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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
---------------- 

 
          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
       ใหไว ณ วันที ่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
       เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม 
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  
ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔  
เปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  "มาตรา ๑๒  ทวิ  เมื่อปรากฏวาโรงแรมใดเรียกเก็บคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที ่
เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปตามปกต ิออกใบเสร็จรับเงินเกินกวาจํานวนที่โรงแรมเรียกเก็บ  
ออกใบเสร็จรับเงินใหโดยผูเดินทางไปราชการมิไดเขาพัก  หรือมีพฤติการณในทางทุจริตรวมกับ 
ผูเดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น  ในเรื่องการเบิกคาเชาที่พักตามพระราช 
กฤษฎีกานี ้ใหกระทรวงการคลังแจงชื่อโรงแรมดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรม ทราบ เพ่ือมิให 
เบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้นเปนเวลาหนึ่งป และหากกระทําซ้ําอีกก็ใหระงับการเบิกคาเชาที่พัก 
ของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 
  การแจงชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่งใหมีผลเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มี 
การแจง" 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิก (๒) ของมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๕  เบ้ียเล้ียงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามจํานวนเงินและ 
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตการเดินทางในกรณีดังตอไปนี้ใหเบิกไดรอยละหกสิบ 
ของจํานวนปกต ิ
  (๑) การเดินทางไปราชการในทองที่ตางอําเภอในจังหวัดเดียวกันเวนแต 
อําเภอเมืองหรืออําเภอที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  (๒) การเดินทางไปราชการในทองที่อําเภอซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติ 
ราชการปกติ หรือการเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงาน 
ซึ่งปฏิบัติราชการปกต"ิ 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๗  การเดินทางไปราชการที่จําตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดย 
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรม ซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไวใหแลว 
ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัย 
คนเดียว ท้ังน้ี ตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักได 
ดังน้ี 
  (๑) ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา  หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ใหพักแรมรวมกัน 
สองคนตอหน่ึงหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกิน  
รอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียว  
ใหเบิกไดอัตราเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจ  
พักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 
  (๒) ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป  หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ใหเบิกคาเชาที่พัก  
ไดเทาที่จายในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 
  (๓) ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา  ซ่ึงเปนหัวหนา 
คณะหากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือกับ 
บุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว  
หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดแตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตราคาเชาหองพัก 
คนเดียว 
  ในกรณีที่เปนการสมควรกระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับใด  
หรือตําแหนงใดเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นเปนพิเศษได สําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชา  
หองพักคนเดียว หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 
  ในกรณีที่ไมมีสถานที่พักแรมในทองที่ปฏิบัติราชการใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะ 
เหมาจายวันละไมเกินหนึ่งรอยบาท เวนแตกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเลือกพักโรงแรมในทองที ่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใกลเคียง ซึ่งอยูในวิสัยจะเดินทางไปปฏิบัติราชการไดสะดวกจะเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงก็ได 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง 
ไปพักรวมอยูดวย ใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไดรับ 
จากทางราชการ" 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน 
ทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในวรรคหาของมาตรา ๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกาคา 
ใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก หรือการเดินทางไปราชการ 
ในกรณีตามมาตรา ๑๗ วรรคส่ี ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจางตาม (๒) ไมได" 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๗ คาพาหนะสําหรับบุคคลในครอบครัว ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) และ  
(๓) ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการตามมาตรา ๓๓ สําหรับผูติดตามใหเบิกได 
เทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 
  ผูเดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง 
โดยใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพัก 
คนเดียว เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได 
ใหเบิกได เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับ 
ขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 
  ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักในที่พัก 
อาศัยที่ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุญาตแลว ใหเบิกคาเชา 
ที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงาน 
แหงใหม 
  (๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
  (๒) หัวหนาสํานักงานสําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวน 
ภูมิภาคหรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
  (๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน  หรือนายอําเภอทองท่ี  
แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวันตองไดรับความตกลงจาก 
กระทรวงการคลัง" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
  (๑) การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการ 
นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุมเจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญช ีหรือปฏิบัต ิ
หนาที่อยางอื่นเปนครั้งคราวตามความจําเปน 
  (๒) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปราชการ ณ  
ท่ีใด ๆ ในตางประเทศ  หรือมายังประเทศไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อ 
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานในเขตอาณา หรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรอื 
  (๓) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปชวยราชการ  
รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศเฉพาะเวลาท่ีออก 
เดินทางจากพักซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานแหงเดิมจนถึงท่ีพักซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม 
  ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดรับความชวยเหลือจาก 
ตางประเทศหรือจากหนวยงานใดๆ  ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลวไมมีสิทธิเบิกคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก 
  เวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักรสําหรับผูรับราชการประจําในประเทศไทย  
หมายถึงเวลาตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขา  
และสําหรับผูรับราชการประจําในตางประเทศ หมายถึงเวลาออกเดินทางจากที่พักประจําใน 
ตางประเทศจนกลับที่พักดังกลาว แตในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย   มิใหรวมเวลาต้ังแต  
ประทับตราหนังสือเดินทางเขาจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 
  ในกรณีการเดินทางของราชการในสวนราชการท่ีมีวิธีปฏิบัติในการเดินทางเขา 
ออกโดยใชเอกสารอยางอ่ืนซ่ึงมิใชหนังสือเดินทาง เวลาที่ถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศ 
ไทยใหเปนไปตามวิธีท่ีถือปฏิบัติน้ัน' 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดใน 
ลักษณะเหมาจายหรือเทาที่จายจริงตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะ 
เหมาจาย หรือเทาท่ีจายจริงลักษณะใดลักษณะหน่ึงก็ได แตตองเลือกเพียงอยางเดียวตลอดระยะ 
เวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวนั้นไมวาจะเดินทางไปประเทศเดียวหรือหลาย 
ประเทศก็ตาม 
  การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผูรับราชการประจําในตางประเทศภายใน 
ประเทศที่ผูนั้นประจําอยู ใหเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางไดในอัตราก่ึงหน่ึง 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  
ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การเดินทางไปราชการของลูกจางที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง ใหเบิก 
เบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด" 
  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๑  คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิก 
ไดเทาที่จายจริงตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ใหนําความในมาตรา ๑๗  วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคหา  
มาใชบังคับโดยอนุโลม" 
  มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๓ ทวิ  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการ กับ 
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล หรือซึ่งดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา  
ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกา  
รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตร ีใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ 
ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก และใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ี 
จายจริงตามสิทธิท่ีตนเองไดรับ หรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชา 
มีหลายคน ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักตามวรรคหน่ึงไดเพียงหน่ึงคน สวนผูเดินทาง 
ไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่น ๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิของตน" 
  มาตรา ๑๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๔ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  "มาตรา ๕๔ ทวิ  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใชสิทธิเบิก 
เบ้ียเล้ียงเดินทางเทาท่ีจายจริง   ใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ดไดในลักษณะเหมาจายในอัตราวันละ 
ไมเกินสองรอยหาสิบบาท 
  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวตามวรรคหนึ่งที่มีระยะเวลาการเดินทาง 
ตั้งแตเจ็ดวันขึ้นไป ใหเบิกคาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันไดเทาที่จายจริง  
ในอัตราวันละไมเกินสองรอยหาสิบบาท" 
  มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๖ คาใชจายในการเดินทางของคูสมรสตามมาตรา ๕๕ ใหเปนไปตามท่ี 
กระทรวงการคลังกําหนด" 
  มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "มาตรา ๖๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการประจํา 
ในตางประเทศ ใหเบิกไดเฉพาะระยะเวลาระหวางเดินทาง 
  ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีต้ังสํานักงานแหงใหมในตางประเทศ ถาไมอาจ 
เขาพักในที่ที่ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดี หรอื  
ตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไปอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเอง คูสมรส บุตรอายุไมเกิน  
ย่ีสิบหาป ซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะท่ีจะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และ  
ผูติดตามไดไมเกินสิบหาวันนับแตวันไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม 
  ผูเดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสองใหพักรวมกันสองคน 
ตอหน่ึงหอง โดยใหเบิกคาเชาถูกแลวพักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของ 
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจ 
พักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับผูติดตามใหเบิก
ได 
 เทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 
  ในกรณีมีความจําเปนตองเชาที่พักแรมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว ตองไดรับ 
ความตกลงจากกระทรวงการคลัง" 
  มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกบัญชี ๑ อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักร บัญช ี๒ อัตราคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และบัญชี ๔  
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ทาย  
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 
           นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่สถานการณเศรษฐกิจ  
ของประเทศในปจจุบันขยายตัวและประชาชนมีมาตราฐานการครองชีพสูงขึ้น สมควรปรับปรุง 
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยแกไขหลักเกณฑการเบิกคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไป 
ราชการตางประเทศ คาเชาที่พักทั้งในประเทศและในตางประเทศใหเปนไปในลักษณะเทาที่  
จายจริงได ท้ังน้ี โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินหรือเง่ือนไขการจาย 
คาใชจายดังกลาว เพื่อความคลองตัวในการกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักให 
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และสมควรกําหนดมาตรการควบคุมการเบิกคาเชาที่พัก 
โดยกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พัก ในกรณีที่มีการเดินทางเปนหมูคณะขึ้น และกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรการปองกันการทุจริตรวมกับโรงแรมในการเบิกคาเชาที่พักขึ้นดวย  สําหรับการเดินทางไป 
ศึกษา ฝกอบรมหรือสัมมนา และการประชุมสัมมนาท่ีสวนราชการการจัด มิไดมีแตเพียงรายการ 
คาใชจายที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเทานั้น ทําใหสวนราชการไมอาจเบิกจายสวนที่มิไดกําหนดไว 
 และมีลักษณะแตกตางไป สมควรยกเลิกคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือใหสวนราชการมีความคลองตัวใน 
การเบิกจาย และผูเดินทางไปราชการไดรับคาใชจายครบถวนตามที่ไดจายจริง จึงจําเปนตองตรา  
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก. ๒๕๓๔/๑๖/๑พ./๓๑ มกราคม ๒๕๓๔] 
 
 


