
๑ 

 

รายงานการเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้น ามาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                 
ไปราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ีงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐                 
ส่วนท้ายของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
และหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์ไว้ พร้อมทั้งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
ซึ่งใช้บังคับ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไปเว้นแต่ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ บัญชีหมายเลข ๒ และบัญชี
หมายเลข ๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยข้อ ๙ แห่งระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน                
การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่ พักในการเดินทาง                           
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓ ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่าง
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 



๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                    
ไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                   
ไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                     
ไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                     
ไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                    
ไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทาง                  
ไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ าทาง พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
 
 
 

 

 



๓ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการ 
หรือลูกจ้างในกรณีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลบัประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
     “ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม     
     “ยานพาหนะประจ าทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจ าทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย และให้หมายความว่ารวมถึงยานพาหนะอ่ืนใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคล
ทั่วไปเป็นประจ าโดยมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 
     “พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ง
มิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม 
       “พ.ข.ต.” หมายความว่า เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ใน
ต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ า
อยู่ในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนเดิม 



๕ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๕ การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
     กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการ
นั้นแล้ว ให้ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งด้วย 
     การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้อนุมัติ
ระยะเวลาออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับ
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายในก าหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ 
 

เหมือนเดิม 

 เพิ่มเติม 
ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุ
แห่งความตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการ
ศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพ่ือไปปลงศพหรือค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้ 

 



๖ 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
  (๑) กรณีเดินทางเพ่ือไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกิน

สามคน และให้เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตาม
เส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตาย
ตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายมี
สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย           
ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลใน
ครอบครัว หรือมีแต่บุคคลในครอบครัวมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ 
ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 
(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่                
ไม่เกินอัตราค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึง       
แก่ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพ
กลับได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๖ ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

เหมือนเดิม 
 

ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

เหมือนเดิม 



๗ 

 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
หมวดที่ ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๒ 
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ 
(๓) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า ให้เบิกตามบัญชี

หมายเลข ๔ 
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว                     

ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่า              
ที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน  
       
 (๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะ
จ่ายจริงหรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่
คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ   



๘ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๙   การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง               
โดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง  
          การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด เว้นแต่กรณีจ าเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียก
เก็บเงินค่าพาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะเดินทาง
ได้เท่าที่จ่ายจริง 
             การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโทขึ้นไป 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๙  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
           
 
 
    การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง 
ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับ
อากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ขึ้นไป 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่ง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้น
ไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป 
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ขึ้นไป 
 



๙ 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือ

สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้อ งใช้ในการ

เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๑๑ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะ 

เหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ ๑ คัน 

ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ค านวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของ

กรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

            ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนที่

ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของ

หน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง 

เหมือนเดิม 



๑๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
หมวดที่ ๒ 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้าย
ระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี และค่าบริการที่
โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าท าความสะอาด
เสื้อผ้า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖ 

(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗ 
           ผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่
จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมโดยประหยัด 

 
 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคู่สมรส 
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าพาหนะเดินทางของคู่สมรสได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 
            ค่าเช่าที่พักของผู้เดินทางและคู่สมรสให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ไม่เกิน
คนละร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิจะพึงได้รับ 
           ในกรณีที่ผู้เดินทางมีต าแหน่งตามที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข ๕ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักของ              
คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

                           เหมือนเดิม 



๑๑ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๑๔ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เดินทางซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารบัรองได้เท่าที่จ่ายจริง 
(ก) ประธานองคมนตร ีหรือองคมนตร ี
(ข) นายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตร ี
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์ 

(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กล่าวใน (๑) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไป
ราชการเป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกนิ ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็นการเดนิทางกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา

หรือผู้แทนสว่นราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิขาการ 
(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความชว่ยเหลือจากต่างประเทศใน

ฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานของรฐับาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 
 
 

                          เหมือนเดิม 



๑๒ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสนัถวไมตรหีรือในฐานะแขกของรัฐบาล

ต่างประเทศ 
(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรฐัพิธีตามค าเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ 
(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินคา้ไทย หรือส่งเสริมสนิค้าไทยในต่างประเทศ หรือ

ส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยใน
ต่างประเทศ 

(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรอืวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

 

ข้อ ๑๕ ใหผู้้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย 
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดได้เท่าที่จ่ายจริง 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๑๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
หรือจากหน่วยงานใด ๆ  น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้เบิก 
ค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสาร 
เครื่องบินไป - กลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่ง 
จะต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว                
ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่า
สิทธิที่พึงได้รับ 

เหมือนเดิม 



๑๓ 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
              (๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิก 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบ
ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
                (ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะ
ส่วนที่ขาดซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกิน
สิทธิที่พึงได้รับ 
                (ข) ถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ ยเลี้ยง
เดินทาง ในกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตรา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
            (๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ ากว่าสิทธิที่พึง
ได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พัก
ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ
จัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 
 
 
 
 

 

 



๑๔ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
             (๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิก
ค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 
             (๕) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตาม ข้อ ๑๔ 
             (๖) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความ
ช่วยเหลือให้เบิกได้ตามสิทธิ กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะ
ส่วนที่ขาดตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
                  การเดินทางเพ่ือดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

ข้อ ๑๗  ให้หวัหน้าสว่นราชการเจา้ของงบประมาณพิจารณาให้ผู้เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
           (๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะ 
ที่ด ารงต าแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
           (๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกจิร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป 
หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น 
           (๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน 
ซึ่งหน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพก าหนดให้ผู้เดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 
หรือส ารองที่พักให้ซึ่งมิใช่กรณีท่ีส่วนราชการหรือผู้เดินทางร้องขอหรือกระท าการใด ๆ  เพ่ือให้ 
หน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพก าหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของ 
ส่วนราชการหรือผู้เดินทาง 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๗ แหง่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดบั
ทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชัน้ ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือน                
พันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น 



๑๕ 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
            (๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยู่ใน                 
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราค่าเช่าตามสิทธิถูกส ารองหมด 

 

 

ข้อ ๑๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับตนเอง 
และคู่สมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
          (๑) เป็นกรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือกรณีจ าเป็นอ่ืนโดยได้รับอนุมัติ 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
          (๒) เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศตามรายชื่อที่ก าหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข ๙ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะก าหนดเพ่ิมเติม 
          (๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใด หรือได้รับ                    
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ  ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้เมื่อ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศหรือมีระยะเวลา 
ห่างจากการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทาง
กลับถึงประเทศไทย 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          (๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้
มาแล้ว หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใด ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือ
เคยได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใด ๆ   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
สิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่าง
จากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า 
สองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทยหรือเมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยส าหรับ            
ผู้ที่รับราชการประจ าในต่างประเทศ 
 

 



๑๖ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
      กรณีท่ีทางราชการสั่งงดการเดนิทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดนิทาง และผู้เดนิทางได้จ่ายเงนิ 
ค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจรติ โดยมีหลักฐานก็ให้ 
เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนัน้เป็นวันเดินทางออกจากประเทศ
ไทย 

เหมือนเดิม 

 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญชี             
หมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง                 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตามบัญชี
หมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญชีหมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และ
บัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๑๙ ใหผู้้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามบัญช ี
หมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี ้

เหมือนเดิม 

ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้างให้หวัหน้าส่วน
ราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเปน็ผู้ก าหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่า
ที่พักของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราต่ าสุดของกลุ่มระดับต าแหน่งที่ก าหนดตามบัญชีหมายเลข ๖ 
และบัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบยีบนี้ 
     กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องสั่งใหลู้กจ้างที่ประจ าส านักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชัว่คราว 
ในประเทศไทย เพราะไม่อาจหาเจ้าหน้าที่อ่ืนในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลกูจ้างของส่วนราชการใน
ประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการชัว่คราวในราชอาณาจักร 

เหมือนเดิม 



๑๗ 

 

  

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๒๑ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าในต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่าย 
ในการย้ายถิ่นที่อยู่ ส าหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางในลักษณะ 
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คู่สมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 
            (๒) ในกรณทีี่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา 
เกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละสามสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตรา 
ร้อยละห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน 
            (๓) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกิน
กว่าสองปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละ
สิบของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน 
            (๔) ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา 
เกินกว่าสามปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละเก้าสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตรา 
ร้อยละสิบห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน 

เหมือนเดิม 



๑๘ 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
           (๕)  การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศตาม  (๒)  -  (๔)  ให้ถือจ านวนเดือนที่ได้รับ พ.ข.ต. 
เพ่ิมส าหรับคู่สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์ค านวณ ดังต่อไปนี้ 
                 (ก)  ในเดือนหนึ่งถ้ามีสทิธิได้รับ พ.ข.ต. เกินกว่าสิบหา้วันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
                 (ข)  ให้นับเวลาที่ได้รับ พ.ข.ต. สบิสองเดือนเปน็หนึ่งป ี
                 การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ตามวรรคหนึง่ ห้ามมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีท่ี 
คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

 

                        หมวด ๓ 
                   การเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๒๓ การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้ง
รายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับช าระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว            
โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจ านวนเงินที่ได้รับ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้ 
           การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางจะใช้ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับช าระเงินจากผู้เดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่
พักโดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้อง
ลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้เดินทางได้ช าระค่าเช่าที่พักตามจ านวนที่เรียกเก็บนั้น 

เหมือนเดิม 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ข้อ ๒๔ การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ท่ีผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางอยู่ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พัก
แรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยให้มีบันทึกแนบท้ายระบุว่ารายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และ
รายการใดทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ายละเป็นจ านวนเท่าใด ทั้งต้นฉบับและฉบับส าเนาภาพถ่ายและลง
ลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๒๕ การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีท่ีเจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักจากผู้เดินทางไป
ราชการโดยตรง ใหผู้้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจา้ภาพผู้จัดประชุมได้เรียกเก็บ
ค่าเช่าที่พักเป็นหลักฐานเพ่ือขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้ 

เหมือนเดิม 

ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงนิและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัต ิ
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

เหมือนเดิม 



๒๐ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๑  
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

ประเทศท่ีเดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบตัิราชการ หลังเสร็จสิ้นการปฏบิัติ

ราชการ 

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง 

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

ประเทศในทวีปยุโรป 

หรือประเทศในทวีป

อเมริกาเหนือ 

ไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๔๘ ช่ัวโมง 

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกา

ใต้ หรือประเทศในทวีป

แอฟริกา 

ไม่เกิน ๗๒ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๗๒ ช่ัวโมง 

 

 
เหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย 

ข้าราชการ ประเภท 
ก. 

ประเภท  
ข. 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือ           
พลทหารถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก หรือพลต ารวจถึง
จ่าสิบต ารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศพิเศษถึง
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศ           
นายดาบต ารวจถึงพันต ารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่าหรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขึ้นต่ า ข้ึนไป หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศ            
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ               
นาวาอากาศเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจเอกอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 

บัญชีหมายเลข ๒  
อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย 

             
ข้าราชการ อัตรา

(บาท:
วัน:คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา 
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา 
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา 

๒๔๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๗๐ 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ประเภท ก. ได้แก ่
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนที่ที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอ าเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอ าเภอเมืองใน  

  จังหวัดเดียวกัน 
 

ประเภท ข. ได้แก่ 
(๑) การเดินทางไปราชการในท้องที่อ่ืนนอกจากท่ีก าหนดในประเภท ก. 
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงาน                   

ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
 
 
 

 



๒๓ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชหีมายเลข ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร 
ข้าราชการ บาท :  วัน 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรอืต าแหน่งที่เทียบเทา่ หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่ง
รับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรอืผู้ช่วยผู้พพิากษาหรือดะโตะ๊ยตุิธรรม หรือขา้ราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือขา้ราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอกลงมา หรือขา้ราชการต ารวจ ซึง่มียศพนัต ารวจเอกลงมา 

เหมาจา่ย                    
ไมเ่กิน ๑,๐๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ หรือข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ 

เหมาจา่ย                    
ไมเ่กิน ๑,๖๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดบั ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่ง
รับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรีขึ้นไป กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หากผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกัน
กับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่า 
ที่พักเพิ่มขึ้นส าหรับห้องพักอีกหนึ่งห้อง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน           
ก็ได้ 

เท่าที่จ่ายจริง                     
ไมเ่กิน ๒,๕๐๐ 
กรณีเพิม่อีกหนึ่งห้อง
เบิกเพิ่มไดเ้ท่าที่จา่ยจริง
ไมเ่กิน ๒,๕๐๐ กรณเีช่า
ห้องชุดเบกิไดเ้ท่าที่จ่าย
จริงไมเ่กิน ๕,๐๐๐ 

  

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

 (๑) กรณเีลอืกเบิกในลักษณะจา่ยจริง ให้เบิกไดเ้ท่าที่จา่ยจริงไม่เกนิอัตรา ดังนี ้
ข้าราชการ ห้องพัก

คนเดียว
(บาท:วัน:

คน) 

ห้องพักคู่
(บาท:วัน:

คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือ
ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมี             
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมี                 
ยศพันต ารวจเอกลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่า
เช่าห้องพักคนเดียว 
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่ง
ห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ 
เวน้แต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพัก
รวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว    

๑,๕๐๐ ๘๕๐ 

 



๒๔ 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

หมายเหตุ กรณีผู้ด ารงต าแน่งระดับ ๘ ลงมา และผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ หัวหน้า                  
ส่วนราชการสามารถก าหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายต่ ากว่าที่ก าหนดได้  
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บัญชีหมายเลข ๓ (ต่อ)                                                                                                           
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

(๑) กรณเีลอืกเบิกในลักษณะจา่ยจริง ใหเ้บิกไดเ้ท่าที่จา่ยจริงไมเ่กินอตัรา ดังนี ้
ข้าราชการ ห้องพัก

คนเดียว
(บาท:วัน:

คน) 

ห้องพักคู่
(บาท:วัน:

คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ ๙ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า หรือข้าราชการอัยการ               
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก                   
นาวาอากาศเอก อั ตราเงินเดื อนพั นเอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ                    
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจเอก                  
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
หรือห้องพักคู่ก็ได้  

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

 



๒๕ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 บัญชีหมายเลข ๓ (ต่อ) 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
 ข้าราชการ ห้องพัก

คนเดียว
(บาท:วัน:

คน) 

ห้องพักคู่
(บาท:วัน:

คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง หรือต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตลุาการซึง่รับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นสูงขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่ งรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหารซึ่ งมียศพลตรี                   
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี 
ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่
พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เพิ่มขึ้น ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือ           
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพัก   
คนเดียวก็ได้ 

๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐ 

 



๒๖ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 บัญชีหมายเลข ๓ (ต่อ) 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

 (๒) กรณเีลอืกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบิกได้ไม่เกนิอัตรา ดังนี ้
ข้าราชการ อัตรา (บาท:วัน:คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือ
ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพัน
ต ารวจเอกลงมา 

๘๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดบั ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ            
นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป 

๑,๒๐๐ 

 



๒๗ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๔ 
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของสว่นตวัในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 
๑ – ๕๐ ๒,๐๐๐ 

๕๑ – ๑๐๐ ๒,๕๐๐ 
๑๐๑ – ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ ๔,๐๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ ๔,๕๐๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ ๕,๐๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ ๖,๐๐๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ ๖,๕๐๐ 
๔๐๑  - ๔๕๐ ๗,๐๐๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ ๘,๐๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐  ๘,๕๐๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ ๙,๐๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ ๙,๕๐๐  

เหมือนเดิม 



๒๘ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๔ (ต่อ) 
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของสว่นตวัในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 
๖๕๑ – ๗๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ ๑๑,๐๐๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ ๑๒,๐๐๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ ๑๓,๕๐๐ 
๙๕๑ – ๑๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ ๑๕,๐๐๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ ๑๕,๕๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ ๑๖,๐๐๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ ๑๗,๕๐๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ ๑๘,๕๐๐  

เหมือนเดิม 



๒๙ 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๔ (ต่อ) 
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของสว่นตวัในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ ๑๙,๐๐๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ ๑๙,๕๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ ๒๐,๐๐๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ ๒๐,๕๐๐ 

             ส าหรับระยะทางทีเ่กิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป ให้อยู่ในดลุพินิจของหัวหน้าสว่นราชการ            
ต้นสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจา่ยได้ตามความจ าเปน็เหมาะสม 

 
 
 
 

เหมือนเดิม 



๓๐ 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๕ 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเปน็และเหมาะสม 

๑. ผู้บัญชาการทหารเรอื ๒. ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๓. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ ๔. อัยการสูงสดุ 

๕. เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ๖. เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

๗. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ๘. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 

๙. เลขาธิการส านักพระราชวัง ๑๐. ราชเลขาธกิาร 

๑๑. นายกราชบณัฑติยสถาน ๑๒. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๑๓. ผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดิน ๑๔. ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ
๑๕. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ ๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
๑๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๙. เลขาธิการสภาการศกึษา ๒๐. เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

เหมือนเดิม 



๓๑ 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๖ 
อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

(๑) กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 
ข้าราชการ  อัตรา   (บาท :  วัน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่ งรับ เงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือ
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่ง
รับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึน้ไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

(๒) กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
(๒.๑) ค่าอาหาร – ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี – ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ
ร้านค้า เรียกเก็บให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
 

บัญชีหมายเลข ๖ 
อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายอ่ืน 

(๑) กรณเีลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี ้
ข้าราชการ  อัตรา    

(บาท :  วัน: คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิ เศษลงมา ต าแหน่ งประเภท
อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก                
นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศ 
พันต ารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 
๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป 
หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ข้ึนไป 

๓,๑๐๐ 

 



๓๒ 

 

 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

(๒.๒) ค่าท าความสะอาดเสื้อผา้ ส าหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วนั ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน                       
วันละ ๕๐๐ บาท 
(๒.๓) ค่าใชส้อยเบ็ดเตล็ด  ใหเ้บิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวนัละ ๕๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คิดค านวณเบิกจ่ายในแต่ละวนั จ านวนเงินสว่นที่เหลือจ่ายในวนัใด 
จะน ามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้ 

(๑) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ใหเ้บิกค่าใช้จ่าย ดังนี ้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร 
หรือร้านค้า เรยีกเก็บจากผู้เดนิทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 
๔,๕๐๐ บาทต่อคน 
(๒.๒) ค่าท าความสะอาดเสื้อผ้า ส าหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง           
ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
(๒.๓) ค่าใชส้อยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาะจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คดิค านวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จ านวนเงินสว่นที ่ 
เหลือจ่ายในวันใดจะน ามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้ 
 



๓๓ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๗  
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

                        บาท : วัน : คน 

ข้าราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดบั ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วย              
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศ
พันต ารวจเอกลงมา 

ไม่เกิน  
๗,๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๑๐๐ 

 

บัญชีหมายเลข ๗  
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก 
ข้าราชการ ประเภท 

ก. 

ประเภท 

ข. 

ประเภท 

ค. 

ประเภท  

ง. .                                                                                                                                                         

ประเภท  

จ. 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโส ลงมา ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือ
ต าแหน่งระดบั ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่
เที ยบเท่ า หรือข้าราชการตุลาการ             
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ช่วย
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ 
ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพัน
เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา 
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจ
เอก ลงมา 

ไมเ่กิน 
๗,๕๐๐ 

ไมเ่กิน 
๕,๐๐๐ 

ไมเ่กิน 
๓,๑๐๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท 
ก. อีก            
ไมเ่กิน
ร้อยละ 
๔๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก
ประเภท 
ก. อีก             
ไมเ่กินละ 
๒๕ 

 



๓๔ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๗ (ต่อ) 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

                                                                บาท : วัน : คน 
ข้าราชการ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐ 

 

บัญชีหมายเลข ๗ (ต่อ) 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก (ต่อ) 
ข้าราชการ ประเภท 

ก. 
ประเภท 

ข. 
ประเภท 

ค. 
ประเภท  

ง.                                                                                                                                                          
ประเภท 

จ. 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ ขึ้นไป ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภท
บริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป 
หรื อต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า หรื อ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓ 
ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รั บเงินเดื อนช้ั น ๔ ขึ้ นไป หรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวา
เอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน           
พันเอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่ งมียศพันต ารวจเอก อัตรา
เงินเดือน พันต ารวจเอกพิเศษ   ขื้นไป 

ไม่ เกิ น 
๑๐,๐๐๐ 

ไมเ่กิน 
๗,๐๐๐ 

ไมเ่กิน 
๔,๕๐๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท 
ก. อีกไม่
เกินรอ้ย
ละ ๔๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท 
ก. อีกไม่
เกินรอ้ย
ละ ๒๕ 

 



๓๕ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

หมายเหตุ ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละสี่สิบ ได้แก่                         
ประเทศ รฐั  เมือง 

๑. ญี่ปุ่น ๒. สาธารณรฐัฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรฐัรสัเซีย ๔. สมาพันธรฐัสวิส 
๕. สาธารณรฐัอิตาล ี  

 ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเชา่ที่พักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก.  อีกไม่เกินร้อยละ ยี่สิบหา้ ได้แก่ ประเทศ 
รัฐ เมือง 

๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  ๒. ราชอาณาจักรสเปน 
๓.  สหพันธส์าธารณรฐัเยอรมน ี  ๔.. สหรฐัอเมริกา 
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ  
    ไอร์แลนด์เหนือ 

  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 

๗. สาธารณรฐัสิงคโปร ์  
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง 

  ๑. แคนาดา ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๒. ไต้หวัน ๔. เติร์กเมนสิถาน 
๕. นิวซีแลนด ์ ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. แคนาดา ๒.  เครือรัฐออสเตรเลีย 
๓. ไต้หวัน ๔.  เติร์กเมนิสถาน 
๕. นิวซีแลนด ์ ๖.  บอสเนยีและเฮอร์เซโกวีนา 
๗. ปาปัวนวิกีน ี ๘.  มาเลเซีย 
๙. ราชรฐัโมนาโก ๑๐ . ราชรัฐลักเซมเบิรก ์
๑๑.  ราชรฐัอันดอร์รา ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย ์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด ์ ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๑๙. รฐัสลุต่านโอมาน ๒๐. โรมาเนีย 
๒๑. สหพันธส์าธารณรฐับราซิล ๒๒. สหพันธส์าธารณรฐัยูเกสลาเวยี 
๒๓. สหรฐัอาหรับอิมิเรตส ์ ๒๔. สาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๒๕. สาธารณรฐัโครเอเซีย ๒๖. สาธารณรฐัชิล ี
๒๗. สาธารณรฐัเช็ค ๒๘. สาธารณรฐัตุรก ี 



๓๖ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง (ต่อ)  
๗. ปาปัวนวิกีน ี ๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรฐัโมนาโก ๑๐.  ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
๑๑. ราชรฐัอันดอร์รา ๑๒.  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๑๔.  ราชอาณาจักรนอร์เวย ์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ ๑๖.  ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซแิลนด ์ ๑๘.  ราชอาณาจักรสวีเดน 
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน ๒๐.  โรมาเนีย 
๒๑. สหพันธส์าธารณรฐับราซลิ ๒๒.  สหพันธ์สาธารณรัฐยโูกสลาเวีย 
๒๓. สหรฐัอาหรับอิมิเรตส ์ ๒๔.  สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลใีต้) 
๒๕. สาธารณรฐัโครเอเซีย ๒๖.  สาธารณรัฐชลิ ี
๒๗. สาธารณรฐัเช็ก ๒๘. สาธารณรฐัตุรก ี
๒๙. สาธารณรฐับัลแกเรยี ๓๐.  สาธารณรัฐประชาชนจนี 
๓๑. สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

แอลจีเรีย 
๓๒.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 

๓๓. สาธารณรฐัเปร ู ๓๔.  สาธารณรัฐโปแลนด ์
๓๕. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ ๓๖.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ 

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง ดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

๒๙. สาธารณรฐับัลแกเรยี ๓๐. สาธารณรฐัประชาชนจีน 
๓๑. สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย 
๓๒. สาธารณรฐัประชาธิไตยติมอร ์– เลสเต 

๓๓. สาธารณรฐัเปร ู ๓๔. สาธารณรฐัโปแลนด ์
๓๕. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ ๓๖. สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์
๓๗. สาธารณรฐัมอริเซียส ๓๘. สาธารณรฐัมอลตา 
๓๙. สาธารณรฐัโมซัมบิก ๔๐. สาธารณรฐัเยเมน 
๔๑. สาธารณรฐัลิทัวเนีย ๔๒. สาธารณรฐัสโลวัก  

๔๓. สาธารณรฐัสโลวีเนีย ๔๔. สาธารรฐัออสเตรยี 
๔๕. สาธารณรฐัอาเซอร์ไบจาน ๔๖. สาธารณรฐัอินโดนเีซีย 
๔๗. สาธารณรฐัอินเดีย ๔๘. สาธารณรฐัเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรฐัแอฟริกาใต้ ๕๐. สาธารณรฐัไอซ์แลนด ์
๕๑. สาธารณรฐัไอร์แลนด ์ ๕๒. สาธารณรฐัฮังการี 
๕๓. สาธารรฐัเฮลเลนิก (กรีซ) ๕๔. ฮ่องกง  



๓๗ 

 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง (ต่อ)  
๑. สาธารณรฐัมอริเซียส ๒. สาธารณรฐัมอลตา 

๓. สาธารณรฐัโมซัมบิก ๔. สาธารณรฐัเยเมน 
๕. สาธารณรฐัลิทัวเนยี ๖. สาธารณรฐัสโลวัก 
๗. สาธารณรฐัสโลวีเนีย ๘. สาธารณรฐัออสเตรีย 
๙. สาธารณรฐัอาเซอร์ไบจาน ๑๐. สาธารณรฐัอินโดนเีซีย 
๑๑. สาธารณรฐัอินเดีย ๑๒. สาธารณรฐัเอสโตเนยี 
๑๓. สาธารณรฐัแอฟริกาใต ้ ๑๔. สาธารณรฐัไอซ์แลนด ์
๑๕. สาธารณรฐัไอร์แลนด ์ ๑๖. สาธารณรฐัฮังการี 
๑๗. สาธารณรฐัเฮลเลนิก (กรีซ) ๑๘. ฮ่องกง 

 
 

 



๓๘ 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง 
๑. เครือรัฐบาฮามาส ๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา ๔. เนการาบรูไนดารสุซาลาม 
๕. มาซิโดเนยี ๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร ์ ๘. รัฐคูเวต 
๙. รัฐบาห์เรน ๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
๑๕. สหพันธส์าธารณรฐัไนจีเรีย ๑๖. สหภาพพม่า 
๑๗. สหรฐัเม็กซิโก ๑๘. สหสาธารณรฐัแทนซาเนยี 
๑๙. สาธารณรฐักานา ๒๐. สาธารณรฐัแกมเบีย 
๒๑. สาธารณรฐัโกตดวิัวร ์(ไอเวอรีโ่คส) ๒๒. สาธารณรฐัคอสตาริกา 
๒๓. สาธารณรฐัคีร์กิซ ๒๔.  สาธารณรัฐเคนยา 
๒๕. สาธารณรฐัแคเมอรูน ๒๖. สาธารณรฐัคาซัคสถาน 
๒๗. สาธารณรฐัจิบูตี ๒๘. สาธารณรฐัชาด 
๒๙. สาธารณรฐัซิมบับเว ๓๐. สาธารณรฐัเซเนกัล 
๓๑. สาธารณรฐัแซมเบีย ๓๒.  สาธารณรัฐเซยีร์ราลโีอน 
๓๓. สาธารณรฐัไซปรัส ๓๔.  สาธารณรัฐตรีนิแดดและโตเบโก 
๓๕. สาธารณรฐัตูนิเซีย ๓๖. สาธารณรฐัทาจิกิสถาน 
๓๗. สาธารณรฐัไนเจอร ์ ๓๘. สาธารณรฐับุรุนด ี 

(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รฐั  เมือง ดังต่อไปนี้ 
๑. เครือรัฐบาฮามาส ๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา ๔. เนการาบรูไนดารสุซาลาม 
๕. มาซิโดเนยี ๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร ์ ๘. รัฐคูเวต 
๙. รัฐบาห์เรน ๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน ๑๔. สหพันธส์าธารณรฐัไนจีเรีย 
๑๕. สหภาพพม่า ๑๖. สหรฐัเม็กซิโก 
๑๗. สหสาธารณรฐัแทนซาเนยี ๑๘. สาธารณรฐักานา 
๑๙. สาธารณรฐัแกมเบีย ๒๐. สาธารณรฐัโกตดวิัวร ์(ไอเวอรีโ่คส) 
๒๑. สาธารณรฐัคอสตาริกา ๒๒. สาธารณรฐัคีร์กิซ 
๒๓. สาธารณรฐัเคนยา ๒๔.  สาธารณรัฐแคเมอรูน 
๒๕. สาธารณรฐัคาซัคสถาน ๒๖. สาธารณรฐัจิบูตี 
๒๗. สาธารณรฐัชาด ๒๘. สาธารณรฐัซิมบับเว 
๒๙. สาธารณรฐัเซเนกัล ๓๐. สาธารณรฐัแซมเบีย 
๓๑. สาธารณรฐัเซียร์ราลโีอน ๓๒. สาธารณรฐัไซปรัส 
๓๓. สาธารณรฐัตรีนิแดดและโตเบโก ๓๔. สาธารณรฐัตูนิเซีย  



๓๙ 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง (ต่อ) 
๓๙. สาธารณรฐัเบนิน ๔๐. สาธารณรฐัเบลารุส 
๔๑. สาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศ ๔๒. สาธารณรฐัปานามา 
๔๓. สาะรณรัฐมอลโดวา ๔๔. สาธารณรฐัมาล ี
๔๕. สาธารณรฐัยูกันดา ๔๖. สาธารณรฐัลัตเวีย 
๔๗. สาธารณรฐัสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกา 
๔๘. สาธารณรฐันิยมเวียดนาม 

๔๙. สาธารณรฐัอาร์เจนตินา ๕๐.  สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๕๑. สาธารณรฐัอาหรับซีเรยี ๕๒. สาธารณรฐัอาหรับอียิปต ์
๕๓. สาธารณรฐัอิรัก ๕๔. สาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรฐัอิสลามมอริเตเนีย ๕๖. สาธารณรฐัอิสลามอิหร่าน 
๕๗. สาธารณรฐัอุซเบกิสถาน ๕๘. สาธารณรฐัแอฟริกากลาง  

(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รฐั  เมือง ดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
๓๕. สาธารณรฐัทาจิกิสถาน ๓๖. สาธารณรฐัเนปาล 
๓๗. สาธารณรฐัไนเจอร ์ ๓๘. สาธารณรฐับุรุนด ี
๓๙. สาธารณรฐัเบนิน ๔๐. สาธารณรฐัเบลารุส 
๔๑. สาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศ ๔๒. สาธารณรฐัปานามา 
๔๓. สาธารณรฐัมอลโดวา ๔๔. สาธารณรฐัมาล ี
๔๕. สาธารณรฐัยูกันดา ๔๖. สาธารณรฐัลัตเวีย 
๔๗. สาธารณรฐัสังคมนิยม ๔๘. สาธารณรฐันิยมเวียดนาม 
         ประชาธปิไตยศรีลังกา  
๔๙. สาธารณรฐัอาร์เจนตินา ๕๐. สาธารณรฐัอาร์เมเนีย  
๕๑. สาธารณรฐัอาหรับซีเรยี ๕๒. สาธารณรฐัอาหรับอียิปต ์
๕๓. สาธารณรฐัอิรัก ๕๔. สาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรฐัอิสลามมอริเตเนีย ๕๖. สาธารณรฐัอิสลามอิหร่าน 
๕๗. สาธารณรฐัอุซเบกิสถาน ๕๘. สาธารณรฐัแอฟริกากลาง  



๔๐ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. และประเภท ข.  (๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมืองอ่ืน  ๆนอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. ประเภท ข 

ประเภท ง. และประเภท จ. 
(๕) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง ดังต่อไปนี้ 
     ๑. ญี่ปุ่น 
     ๒. สาธารณรฐัฝรั่งเศส 
     ๓. สหพันธรัฐรสัเซีย 
     ๔. สมาพันธรัฐสวสิ 
     ๕. สาธารณรฐัอิตาล ี
(๖)  ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รฐั เมือง ดังต่อไปนี้ 
      ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
      ๒. ราชอาณาจักรสเปน 
      ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
      ๔. สหรฐัอเมริกา 
      ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
      ๖. สาธารณรฐัโปรตุเกส 
      ๗.  สาธารณรฐัสิงคโปร ์



๔๑ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๘ 
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 

ข้าราชการ อัตรา  (บาท : คน) 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือผู้ช่วย                  
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๑ หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมา
หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจตรีลงมา 

เหมาจ่าย ๗,๕๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท                
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโทขึ้นไป 

เหมาจ่าย ๙,๐๐๐ 

 

บัญชีหมายเลข ๘ 
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 

(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย 
ข้าราชการ อัตรา  (บาท : คน) 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมี
ยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตร ีลงมา หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมี
ยศพันต ารวจตรีลงมา 

 ๗,๕๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป ต าแหน่ งประเภท
อ านวยการ ต าแหน่งประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท  นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจ ซ่ึงมียศพันต ารวจโทขึ้นไป 

 ๙,๐๐๐ 

 
(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับคู่สมรส  ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑) 



๔๒ 

 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๙ 
ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ 

๑.  สหภาพพม่า ๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๕.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๖. มาเลเซีย 
๗.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ ๘. สาธารณรฐัสิงคโปร ์
๙.  สาธารณรัฐสังคมนยิมประชาธปิไตย            

ศรีลังกา 
๑๐. สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

๑๑. สาธารณรฐัหมู่เกาะฟิจิ ๑๒. ปาปัวนวิกีน ี
๑๓. รัฐเอกราชซามัว ๑๔. สาธารณรฐัประชาธิไตยติมอร-์เลสเต 

 
 

เหมือนเดิม 



๔๓ 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

บัญชีหมายเลข ๑๐ 
ค่าเครื่องแต่งตัวส าหรบัผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ประเภท ก ประเภท ข 
๑ เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๕ ลงมา 

ภริยา หรือสาม ี
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒ เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๖ ถึงระดบั ๙ 
ภริยา หรือสาม ี
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓ เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๑๐ 
ภริยา หรือสาม ี
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐  

บัญชีหมายเลข ๑๐ 
ค่าเครื่องแต่งตัวส าหรบัผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 

(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการประจ าในตา่งประเทศ                                     
ในลักษณะเหมาจ่าย 

ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ อัตราส าหรับประเทศ 
(บาท : คน) 

ประเภท ก ประเภท ข 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือต าแหน่งระดับ ๕             
ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี 
ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจตรีลงมา 
 
คู่สมรส 
บุตร 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 ๙,๐๐๐  



๔๔ 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

หมายเหตุ 
๑.  ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ข. 
๒.  ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูขา สหภาพพม่า มาเลเซีย 
สาธารณรัฐสั งคมนิยมประชาธิปไตยศรีลั งกา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเนการาบรูไนดารุซาลาม 

๓.   เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๕ ขึ้นไป ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวราตรี
สโมสร (White tie) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างาน
พิธีต่าง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น จ าต้องแต่งตัวแบบเช่นว่านั้น                         
ให้ ปลั ดกระทรวงเจ้ าสั งกั ด  ส่ วนราชการใดที่ ไม่ มี ปลั ดกระทรวงให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณา
อนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวดังกล่าวอย่างละ ๑ ชุด เพ่ิมขึ้นอีกได้เท่าที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการประจ าในตา่งประเทศ                                     
ในลักษณะเหมาจ่าย (ต่อ) 

ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ อัตราส าหรับประเทศ 
(บาท : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับช านาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ ๖ 
ถึงระดับ ๙ หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า หรือข้าราชการ               
ตุลาการซึ่ งรับเงินเดือนชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ ขั้นต่ า หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ถึง ชั้น ๔ หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทถึงยศ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอก
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ถึงพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ  
 
คู่สมรส 
บุตร 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 ๑๐,๐๐๐  



๔๕ 

 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 (๑) อัตราคา่เครื่องแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปราชการประจ าในตา่งประเทศ                                     
ในลักษณะเหมาจ่าย (ต่อ) 

ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ อัตราส าหรับประเทศ 
(บาท : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี 
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมี
ยศพลต ารวจตรีขึ้นไป 
คู่สมรส 
บุตร 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 ๑๕,๐๐๐  



๔๖ 

 

 

 

บัญชีหมายเลข ๑ ถึง บญัชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐                    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 (๒) ประเภท ก. ได้แก่ประเทศอ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในประเภท ข. 
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ 

๑. ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม
เวียดนาม 

๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๔. สหภาพพม่า 
๕. มาเลเซีย ๖. สาธารณ รั ฐสั งคมนิ ยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา 
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๑๐. เนการาบรูไนดารุซาลาม 

(๔) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) ยกเว้นคู่สมรส และบุตร ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร  (White tie) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้อง
เข้างานพิธีต่างๆ  ตามประเพณีของประเทศนั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลย
พินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวดังกล่าวอย่างละ ๑ ชุด เพ่ิมขึ้นอีกได้เท่าที่              
จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 



๔๗ 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตามหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง 

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 

เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว.๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

และการฝึกอบรมภายในประเทศ   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 
อัตราเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทองหรือ
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
- กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหวา่งกรุงเทพฯ กับจังหวัดทีม่ีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ                                  

ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท 

- การเดินทางข้ามเขตจังหวดัอ่ืน  ๆนอกเหนือจากข้อ (๑) ใหเ้บิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 

พาหนะส่วนตัว 

เบิกเงินชดเชยตามระยะทาง   

-  รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ ๔ บาท   

- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ ๒ บาท 

 

การเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 

- เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 

- ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

-    ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานท่ีไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

 

 



๔๙ 

 

กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ 

กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือ                   

การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพ่ือไปปลงศพหรือค่าพาหนะและ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเง่ือนไข 

- กรณีเดินทางเพ่ือไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและให้เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริง            

ไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการไปยังท้องที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ควา มตาย เว้นแต่บุคคล

ในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย ให้เบิกค่า พาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น  แต่ถ้า            

ผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคลในครอบครัวมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 

- กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตาย

ไปยังท้องที่ท่ีผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

                                        ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย 

ประเภท/ระดับ อัตรา/บาท 
ทั่วไป  :   ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน  อาวุโส 
วิชาการ :  ปฏิบัติการ  ช านาญการ   ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ  :  ต้น 

๒๔๐ 

ทั่วไป  :   ทักษะพิเศษ 
วิชาการ :  เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ  :  สูง 
บริหาร  :    ต้น   สูง 

๒๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร ดังนี้ 
ประเภท/ระดับ กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง กรณีเลือกเบิกใน

ลักษณะเหมาจ่าย 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท:วัน:คน) 

ทั่วไป  :   ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน 
วิชาการ  :   ปฏิบัติการ  ช านาญการ 

๑,๕๐๐ ๘๕๐ ๘๐๐ 

ทั่วไป  :  อาวุโส 
วิชาการ  :   ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ  :   ต้น 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ  ให้พักรวม ๒ คนข้ึนไปต่อหนึ่งห้อง เบิก
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ 
เว้นแต่ ไม่เหมาะสม เหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมได้ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินห้องพักเดี่ยว 

๑,๕๐๐ ๘๕๐ ๘๐๐ 

ทั่วไป   :   ทักษะพิเศษ 
วิชาการ  :  เชี่ยวชาญ 
อ านวยการ  :    สูง 
บริหาร   :   ต้น 

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

วิชาการ :  ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร  :  สูง 
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะผู้ด ารงต าแหน่งข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะมี
ความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่ประสานงานของ
คณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิกท่ีพักเพ่ิมขึ้น  ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง  
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 


