
๑ 

 

พระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ –  ๒๕๕๓ 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

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

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เป็นปีที่ ๓๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                  
ให้ประกาศ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย                
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖”  

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘   
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘   
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน  
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้  
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ          

พลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

“ลูกจ้าง” หมายความว่าลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายเว้นแต่ลูกจ้าง            
ชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจ้าง  

 



๒ 

 

 
“ภูมิลำเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการกลับเข้ารับราชการใหม่หรือได้รับ                    

การบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี  
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง

ไปราชการ ดังต่อไปนี้  
(๑) คู่สมรส  
(๒) บุตร  
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส  
(๔) ผู้ติดตาม  
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 

ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------------- 
 (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖                     
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)              
                      มาตรา ๖ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรมขึ้นไปมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ความจำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ หัวหน้า 
ส่วนราชการดังกล่าวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายใน                 
การเดินทางไปราชการให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดก็ได้ 

มาตรา ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  

ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้
เป็นอย่างอ่ืน ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในสัญญา  

ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตำแหน่ง ชั้น หรือยศกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
หรือไม่มีกฎหมายกำหนดตำแหน่ งของผู้นั้น เทียบไว้ กับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือนให้
กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดเทียบตำแหน่งกับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้  

 
 



๓ 

 

ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดเทียบกับ
ตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของ
ตำแหน่งระดับที่เทียบ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘                     
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

                     มาตรา ๘ สทิธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี  

ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจำเป็น
และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘/๑ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  )                 

                      มาตรา ๘/๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้             
ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติ              
การเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้กำหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของทางราชการแล้ว 

มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชั้นหรือยศ สูงขึ้นภายหลัง
วันที่ได้เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ           
ชั้นหรือยศ ที่สูงขึ้นนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คำสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออก
เดินทางก็ตาม  

มาตรา ๑๐ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ชั้ น
หรือยศที่ตนดำรงอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทาง
กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับชั้นหรือ
ยศท่ีตนรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน  

ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับชั้น
หรือยศท่ีต่ำกว่า ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสำหรับตำแหน่งระดับชั้นหรือยศท่ีตนดำรงอยู่      

มาตรา ๑๑ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 

  มาตรา ๑๒ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำ จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม   
พระราชกฤษฎีกาได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจำ 

 



๔ 

 

(ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น                   
มาตรา ๑๒ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖)     

                     มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่ าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจาก
บุคคลทั่วไปตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจำนวน ที่ โรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินให้                     
โดยผู้เดินทางไปราชการมิได้เข้าพัก หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริต ร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้นั้น ในเรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรม
ดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรม ทราบ เพ่ือมิให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทำ
ซ้ำอีกก็ให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด  

การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่งให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง 
(ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒ ตรี 
ในลักษณะ ๑ บททั่วไป แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖)             

มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุ        
แห่งความตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนให้บุคคลใน
ครอบครัวหรือผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพ่ือไป
ปลงศพ หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้ งนี้  ภายในวงเงินแล ะเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
 

ลักษณะ ๒  
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

----------------------------- 
หมวด ๑  

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
------------------------------ 

มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่  
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่ง

ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
(ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี ๕  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๔ ให้ยกเลกิ (๒) แห่ง                           
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖)        

                     (๒) ยกเลิก 
                     (๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  

(๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน  
(๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการ

ประจำในต่างประเทศ  



๕ 

 

(๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ  

มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่  
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ           

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกัน  
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕                
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย                     
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔  และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน)  

           มาตรา ๑๕ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖                
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

           มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลา
ออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี  

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยึ่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน  

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่            
ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้ นไป              
ให้ถือเป็นครึ่งวัน  

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ให้ถือว่าสิทธิใน
การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗                
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  



๖ 

 

 มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว  ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่
พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด  

ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
กระทรวงการคลังอาจกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจำเป็น  

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ           
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี  พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ขึ้นไป                 
เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ
บุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้น สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่าย
จริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘                 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

             มาตรา ๑๘ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่อง ใดใน
สถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้า
เกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัดด้วย 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙             
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖)  

                ยกเลิกมาตรา ๑๙ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗  มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

           มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไป
กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงการเจ้าสังกัด สำหรับ
ส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ                   
ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัดด้วย 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาลให้
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักสำหรับวันทีพักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งได้  
กรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีที่จำเป็น 
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
อยู่ในท้องที่ท่ีเกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 



๗ 

 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย                   
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

           มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิก                  
ค่าพาหนะได้โดยประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก                 
ค่าพาหนะนั้น 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสาม                      
ของมาตรา ๒๒  แห่ งพระราชกฤษฎี กาค่ าใช้จ่ าย ในการเดิ นทางไปราชการ พ .ศ . ๒๕๒๖  ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม                               
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

          ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ 
๖ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) การเดินทางแกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่ พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจำทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน  

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒                   
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน)  

หากการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) เป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด  

ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจำทางให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้  

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได้  



๘ 

 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิก               
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางทีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง               
ในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 

มาตรา ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

มาตรา ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกำหนดไว้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ                   
เมื่อกำหนดแล้วให้แจ้งกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้ เดินทางจะต้องได้ รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
เป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ คือ  

(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง  
(๒) หัวหน้าสำนักงาน สำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมี

สำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สำหรับ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตาม

หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน

มาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ชั้นธุรกิจ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้  
     (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล  
     (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา  
     (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา  
     (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา  
     (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
     (ฉ) รัฐมนตรี  



๙ 

 

     (ช) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓           
ขั้นต่ำ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป  

(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้  
     (ก) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ                         

ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส หรือ 
ตำแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท  
ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ขึ้นไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑)  

    (ข) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ ต่ำกว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น
รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  

ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่กำหนดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ  

การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการ
เดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘  ให้ยกเลิก                   
ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม                   
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                      มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะซึ่ง
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสู งตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ 
๙ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือกับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นต่ำ ขึ้นไป หรือกับ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการตำรวจ               



๑๐ 

 

ซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่ากับผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทฺธิที่
ตนเองได้รับหรือเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราต่ำสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 

มาตรา ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทำหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสำหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙/๑     
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๒๙/๑ นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือเข้า
เฝ้าพระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลา และรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทาง
ไปตำรงตำแหน่งประจำในต่างประเทศ หากจะนำคู่สมรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ใน
อุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือเดินทาง
พร้อมกันต่อเนื่องไปประเทศประจำการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่จะ
ไปประจำการใหม่ ให้อยู่ในดุลยนินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและ
เหมาะสมและให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าพาหนะสำหรับคู่สมรสและบุตรดังกล่าวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต
ระดับสูง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด สำหรับผู้ติดตามไม่ว่า
จะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด 

(๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่
สามารถพักอาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 

การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าวพักแรม
รวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ 
ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่นห้องพักคนเดียว สำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้ารากชารในตำแหน่ง
ระดับต่ำสุด 

มาตรา ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนำสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิก              
ค่าพาหนะสำหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด 

มาตรา ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น เนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด 

 
 



๑๑ 

 

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจำ 

-------------------------- 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒                  
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 มาตรา ๓๒ การเดินทางไปราชการประจำ ได้แก่  
(๑) การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทน 

เพ่ือดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานแห่งใหม่ 
(๒) การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน 
(๓)  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกำหนดเวลา

สิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีการกำหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
(๔)  การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกำหนดเวลาไม่ถึง            

หนึ่งปีซึ่งต่อมาภายหลัง ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิม
นั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่อง และให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป
เป็นการเดินทางไปราชการประจำ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน             
การเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจำซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงาน
แห่งใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้ เดินทางดังกล่าวมี                   
ความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาะจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

มาตรา ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในกรณีท่ีมิได้กำหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักท่ีไปรับราชการแห่งใหม่ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖                  
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                มาตรา ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจำจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับบุคคลใน
ครอบครัวได้โดยประหยัด 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง                   
ของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 



๑๒ 

 

                   การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนึ่งคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่ง

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน หรือตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ยุติธรรม หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือ
ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ลงมา  

(๒) ไม่เกินสองคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
หรือตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตำแหน่งทีเทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมายศพันตำรวจเอก ขึ้นไป 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๗              
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                          มาตรา ๓๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสำหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิกได้
ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจำตามมาตรา ๓๓ สำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการใน
ตำแหน่งระดับต่ำสุด 

ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่สำนักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่
พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งสำนักงานนั้น 

(๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง  
(๒) หัวหน้าสำนักงาน สำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือมี

สำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม  
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี

สำหรับราชการบริหารส่วนภมูิภาค  
ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง 

เจ้าสังกัดเดิม สำหรับส่วนราชการใดที่ ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บั งคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจำต่างสำนักงานเดินทางโดยเครื่องบิน ตามมาตรา ๒๗ 
ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย 



๑๓ 

 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙                 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๓๙ ในกรณีจำเป็นซึ่ งไม่อาจนำบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้ เดินทางได้                    
ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและกำหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึงผู้ดำรงตำแห่นงอธิบดี หรือปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สำหรับ
ราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางดำรง
ตำแหน่งอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง  
ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอำนาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร 

แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏในคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 
มาตรา ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจำ ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว 

ไม่ได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับให้นำเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทัน 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                    มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิก
จากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจำ 

 
หมวด ๓ 

การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม 
------------------------------- 

 
มาตรา ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิลำเนา

เดิมของผู้เดินทางไปราชการประจำในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ  
มาตรา ๔๓ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้างจะเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวเพ่ือกลับภูมิลำเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ         
ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 

ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตาม วรรคหนึ่ง           
ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย  

ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่              
ไม่สามารถจัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย               



๑๔ 

 

ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสำหรับตนเองได้เฉพาะ                    
การเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ ให้กระทำภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่
วันออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือตายถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๔ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่าย
สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ือกลับ
ภูมิลำเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นโดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได้ 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืนซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่สูงกว่า ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีขึ้นไป หรือตำแหน่งที่
เทียบเท่าสำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมในกรณีท่ีมิได้กำหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้นำบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๓ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
------------------------------- 

 
หมวด ๑ 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
------------------------------- 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 
(๑) การเดิ นทางของผู้ รับ ราชการประจำในประเทศไทย ซึ่ งเดินทางไปราชการ                      

นอกราชอาณาจักรเพ่ือปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน
เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 

(๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆ ใน
ต่างประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
สำนักงานในเขตอาณาหรือเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือ 



๑๕ 

 

(๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซึ่งเดินทางไปช่วยราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสำนักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากท่ีพักซ่ึงเป็น
ที่ตั้งสำนักงานแห่งเดิมจนถึงท่ีพักซ่ึงเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ 

ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจาก
หน่วยงานใดๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม            
พระราชกฤษฎีกานี้อีก แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายสมทบได้ตามเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
     มาตรา ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้แก่ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก  
(๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ               

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกัน  
(๔) ค่ารับรอง  
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แก้ไขเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย
ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด  

ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิก
ค่าอาหารและค่าเครื่องเดิม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจาก                
ผู้เดินทางไปราชการได้เท่าท่ีจ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้เบิกค่าใช้สอย
เบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด  

หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปให้
เบิกค่าทำความสะอาดเสื้อผ้าสำหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้
เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้นไมว่าจะเดินทางไป 
ประเทศเดียว หรือหลายประเทศก็ตาม 

การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้นั้น
ประจำอยู่ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพัก
เพ่ือรักษาพยาบาล ให้นำมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  



๑๖ 

 

การเดนิทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐                
แหง่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับ
ผู้รับราชการประจำในประเทศไทย ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่
ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้รับราชการประจำในต่างประเทศ ให้นับตั้งแต่เดินทางจาก
ที่พักประจำในต่างประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจำในต่างประเทศหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิ ให้รวมเวลาตั้งแต่
ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย  
     ในกรณีการเดินทางของข้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่หนังสือเดินทาง
เวลาที่ถือว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง             
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็น
หนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่          
ไม่ถึงนั้นได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงข้ึนไป                  
ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดนทางไปราชการมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ปฏิบัติ
ราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการให้นับเวลาเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนเสร็จสิ้น          
การปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสดเวลาการปฏิบัติราชการ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑              
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

            มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพัก
แรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว              
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้ 
ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 



๑๗ 

 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ
ม าต รา  ๕ ๑  แห่ งพ ระ ราชกฤษ ฎี ก าค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราชก าร  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๖  ซึ่ งแ ก้ ไข เพิ่ ม โด ย                             
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน 
และระดับอาวุโส หรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาคมซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้ น ๒ ลงมาหรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุตธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหาร  
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา ให้พักแรม
รวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่น ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละ
เจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตรา
เดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  ให้เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ำ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร            
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว (๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมี              
ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ 
หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับท่ีพัก เพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิก
ค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นสำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน                
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอตัราค่าเช่าห้องพักคนเดียว” 

ในกรณีที่ เป็นการสมควร กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับใด หรือ               
ตำแหน่งใดเบิกค่าเช่าที่พักเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษได้สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือ
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน 



๑๘ 

 

     ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนำบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเกดินทางไปพัก
รวมอยู่ด้วยให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ” 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๒               
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                   มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทางหรือมีแต่ต้องการ            
ความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น          
ไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 

    ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑  ให้เบิก             
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางใน
ระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป
ราชการ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ
ม าต รา  ๕ ๓  แห่ งพ ระ ราชกฤษ ฎี ก าค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ เดิ น ท างไป ราช ก าร  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๖  ซึ่ งแ ก้ ไข เพิ่ ม โด ย                             
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                    มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ 
หรือจากตา่งประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
                    (๑) ชั้นหนึ่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้  
     (ก) หัวหนาคณะผู้แทนรัฐบาล  
  (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา  
  (ค) ประธานรัฐสภา  และรองประธานรัฐสภา  
  (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
  (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาพผู้แทนราษฎร  
  (ฉ) รัฐมนตรี 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (ช) ของ (๑) ใน
วรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย               
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 (ช) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน            
ชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี            
พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป 



๑๙ 

 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน) 

 (๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ตำแหน่งประเภท ทั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ 

          (๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากท่ีระบุใน 
(๑) และ (๒)   

          ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด ให้
ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

 ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่กำหนดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้  
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้                
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชา            
ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

          ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเบิก                   
ค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เม่ือได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๕๓ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                    มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธาน
วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับท่ีผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและ
ให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา  โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกใน
อัตราต่ำสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๔                 
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

 มาตรา ๕๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้
เบิกได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 



๒๐ 

 

  มาตรา ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับ 
คู่สมรสได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  

(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ                
มาตรา ๕๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                     (๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับต้น และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชำนาญการพิเศษ เป็น
หัวหน้าคณะไปราชการในกรณี 

(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดี หรือประมุข
แห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา 

(ข) ตามเสด็จพระราชดำเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเสด็จเยือน
ประเทศที่อยู่ในเขตอาณา 

(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศ                 
เขตอาณาด้วย 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖                
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๕๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ ให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 

มาตรา ๕๗ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับตนเอง
และคู่สมรสมิได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ล่วงหน้าไปแล้ว  ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นำเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 

 
 
 

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ 

มาตรา ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศได้แก่  
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
(๒) ค่าเช่าที่พัก  
(๓) ค่าพาหนะ  
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว  
(๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ 



๒๑ 

 

มาตรา ๖๐  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ในกรณีที่มิได้
กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้นำลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑              
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                              มาตรา ๖๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ             
ให้เบิกได้เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง  

ในกรณีที่ เดินทางไปถึงท้องที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่ที่                 
ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
อนุญาตแล้ว ให้ เบิกค่าเช่าที่ พักสำหรับตนเอง คู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี  ซึ่งไม่มีคู่สมรสและ                  
อยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึง
ท้องที่ท่ีตั้งสำนักงานแห่งใหม่ 

ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้
เบิกค่าเช่าถูกแล้วพักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว               
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตำแหน่งระดับต่ำสุด  

ในกรณีมีความจำเป็นต้องเช่าที่พักแรมเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง                      
โดยจะต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งต้องคำนึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 

ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่
ในต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 

 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๓   มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ
มาตรา ๖๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

               “ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนึ่งคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน  หรือตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมี             
ยศพันตำรวจโท ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 



๒๒ 

 

หรือตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกขึ้นไป 

ค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด 
ค่าพาหนะสำหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม่ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทาง

ภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ 
มาตรา ๖๓ ให้นำมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ คู่
สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับไประเทศไทย 

ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อน
ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะ
เดินทางกลับได้ 

ค่าพาหนะสำหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับ
ราชการประจำในต่างประเทศจะเบิกไม่ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในกำหนดสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้นเดินทางกลับ 

มาตรา ๖๔ ให้นำมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การเดินทางไปราชการประจำใน
ต่างประเทศและการเดินทางกลับประทศไทยโดยเครื่องบิน 

คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับ
ข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุดสำหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ใน
อัตราต่ำสุด 

(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง                  
ของมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

           มาตรา ๖๕ ผู้เดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้ง
ใหม่เป็นการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศท่ีใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ใช้ในการเดินทางครั้ง
ก่อน และมีระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น 

มาตรา ๖๖ ให้นำมาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณีท่ีคู่สมรสและบุตรจะต้องเดินทาง
ไปอยู่ในต่างประเทศด้วย 

คู่สมรสและบุตร จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไม่ได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่           
ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทาง 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่ งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้ เดินทาง                    
ถ้าผู้เดินทางได้ใช้จ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับตนอง คู่สมรส หรือบุตรไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่าย             
โดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ไม่ต้องส่งคืน 



๒๓ 

 

มาตรา ๖๘ ให้นำมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งมีตำแน่งหน้าที่ประจำ
อยู่ในต่างประเทศ โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจำในต่างประเทศถูกสั่งพัก
ราชการหรือถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับตนเอง คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเฉพาะค่าเช่าที่พัก             
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทยโดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได้ 
(พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐                   
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน) 

                 มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจำในต่างประเทศ และ            

คู่สมรสหรือบุตรซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจำนวนเงินเพ่ิมพิเศษ
สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ 
ยกเว้นข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจำในต่างประเทศเป็นครั้งแรกและ             
คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราห้าเท่าของจำนวนเงินเพ่ิมพิเศษ 
สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศท่ีบุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ 

(๒) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่ งไปราชการประจำใน
ต่างประเทศอ่ืนและคู่สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจำนวนเงินเพ่ิมพิเศษ
สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสำหรับ
ประเทศซึ่งจะไปราชการประจำใหม่ 

  (๓) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ เดินทางจากเมืองหนึ่ งไปราชการประจำอีกเมืองหนึ่งใน
ต่างประเทศเดียวกันและคู่สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจำนวนเงินเพ่ิม
พิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตรา
สำหรับประเทศนั้น 

(๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ เดินทางจากต่ างประเทศที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน
ต่างประเทศกลับประเทศไทย และคู่สมหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผู้เดินทาง ให้เบิกได้ใน
อัตราสามเท่าของจำนวนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคล
ดังกล่าวได้รับครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อนการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงคลังกำหนด 

 
 
 
 



๒๔ 

 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย

ในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สำหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่
ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว โดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ 

มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎานี้ ใช้บังคับการวันที่              
พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ เดินทางยังคงมีสิทธิที่ ได้จะได้รับค่าใช้จ่ายตาม             
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๑๘ แต่ทั้งนี้  ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึง          
สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ สำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น 

*********************************** 
 

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                 
ฉบับพิเศษ  เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 

 ๒.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๗๖                   
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ 

 ๓.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘            
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒               
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๘ 

๔.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๙๖               
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ 

๕.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖                      
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ 

๖.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๙๖ ก                 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

๗.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๖ ก                
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ 

๘.   แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งได้พิมพ์ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก                 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 


