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๕๔  คารับรองและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ใหเบิก
ไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
               (มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 มาตรา ๕๔ ทวิ   (ยกเลิก) 
                (มาตรา ๕๔ ทว ิยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 มาตรา ๕๕  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ           
คูสมรสไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี ้

(๑)  เม่ือไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดใหติดตามไปได 
 



หนา  ๑๙ 
 
(๒)  เม่ือนักบริหารการทูตระดับตน และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ            

เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณี 
(ก)  ถวายหรือยื่นพระราชสาสนตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบดี หรือประมุขแหงรัฐ

ท่ีอยูในเขตอาณา 
(ข)  ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการท่ีพระมหากษัตริยหรือพระราชินีเสด็จเยือนประเทศ       

ท่ีอยูในเขตอาณา 
(ค)  รัฐบาลของประเทศท่ีอยูในเขตอาณาไดเชิญคูสมรสไปรวมงานพิธีในประเทศเขตอาณา

ดวย  
             (มาตรา ๕๕ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๕๖ คาใชจายในการเดินทางของคูสมรสตามมาตรา  ๕๕ ให เปนไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  

(มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 
มาตรา ๕๗  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว จะเบิกคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเองและ

คูสมรสมิได เวนแตกรณีจําเปนตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
มาตรา ๕๘  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวซ่ึงไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนา

ไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายท่ีไดรับไปแลวสงคืนทันที 
  

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ 

  
มาตรา ๕๙  คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาท่ีพัก 
(๓)  คาพาหนะ 
(๔)  คาเครื่องแตงตัว 
(๕)  คาใชจายในการยายถ่ินท่ีอยู 
 มาตรา ๖๐  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศในกรณีท่ีมิได

กําหนดไวในหมวดนี้ ใหนําลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๑  เบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ ให

เบิกไดเฉพาะระยะเวลาระหวางเดินทาง 
 
 



หนา  ๒๐ 
 
ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีท่ีตั้งสํานักงานแหงใหมในตางประเทศ ถาไมอาจเขาพักในท่ีท่ีทาง

ราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาซ่ึงดํารงตําแหนงอธิบดีหรือ ตําแหนงท่ีเทียบเทาขึ้นไปอนุญาต
แลว ใหเบิกคาเชาท่ีพักสําหรับตนเอง คูสมรส บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาป ซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะท่ี
จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และ ผูติดตาม ไดไมเกินสิบหาวันนับแตวันไปถึงทองท่ีท่ีตั้งสํานักงาน
แหงใหม 

ผูเดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสองใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง 
โดยใหเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว เวนแต
เปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงในอัตรา
คาเชาหองพักคนเดียวสําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 

ในกรณีมีความจําเปนตองเชาท่ีพักแรมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว ตองไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง 

(มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔) 
มาตรา ๖๒  คาพาหนะเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง โดย

จะตองใชยานพาหนะท่ีเหมาะสมซ่ึงตองคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 
สวนคูสมรสและบุตรอายุไมเกินยี่สิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะท่ีจะตอง

เดินทางไปอยูในตางประเทศดวย ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 
ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตามซ่ึงไดรับอนุญาต

จากกระทรวงเจาสังกัดแลวได ดังตอไปนี้ 
(๑)  หนึ่งคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนง

ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงระดับ ๖ ลงมาหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือ
ขาราชการทหารซ่ึงรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจโท
ลงมา 

(๒)  ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง 
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ หรือ 
ตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการทหารซ่ึงรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอกขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
             (มาตรา ๖๒ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

คาพาหนะสําหรบัผูติดตามใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 
คาพาหนะสําหรับคูสมรส บุตร และผูติดตามจะเบิกไมไดถาบุคคลดังกลาวมิไดออกเดินทาง

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีขาราชการหรือลูกจางออกเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  
 



หนา  ๒๑ 
 
มาตรา ๖๓  ใหนํามาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการประจําใน

ตางประเทศ คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเดินทางกลับประเทศไทย 
ในกรณีท่ีคูสมรส บุตร หรือผูติดตามมีความจําเปนท่ีจะตองเดินทางกลับประเทศไทยกอน

ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกคาพาหนะเดินทาง
กลับได 

คาพาหนะสําหรับบุตรซ่ึงเดินทางไปอยูในตางประเทศ หรือบุตรท่ีเกิดในระหวางเวลาท่ีรับ
ราชการประจําในตางประเทศจะเบิกไมไดถามิไดเดินทางกลับภายในกําหนดสามปนับแตวันท่ีขาราชการหรือ
ลูกจางผูนั้นเดินทางกลับ  

มาตรา ๖๔  ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการเดินทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศและการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน 

คูสมรสหรือบุตร ใหมีสิทธิโดยสารช้ันเดียวกับผูเดินทาง แตถามิไดเดินทางพรอมกับขาราชการ
หรือลูกจาง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด สําหรับผูติดตามไมวาจะเดินทางพรอมกนัหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 

คูสมรสหรือบุตรซ่ึงมิไดเดินทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางท่ีไปราชการประจํา
ในตางประเทศ หากประสงคจะติดตามขาราชการหรือลูกจางซ่ึงเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศอ่ืนหรือ
เดินทางไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ใหมี
สิทธิโดยสารช้ันประหยัดหรือช้ันต่ําสุด โดยใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราขั้นต่ําสุดตามเสนทางท่ีขาราชการ
หรือลูกจางนั้นไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการประจําเวนแตในกรณีท่ีคูสมรสหรือบุตรมีความจําเปนท่ีจะตอง
รวมเดินทางไปกับขาราชการหรือลูกจางผูนั้นใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิก
คาโดยสารเครื่องบินในช้ันท่ีสูงกวาสิทธิได 
             (มาตรา ๖๔ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓) 

มาตรา ๖๕ ผูเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ ใหไดรับคาเครื่องแตงตัวภายในวงเงิน
และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตผูซ่ึงไดรับคาเครื่องแตงตัวมาแลว และในการเดินทางครั้งใหม
เปนการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศท่ีใชเครื่องแตงตัวประเภทเดียวกับท่ีใชในการเดินทางครั้งกอน 
และมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันท่ีออกเดินทางนั้น 

ในกรณีท่ีไดรับคาเครื่องแตงตัวแลว แตมิไดเดินทาง ใหถือวันท่ีไดรับเปนวันออกเดินทาง  
(มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

มาตรา ๖๖  ใหนํามาตรา ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีคูสมรสและบุตรจะตองเดินทาง
ไปอยูในตางประเทศดวย 

คูสมรสและบุตร จะเบิกคาเครื่องแตงตัวไมไดถามิไดออกเดินทางภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทาง  

 
 



หนา  ๒๒ 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีทางราชการส่ังงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง ถาผูเดินทาง

ไดใชจายคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเอง คูสมรส หรือบุตรไปแลว หรือมีขอผูกพันท่ีจะตองจายโดยสุจริตโดยมี
หลักฐานก็ไมตองสงคืน  

มาตรา ๖๘  ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจํา
อยูในตางประเทศ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีขาราชการหรือลูกจางท่ีปฏิบัติราชการประจําในตางประเทศถูกส่ังพัก
ราชการ หรือถูกส่ังพักการจาง จะเบิกคาใชจายสําหรับตนเอง คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเฉพาะคาเชาท่ีพัก             
คาพาหนะ และคาใชจายในการยายถ่ินท่ีอยูกลับประเทศไทยโดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได  

มาตรา ๗๐ คาใชจายในการยายถ่ินท่ีอยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศ และ             

คูสมรสหรือบุตรซ่ึงตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราส่ีเทาของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ 
ยกเวนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศเปนครั้งแรกและ          
คูสมรสหรือบุตรซ่ึงเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราหาเทาของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ 

(๒)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจําในตางประเทศ
อ่ืนและคูสมรสหรือบุตรซ่ึงติดตามไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศซ่ึง
จะไปราชการประจําใหม 

(๓)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศ
เดียวกัน และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงติดตามไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น 

(๔)  ขาราชการหรือลูกจางผู เดินทางจากตางประเทศท่ีมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูใน
ตางประเทศกลับประเทศไทย และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง ใหเบิกไดใน
อัตราสามเทาของจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคล
ดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีท่ีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอนการเบิก
คาใชจายในการยายถ่ินท่ีอยูใหเปนไปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

(มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 
  
 



หนา  ๒๓ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

   มาตรา ๗๑  การเดินทางไปราชการท่ีตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้นหรือท่ี
กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๗๒  การเดินทางไปราชการระหวางวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับกับวันท่ีพระราช
กฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แตท้ังนี้ ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิท่ีจะไดรับ
คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี ้สําหรับสวนท่ีเกนิจํานวนเงินคาใชจายท่ีไดรับแลวนั้น 
  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
 
 

หมายเหตุ    
                 ๑. มาตราและขอความท่ีเปนอักษรสีแดง แกไขเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง                  
ไปราชการ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓) 
     ๒. มาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗   ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  (ฉบับท่ี ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓    ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ( มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ เปนตนไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


