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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
---------------- 

 
             ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
        ใหไว ณ วันที ่๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
     เปนปที่ ๓๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา 
ขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๘  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวัน 
นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการ 
ใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ท้ังน้ี  
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย" 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๐  การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวก 
ในการเดินทางไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที ่
ไปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับ 
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนอนุมัติ  ท้ังน้ี ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัด 
ดวย 
  ผูเดินทางตามวรรคหนึ่งใหเบิกคาเชาที่พักตามมาตรา ๑๗ ไดไมเกินสามสิบวัน  
ถาเกินใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายไดในอัตราประเภท ข. แหงบัญช ี๒ ทายพระราช 
กฤษฎีกานี"้ 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๙  ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดิน 
ทางได ใหผูเดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือปลัดกระทรวงหรือตําแหนงท่ีเทียบ 
เทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอผูบังคับบัญชา 
เหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
  การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น 
จะเดินทาง 
  ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตใหเล่ือนการเดินทางไดภายในเวลา 
อันสมควร แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ" 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๑  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของบุคคลดังตอไปนี ้ 
จะเลือกเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงโดยมีใบสําคัญคูจายก็ได คือ 
  (๑) ผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป 
  (๒) ผูเดินทางไปราชการในฐานะผูแทนสวนราชการเพื่อเขารวมในการประชุม 
ระดับรัฐมนตรี 
  การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงโดยมีใบสําคัญคูจาย นอกจากกรณีของบุคคล 
ตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด" 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๓  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทย 
ไปตางประเทศหรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
        (ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
        (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
        (ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 



   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    

        (ง) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
        (จ) รัฐมนตร ี
        (ฉ) ขาราชการพลเรือน ขาราชการคร ูขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
และขาราชการฝายรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน 
เดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไปหรือขาราชการทหารซึ่งรับ  
เงินเดือน พลตร ีพลเรือตร ีหรือพลอากาศตรีขึ้นไปหรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี 
ขึ้นไป 
  (๒) ชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นต่ําสุด สําหรับขาราชการพลเรือนขาราชการครู 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และขาราชการฝายรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรอื 
ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือขาราชการ 
ทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกนาวาเอก นาวา 
อากาศเอกพิเศษอันดับ ๒ หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจ 
เอกพิเศษอันดับ ๒ 
  (๓) ชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑)  
และ (๒) 
  ในกรณีที่เครื่องบินที่ใชในการเดินทางไมมีชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นต่ําสุดให 
ผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เดินทางโดยช้ันหน่ึง" 
  มาตรา ๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๓ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกาคา 
ใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  "มาตรา ๕๓  ทวิ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับ 
บัญชา ซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล หรือซึ่งดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา  
ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานศาลฎีกา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแทน 
ราษฎรหรือรัฐมนตรี ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกในการเดินทาง 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชา 
มีหลายคน ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกในการเดินทางเพียงหนึ่งคน  
สวนผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่น ๆ ใหเบิกคาพาหนะไดตามสิทธิของตน" 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๔  คารับรองและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไป 
ราชการ ในเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑและวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนด 
  คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามวรรคหนึ่ง  
หากเปนคาใชจายที่มีอัตรากําหนดไวแนนอน เชน คาธรรมเนียม การใชสนามบินภาษีการเดินทาง 
ออกนอกราชอาณาจักร ใหเบิกไดเทาที่จายจริง" 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในหมายเหตุทายบัญชี ๔ อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ทายพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 



   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    

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "หมายเหตุ 
  "๑. ประเภท ก. ไดแกประเทศในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ญี่ปุน  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด คูเวต ซาอุดิอาระเบีย อิหราน และอิรัก 
  ๒. ประเภท ข. ไดแกประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. 
  ๓. ในกรณีที่เดินทางในวันหนึ่งวันใดคาบเกี่ยวหลายประเทศใหใชสิทธิเบิกตาม 
ประเภทท่ีสูงกวาได" 
  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในหมายเหตุทายบัญชี ๕ อัตราคาเครื่องแตงตัวไป 
รับราชการประจําในตางประเทศ ทายพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "หมายเหตุ 
  "๑. ประเภท ก. ไดแกประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ข. 
  ๒. ประเภท ข. ไดแกประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาประชาธิปไตย สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา  
มาเลเซีย สาธารณรัฐศรีลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร  
และบูรไน 
  ๓. เจาหนาที่การทูตระดับ ๕ ขึ้นไป ซึ่งมีความจําเปนตองใชเครื่องแตงตัวราตรี 
สโมสร (white tie) หรือเคร่ืองแตงตัวมอรน่ิงโคต เพราะมีหนาที่ตองเขางานพิธีตาง ๆ และตาม 
ประเพณีของประเทศนั้นจําตองแตงตัวแบบเชนวานั้น รัฐมนตรีเจาสังกัดจะอนุมัติใหเบิกคา 
เคร่ืองแตงตัวดังกลาวอยางละ ๑ ชุด เพ่ิมข้ึนอีกตางหากก็ไดเทาท่ีจายจริงแตตองไมเกินชุดละ  
๘,๐๐๐ บาท" 
  มาตรา ๑๒  การเดินทางไปราชการที่ตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราช 
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิท่ีจะ 
ไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
นี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ป. ติณสูลานนท 
         นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากสมควรแกไข 



   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    

เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเหมาะสมกับ 
สภาพการณในปจจุบันและใหสะดวกในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด 
หรือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ 
คาเชาที่พักกรณีการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันแทนการขอทํา 
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง แกไขใหผูเดินทางเล่ือนการขนยายส่ิงของสวนตัวไดโดยไมตอง 
ขออนุญาตผูบังคับบัญชา กําหนดใหการเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงในการเดินทางไปราชการ 
ตางประเทศชั่วคราวของบุคคลอื่นนอกจากอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาหรือผูแทนสวนราชการ 
ซึ่งเขารวมในการประชุมระดับรัฐมนตรีตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
แทนการอนุมัติของปลัดกระทรวงกําหนดใหขาราชการพลเรือนระดับ ๙ และขาราชการอื่น  
ซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทามีสิทธิโดยสารเคร่ืองบินช้ันระหวางช้ันหน่ึงกับช้ันตํ่าสุด กําหนดใหผู 
เดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาซึ่งมีสิทธิเดินทางโดยชั้นหนึ่ง 
บางตําแหนงไดมีสิทธิเบิกคาพาหนะเทากับผูบังคับบัญชาดังกลาว รวมทั้งกําหนดใหเบิกคารับรอง 
และคาใชจายในการเดินทางไปราชการที่มีอัตรากําหนดไวแนนอนไดและเพิ่มประเทศอิรักลงใน 
บัญช ี๔ กับประเทศบรูไนลงในบัญชี ๕ ทายพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา 
นี ้
 
[รก. ๒๕๒๗/๗๖/๑พ./๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗] 
 
 


