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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒)  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๘ 
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราช

กฤษฎีกานี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการ

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนท่ี ๗๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  และขาราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย เวน
แตลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 

“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม 
หรือไดรับการบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซ่ึงอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยู
กับผูเดินทางไปราชการ ดังตอไปนี ้

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

 
ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖๒  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรมข้ึนไปมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ ตามความจําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซ่ึงออกตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังน้ี หัวหนาสวนราชการดังกลาวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหมีการใชจายเทาท่ี
จําเปนและประหยัดก็ได 

 
มาตรา ๗  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงเปนขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการไดตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้
ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับสวนราชการกําหนดคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดในสัญญา 

                                                 
๒
 มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูเดินทางซ่ึงเปนขาราชการท่ีมิไดมีตําแหนง ชั้น หรือยศกําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกานี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของขาราชการ
พลเรือน ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของขาราชการพล
เรือน  เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได 

ผูเดินทางไปราชการซ่ึงมิไดเปนขาราชการ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด
เทียบกับตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือนเพื่อใหผูนั้นเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามอัตราของตําแหนงระดับที่เทียบ 

 
มาตรา ๘๓  สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ี

ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี 
ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตาม

ความจําเปนและเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๘/๑๔  ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา

หรือไมสามารถเดินทางกลับทองท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุ
สวนตัว โดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติ
ระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวย
แลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามท่ีพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเม่ือ
ไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว 

 
มาตรา ๙  ขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชั้นหรือยศ สูงข้ึน

ภายหลังวันท่ีไดเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิท่ีจะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับ
ตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศ ท่ีสูงข้ึนนับแตวันท่ีมีคําส่ังแตงต้ังดังกลาว แมคําส่ังนั้นจะใหมีผล
ยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทางก็ตาม 

 
มาตรา ๑๐  ขาราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  

ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสําหรับ
ตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศท่ีตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางท่ีรักษาการในตําแหนงหรือรักษา
ราชการแทนรวมท้ังการเดินทางกลับมาดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศท่ีตนรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการ
แทน 

ในกรณีท่ีเปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนใน
                                                 

๓
 มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔
 มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศท่ีต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนง
ระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดํารงอยู 

 
มาตรา ๑๑  การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูท่ีใดโดยไมมีเหตุอันควร 

ไมมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 
 
มาตรา ๑๒  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงเปนผูไดรับเบี้ยเล้ียงประจําจะเบิกเบี้ยเล้ียง

เดินทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ได เม่ืองดเบิกเบ้ียเล้ียงประจํา 
 
มาตรา ๑๒  ทวิ๕  เม่ือปรากฏวาโรงแรมใดเรียกเก็บคาเชาท่ีพักสูงกวาอัตราท่ี

เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไปตามปกต ิออกใบเสร็จรับเงินเกินกวาจํานวนเงินท่ีโรงแรมเรียกเก็บ ออก
ใบเสร็จรับเงินใหโดยผูเดินทางไปราชการมิไดเขาพัก  หรือมีพฤติการณในทางทุจริตรวมกับผู
เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น  ในเรื่องการเบิกคาเชาท่ีพักตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ใหกระทรวงการคลังแจงชื่อโรงแรมดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรม ทราบ เพื่อมิให
เบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้นเปนเวลาหนึ่งป และหากกระทําซํ้าอีกก็ใหระงับการเบิกคาเชาท่ีพัก
ของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 

การแจงช่ือโรงแรมตามวรรคหนึ่งใหมีผลเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
การแจง 
 

ลักษณะ ๒ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

   
 

หมวด ๑ 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

   
 

มาตรา ๑๓  การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 
(๑)  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตาม

คําสั่งผูบังคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกต ิ

(๒)๖  (ยกเลิก) 
(๓)  การไปสอบคัดเลือก  หรือรับการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุ มั ติจาก

ผูบังคับบัญชา 
                                                 

๕
 มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖
 มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน 
(๕)  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาท่ีอยูในราชอาณาจักรของผูซ่ึงรับ

ราชการประจําในตางประเทศ 
(๖)  การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศ

ตามขอตกลงระหวางประเทศ 
 
มาตรา ๑๔  คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาที่พัก 
(๓)  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ

ยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔)  คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
มาตรา ๑๕๗  เบี้ยเล้ียงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามจํานวนเงินและ

เง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตการเดินทางในกรณีดังตอไปนี้ใหเบิกไดรอยละหกสิบ
ของจํานวนปกต ิ

(๑)  การเดินทางไปราชการในทองท่ีตางอําเภอในจังหวัดเดียวกันเวนแตอําเภอ
เมืองหรืออําเภอที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๒)  การเดินทางไปราชการในทองท่ีอําเภอซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานซ่ึงปฏิบัติ
ราชการปกติ หรือการเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานซ่ึงปฏิบัติ
ราชการปกติ 

 
มาตรา ๑๖๘  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทาง ให

นับต้ังแตเวลาออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการตามปกต ิแลวแตกรณี 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถา
ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสอง
ช่ัวโมง ใหถือเปนหน่ึงวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบส่ีชั่วโมง
และสวนท่ีไมถึงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แต
เกินหกช่ัวโมงข้ึนไป ใหถือเปนครึ่งวัน 

                                                 
๗

 มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘
 มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไม
สามารถเดินทางกลับทองท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว 
ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลา
พักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลา
พักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือ
สิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๗๙  การเดินทางไปราชการท่ีจําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซ่ึง

โดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไวใหแลว 
ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ันตํ่า ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือ
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๔ ลงมา หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือ
ขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ลงมา ใหเบิกคาเชาท่ี
พักในลักษณะเหมาจาย 

(๒)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ันสูง ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพล
ตํารวจตรี ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะจายจริง 

ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลง
ทองเท่ียวกระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราสูงไดตาม
ความจําเปน 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ซ่ึงมีผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เปนหัวหนา
คณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพื่อเปนท่ีประสานงานของคณะหรือ
กับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเพิ่มข้ึนสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคาเชาหองชุด
แทนก็ไดเทาที่จายจริง ท้ังน้ี ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๐  การเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับ

                                                 
๙
 มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๐

 มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ี
ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ท้ังนี้ ให
พิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 

 
มาตรา ๑๙๑๑ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๑๒  การเดินทางไปราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไมสะดวกใน

การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานท่ีอยู ใหเบิกคาเชาท่ีพักระหวางท่ีไป
ราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันท่ีออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติ
จากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมี
อํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิท้ังน้ี ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย 

วรรคสอง๑๓ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อ

รักษาพยาบาล ใหเบิกคาเบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักสําหรับวันท่ีพักนั้นได แตท้ังนี้ ตองไม
เกินสิบวัน 

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาล ใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก เวนแตกรณีที่จําเปน 

การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีท่ี
ไมมีแพทยที่ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ 

 
มาตรา ๒๒๑๔  การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและ

ใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด 
ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อ

ประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ข้ึนไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือขาราชการ
                                                 

๑๑
 มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒

 มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๑๓
 มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔

 มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทหารซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท ข้ึน
ไป ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี ้

(๑)  การเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒)  การเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกินสองเท่ียว 

(๓)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
หากการเดินทางดังกลาวตาม (๑) เปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคา

พาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ผูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสามและวรรคส่ี ถาตองนําสัมภาระในการ

เดินทางหรือส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดย
ยานพาหนะประจําทางใหเบิกคาพาหนะรับจางได 

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคา
พาหนะรับจางตาม (๒) ไมได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไม
สามารถเดินทางกลับทองท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว 
ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการ 
กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกิน
อัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

 
มาตรา ๒๓  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทางใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๒๔  ในทองท่ีจังหวัดใดท่ีไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ให

ผูวาราชการจังหวัดกําหนดอัตราคาพาหนะดังกลาวขึ้นไว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและ
การตรวจสอบ เมื่อกําหนดแลวใหแจงกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๒๕  การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปน
คาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได คือ 

(๑)  อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
(๒)  หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวน

ภูมิภาค หรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓)  หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซ่ึงเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองท่ี 

แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖  เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามมาตรา ๒๕ ใหเบิกจายในประเภทคา

พาหนะตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี ้
(๑)๑๕  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ

ตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพัน
ตํารวจโท ขึ้นไป ใหเดินทางได 

(๒)  ขาราชการหรือลูกจางนอกจาก (๑) ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปน
รีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

(๓)  การเดินทางซ่ึงไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกคาใชจายไดไม
เกินคาพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได 

 
มาตรา ๒๘๑๖  ผูเดินทางไปราชการในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชาท่ีเปน

หัวหนาคณะซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือกับขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ข้ันตํ่า ข้ึนไป หรือกับขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือกับ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือกับขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ ข้ึนไป หากมีความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อ
ประโยชนในการประสานส่ังการในระหวางเดินทางไปราชการ ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับท่ี
ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิ
ท่ีตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราท่ีผูบังคับบัญชา
มีสิทธิเบิก 

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง
มีหลายคนใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักเทากับท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่ง
คน สวนผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่นๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักไดตาม
สิทธิของตน 

 
มาตรา ๒๙  ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาว

ตางประเทศ จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได 
                                                 

๑๕
 มาตรา ๒๗ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๖

 มาตรา ๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูเดินทางไปราชการตามคําส่ังของทางราชการเพื่อทําหนาท่ีเปนองครักษ ผู
อารักขา ผูอํานวยความสะดวกอยางใกลชิด หรือผูที่เขารวมประชุมหารือ แกชาวตางประเทศท่ีเปน
ประมุขแหงรัฐหรือบุคคลสําคัญของตางประเทศ นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว 
จะเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงในลักษณะประหยัดตามความจําเปนในสถานท่ีแหงเดียวกับท่ีชาว
ตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดท่ีจะพิจารณา
อนุมัติตามความจํา เปนและเหมาะสม  สําหรับสวนราชการใดท่ีไม มีปลัดกระทรวง  ให
ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ๑๗ 

 
มาตรา ๒๙/๑๑๘  เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ ซ่ึงไดรับคําส่ังใหเดินทางกลับ

ประเทศไทยเพื่อเขาเฝาพระมหากษัตริย เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสนตราต้ังและ
พระราชสาสนถอน กอนเดินทางไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ หากจะนําคูสมรส บุตร
อายุไมเกินย่ีสิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในอุปการะท่ีจะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย 
และผูติดตาม รวมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการ
ใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผานหรืออยูใกลเคียงกับประเทศที่จะไปประจําการใหม ใหอยูใน
ดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุญาตตามความจําเปนและเหมาะสม และให
เบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักได ดังตอไปนี ้

(๑)  คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับ
เจาหนาท่ีการทูตแตถามิไดเดินทางพรอมกับเจาหนาท่ีการทูต ใหเบิกไดในอัตราตํ่าสุด สําหรับ
ผูติดตามไมวาจะเดินทางพรอมกันหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 

(๒)  คาเชาท่ีพักใหเบิกไดตามความจําเปน เวนแตกรณีท่ีผูเดินทางมีเคหสถาน
ของตนเองที่สามารถพักอาศัยได ใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก 

การเบิกคาเชาท่ีพัก ใหเจาหนาท่ีการทูต คูสมรส บุตร และผูติดตามดังกลาวพัก
แรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง และใหเบิกคาเชาท่ีพักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอย
ละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุ
จําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับ
ผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 

 
มาตรา ๓๐  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงตองนําส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไป

ดวย ใหเบิกคาพาหนะสําหรับส่ิงของเคร่ืองใชน้ันไดโดยประหยัด 
 
มาตรา ๓๑  ผูเดินทางไปราชการซ่ึงตองจายคาใชจายอื่นท่ีจําเปน เนื่องในการ

                                                 
๑๗

 มาตรา ๒๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๘
 มาตรา ๒๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดินทางไปราชการ ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด 
 

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจาํ 

   
 

มาตรา ๓๒๑๙  การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก 
(๑)  การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษา

ราชการแทนเพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม 
(๒)  การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองท่ีแหงใหมในกรณียาย

สํานักงาน 
(๓)  การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการท่ีมี

กําหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซ่ึงมีกําหนดเวลาต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป 
(๔)  การเดินทางไปชวยราชการท่ีไมอาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุดหรือมี

กําหนดเวลาไมถึงหน่ึงปซ่ึงตอมาภายหลัง สวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวย
ราชการ ณ สถานท่ีแหงเดิมนั้นใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวยราชการ
ตั้งแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไปเปนการเดินทางไปราชการประจํา 

 
มาตรา ๓๓๒๐  ผูเดินทางไปราชการประจําซ่ึงมิใชผูซ่ึงไดรับคําส่ังใหเดินทางไป

ประจําสํานักงานแหงใหมตามคํารองขอของตนเอง ใหเบิกคาใชจายไดตามมาตรา ๑๔ และกรณีท่ี
ผูเดินทางดังกลาวมีความจําเปนตองยายท่ีอยูใหม ใหเบิกคาขนยายส่ิงของสวนตัวในลักษณะเหมา
จายไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีท่ีมิได

กําหนดไวในหมวดนี ้ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๕  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางให

นับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม 
 
มาตรา ๓๖๒๑  ผูเดินทางไปราชการประจําจะเบิกคาเชาท่ีพักและคาพาหนะ

สําหรับบุคคลในครอบครัวไดโดยประหยัด 
                                                 

๑๙
 มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๐

 มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๑
 มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได ดังตอไปนี ้
(๑)  หนึ่งคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนงท่ี

เทียบเทาหรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๑ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ
ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพัน
โท นาวาโท นาวาอากาศโทลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ลงมา 

(๒)  ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ ๗ ข้ึนไป หรือ
ตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือขาราชการอัยการซ่ึง
รับเงินเดือนช้ัน ๓ ข้ึนไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ข้ึนไป 
หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ขึ้นไป 

 
มาตรา ๓๗๒๒  คาพาหนะและคาเชาท่ีพักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจาก

ผูติดตาม ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการประจําตามมาตรา ๓๓ สําหรับผูติดตาม
ใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 

ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีต้ังสํานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ถา
ไมอาจเขาพักในท่ีพักอาศัยท่ีทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้
อนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไป
ถึงทองท่ีต้ังสํานักงานน้ัน 

(๑)  อธิบดีขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
(๒)  หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในสวน

ภูมิภาคหรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓)  หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซ่ึงเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองท่ี 

แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ถามีความจําเปนท่ีจะตองเบิกคาเชาท่ีพักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับอนุมัติจาก

ปลัดกระทรวงเจาสังกัดเดิม สําหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาท่ีมี
อํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ

 
มาตาม ๓๘  ในกรณีท่ีผูเดินทางไปประจําตางสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบิน

ตามมาตรา ๒๗ ใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย 
 
มาตรา ๓๙๒๓  ในกรณีจําเปนซ่ึงไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผู

เดินทางได ใหผูเดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาท่ีจะเล่ือนการเดินทาง

                                                 
๒๒

 มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๓
 มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือปลัดกระทรวงหรือตําแหนงท่ี
เทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการ
บริหารสวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอ
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 

การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นจะ
เดินทาง 

ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตใหเล่ือนการเดินทางไดภายในเวลา
อันสมควร แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

 
มาตรา ๔๐ ผูเดินทางไปราชการประจําซ่ึงไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนา

ไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับใหนําเงินคาใชจายท่ีไดรับไปแลวสงคืน
ทันท่ี 

 
มาตรา ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซ่ึงตาง

สังกัดใหเบิกจากสังกัดเดิม 
 

หมวด ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

   
 

มาตรา ๔๒  การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อ
กลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

 
มาตรา ๔๓  ขาราชการซ่ึงออกจากราชการหรือลูกจางซ่ึงทางราชการเลิกจาง จะ

เบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดเฉพาะคาเชาท่ีพัก คา
พาหนะ และคาขนยายส่ิงของสวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ตาม
อัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 

ในกรณีท่ีขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตาม
วรรคหน่ึงตกแกทายาทผูใดผูหน่ึง ที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย 

ในกรณีท่ีไมมีทายาทท่ีอยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตายหรือมี
ทายาทแตไมสามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่ง
ท่ีมิไดไปอยูดวย ถาทายาทผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง
สําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนยายส่ิงของตามมาตรานี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันออกจากราชการ  เ ลิกจาง หรือตาย ถา เกินตองไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ขาราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจางซึ่งถูกส่ังพักการจาง จะเบิก
คาใชจายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาท่ีพัก คาพาหนะ และคาขนยาย
ส่ิงของสวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้นโดยจะไมรอผลการสอบสวน
ถึงท่ีสุดก็ได 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตาม

มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองท่ีอื่นซ่ึงมิใชภูมิลําเนาเดิม
โดยเสียคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาซึ่งดํารง
ตําแหนงอธิบดีข้ึนไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาสําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 
มาตรา ๔๖  การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมในกรณีท่ีมิได

กําหนดไวในหมวดนี ้ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๓ 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

   
 

หมวด ๑ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

   
 

มาตรา ๔๗๒๔  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
(๑)  การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทยซ่ึงเดินทางไปราชการ

นอกราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญช ีหรือปฏิบัติหนาท่ี
อยางอื่นเปนครั้งคราวตามความจําเปน 

(๒)  การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซ่ึงเดินทางไปราชการ ณ 
ท่ีใดๆ ในตางประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาท่ีเดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อ
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรอื 

(๓)  การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซ่ึงเดินทางไปชวย
ราชการรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ เฉพาะเวลาท่ี
ออกเดินทางจากท่ีพักซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานแหงเดิมจนถึงท่ีพักซ่ึงเปนท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม 

ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
หรือจากหนวยงานใดๆในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก แตหากความชวยเหลือท่ีไดรับนอยกวาสิทธิท่ีจะพึงมีตาม
                                                 

๒๔
 มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกานี้ ใหเบิกคาใชจายสมทบไดตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

มาตรา ๔๘  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาที่พัก 
(๓)  คาพาหนะรวมท้ังคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ

ยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔)  คารับรอง 
(๕)  คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
มาตรา ๔๙๒๕  เบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดใน

ลักษณะเหมาจายภายในวงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวท่ีมิไดเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางตามวรรค

หนึ่ง ใหเบิกคาอาหารและคาเครื่องด่ืม รวมท้ังคาภาษีและคาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือ
รานคา เรียกเก็บจากผู เ ดินทางไปราชการได เทา ท่ีจายจริง ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด และใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ดไดในลักษณะเหมาจาย ภายในวงเงินท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

หากผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการต้ังแตเจ็ด
วันข้ึนไปใหเบิกคาทําความสะอาดเส้ือผาสําหรับระยะเวลาท่ีเกินเจ็ดวันไดเทาท่ีจายจริง ภายใน
วงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองไดเพียงอยางเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวนั้นไม
วาจะเดินทางไปประเทศเดียว หรอืหลายประเทศก็ตาม 

การเดินทางไปราชการชั่ วคราวของผูรับราชการประจําในตางประเทศ
ภายในประเทศที่ผูนั้นประจําอยู ใหเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางไดในอัตราก่ึงหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ให
นํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การเดินทางไปราชการของลูกจางท่ีสวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง ใหเบิก
เบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๕๐๒๖  การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียง

                                                 
๒๕

 มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๖
 มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดินทางสําหรับผูรับราชการประจําในประเทศไทย ใหนับต้ังแตประทับตราหนังสือเดินทางออก
จากประเทศไทยจนถึงเวลาท่ีประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย สําหรับผูรับราชการ
ประจําในตางประเทศ ใหนับต้ังแตเดินทางจากท่ีพักประจําในตางประเทศหรือสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงท่ีพักประจําในตางประเทศหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ 
แลวแตกรณี แตในกรณีท่ีเดินทางมายังประเทศไทย มิใหรวมเวลาต้ังแตประทับตราหนังสือเดิน
ทางเขาประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 

ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการท่ีใชเอกสารอยางอื่นซ่ึงมิใช
หนังสือเดินทางเวลาท่ีถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและ
ออกในเอกสารนั้น 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถา
ไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินย่ีสิบส่ีชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสอง
ช่ัวโมง ใหถือเปนหน่ึงวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบส่ีชั่วโมง
และสวนท่ีไมถึงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แต
เกินหกช่ัวโมงข้ึนไป ใหถือเปนครึ่งวัน 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไม
สามารถเดินทางกลับทองท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว
ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลา
พักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีท่ีผู
เดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองท่ีท่ีปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการให
นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางต้ังแตเวลาเขาท่ีพักในทองท่ีท่ีปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ไมเกิน
ย่ีสิบส่ีชั่วโมงเม่ือนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการ
ปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

 
มาตรา ๕๑๒๗  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวท่ีจําเปนตองพักแรม 

เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทาง
ราชการจัดท่ีพักไวใหแลวใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงตามสิทธิท่ีตนเอง
ไดรับในการพักอาศัยคนเดียว ท้ังน้ี ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาท่ีพักได 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการ
                                                 

๒๗
 มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
ลงมา หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก ลงมา ใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง 
โดยใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของ
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดอัตรา
เดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอื่นได 
ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

(๒)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพัน
ตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

(๓)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ันสูง ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพล
ตํารวจตรี ข้ึนไป ซ่ึงเปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพื่อ
เปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดเพิ่มข้ึนสําหรับหองพักอีกหอง
หนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได แตท้ังนี้ตองมีอัตราไมเกิน
สองเทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

ในกรณีท่ีเปนการสมควร กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับ
ใด หรือตําแหนงใดเบิกคาเชาท่ีพักเพิ่มข้ึนเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่ม
ปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองท่ีท่ี
ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหเบิกคาเชาท่ีพักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวได
ไมเกินหน่ึงวัน 

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปพักรวมอยูดวยใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากสิทธิท่ีพึงจะไดรับจาก
ทางราชการ 

 
มาตรา ๕๒๒๘  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยปกติใหใช

ยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด 
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชน

แกราชการใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการ
                                                 

๒๘
 มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอเบิกคาพาหนะนั้น 
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไม

สามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว 
ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกิน
อัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

 
มาตรา ๕๓๒๙  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทย

ไปตางประเทศหรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑)  ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
(ก)  หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
(ข)  ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
(ค)  ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
(ง)  ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(จ)  ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
(ฉ)  รัฐมนตร ี
(ช)  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ

ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ันสูง ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี ข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศ
พลตํารวจตร ีขึ้นไป 

(๒)  ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู
ดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ัน
ตํ่า หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 

(๓)  ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ชั้น หรือยศ 
นอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒) 

ในกรณีที่เครื่องบินที่ใชในการเดินทางไมมีชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือ
ชั้นต่ําสุดใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เดินทางโดยช้ันหน่ึง 

ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ หากท่ีนั่งโดยสารในชั้นท่ีกําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไม
สามารถเปล่ียนแปลงเท่ียวบินได ใหผูดํารงตําแหนงท่ีเดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคา
                                                 

๒๙
 มาตรา ๕๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยสารเครื่องบินในชั้นท่ีสูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับ
สวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปน
ผูอนุมัติ 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นท่ีสูงกวา
สิทธิ  จะเบิกค าโดยสารเครื่ องบินนั้นในชั้น ท่ีสู งกว า สิทธิ ได เ ม่ือไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๓ ทวิ๓๐  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาท่ีเลขานุการกับ

ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล หรือซ่ึงดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธาน
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกา รอง
ประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ใหเบิกคา
พาหนะไดเทากับท่ีผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในท่ีเดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคา
เชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวน
ใดจะสูงกวา 

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชามี
หลายคน ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักตามวรรคหนึ่งไดเพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไป
ราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่นๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาท่ีพักไดตามสิทธิของตน 

 
มาตรา ๕๔๓๑  คารับรองและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไป

ราชการ ใหเบิกไดภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๕๔ ทวิ๓๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเบิกคาใชจายในการ

เดินทางสําหรับคูสมรสไดเฉพาะกรณ ีดังตอไปนี ้
(๑)  เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดใหติดตามไปได 
(๒)  เมื่อเจาหนาที่การทูตระดับ ๘ ขึ้นไป เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณ ี
(ก)  ถวายหรือยื่นพระราชสาสนตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบดี หรือ

ประมุขแหงรัฐที่อยูในเขตอาณา 
(ข)  ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการท่ีพระมหากษัตริยหรือพระราชินีเสด็จ

                                                 
๓๐

 มาตรา ๕๓ ทว ิวรรคหนึง่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๑
 มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๒

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เยือนประเทศที่อยูในเขตอาณา 
(ค)  รัฐบาลของประเทศท่ีอยูในเขตอาณาไดเชิญคูสมรสไปรวมงานพิธีใน

ประเทศเขตอาณาดวย 
 
มาตรา ๕๖๓๓  คาใชจายในการเดินทางของคูสมรสตามมาตรา ๕๕ ใหเปนไป

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๕๗  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จะเบิกคาเครื่องแตงตัว

สําหรับตนเองและคูสมรสมิได เวนแตกรณีจําเปนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๕๘  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซ่ึงไดรับคาใชจายในการ

เดินทางลวงหนาไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายท่ี
ไดรับไปแลวสงคืนทันที 
 

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจาํในตางประเทศ 

   
 

มาตรา ๕๙  คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศไดแก 
(๑)  เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒)  คาเชาที่พัก 
(๓)  คาพาหนะ 
(๔)  คาเคร่ืองแตงตัว 
(๕)  คาใชจายในการยายถิ่นที่อยู 
 
มาตรา ๖๐  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศใน

กรณีที่มิไดกําหนดไวในหมวดนี ้ใหนําลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑๓๔  เบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการประจํา

ในตางประเทศ ใหเบิกไดเฉพาะระยะเวลาระหวางเดินทาง 
ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหมในตางประเทศ ถาไมอาจเขา

พักในท่ีท่ีทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาซ่ึงดํารงตําแหนงอธิบดีหรือ 
ตําแหนงท่ีเทียบเทาข้ึนไปอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาท่ีพักสําหรับตนเอง คูสมรส บุตรอายุไมเกิน 

                                                 
๓๓

 มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓๔
 มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ย่ีสิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะท่ีจะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และ 
ผูติดตาม ไดไมเกินสิบหาวันนับแตวันไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม 

ผูเดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสองใหพักรวมกันสองคน
ตอหน่ึงหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคา
เชาหองพักคนเดียว เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวม
กับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับ
ขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด 

ในกรณีมีความจําเปนตองเชาที่พักแรมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว ตองไดรับความ
ตกลงจากกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๖๒  คาพาหนะเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศใหเบิกไดเทาท่ี

จายจริง โดยจะตองใชยานพาหนะท่ีเหมาะสมซ่ึงตองคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 
สวนคูสมรสและบุตรอายุไมเกินย่ีสิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะ

ที่จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 
ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตามซ่ึง

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดแลวไดดังนี ้
(๑)  หนึ่งคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ ๖ ลงมาหรือตําแหนงท่ี

เทียบเทา หรือขาราชการทหารซ่ึงรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทลงมา หรือขาราชการ
ตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจโทลงมา 

(๒)  ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ ๗ ข้ึนไปหรือ
ตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการทหารซ่ึงรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกข้ึนไป 
หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป 

คาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 
คาพาหนะสําหรับคูสมรส บุตร และผูติดตามจะเบิกไมไดถาบุคคลดังกลาวมิได

ออกเดินทางภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีขาราชการหรือลูกจางออกเดินทางไปราชการประจํา
ในตางประเทศ 

 
มาตรา ๖๓  ใหนํามาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีผูเดินทางไป

ราชการประจําในตางประเทศ คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเดินทางกลับประเทศไทย 
ในกรณีที่คูสมรส บุตร หรือผูติดตามมีความจําเปนท่ีจะตองเดินทางกลับประเทศ

ไทยกอนขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะ
เบิกคาพาหนะเดินทางกลับได 

คาพาหนะสําหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยูในตางประเทศ หรือบุตรท่ีเกิดในระหวาง
เวลาที่รับราชการประจําในตางประเทศจะเบิกไมไดถามิไดเดินทางกลับภายในกําหนดสามปนับแต
วันที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเดินทางกลับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔  ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการเดินทางไปราชการ
ประจําในตางประเทศและการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน 

คูสมรสหรือบุตร ใหมีสิทธิโดยสารช้ันเดียวกับผูเดินทาง แตถามิไดเดินทางพรอม
กับขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกไดในอัตราตํ่าสุด สําหรับผูติดตามไมวาจะเดินทางพรอมกัน
หรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 

คูสมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา 
๗๐ (๒) และ (๓) ใหมีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด โดยใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกิน
อัตราขั้นต่ําสุดตามเสนทางที่ขาราชการหรือลูกจางไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการประจํา๓๕ 

 
มาตรา ๖๕๓๖  ผูเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ ใหไดรับคาเครื่อง

แตงตัวภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตผูซ่ึงไดรับคาเครื่องแตงตัว
มาแลว และในการเดินทางครั้งใหมเปนการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศท่ีใชเครื่อง
แตงตัวประเภทเดียวกับท่ีใชในการเดินทางครั้งกอน และมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันท่ีออก
เดินทางนั้น 

ในกรณีที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวแลว แตมิไดเดินทาง ใหถือวันท่ีไดรับเปนวันออก
เดินทาง 

 
มาตรา ๖๖  ใหนํามาตรา ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีคูสมรสและบุตร

จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย 
คูสมรสและบุตร จะเบิกคาเครื่องแตงตัวไมไดถามิไดออกเดินทางภายในหนึ่งป

นับแตวันที่ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทาง 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีทางราชการส่ังงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผู

เดินทาง ถาผูเดินทางไดใชจายคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเอง คูสมรส หรือบุตรไปแลว หรือมีขอ
ผูกพันท่ีจะตองจายโดยสุจริตโดยมีหลักฐานก็ไมตองสงคืน 

 
มาตรา ๖๘  ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซ่ึงมีตําแหนง

หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ โดยอนุโลม 
 
มาตรา  ๖๙   ในกรณี ท่ีขาราชการหรือลูกจาง ท่ีปฏิบั ติราชการประจําใน

ตางประเทศถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังพักการจาง จะเบิกคาใชจายสําหรับตนเอง คูสมรส บุตร 
หรือผูติดตามเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายในการยายถิ่นท่ีอยูกลับประเทศไทยโดย

                                                 
๓๕

 มาตรา ๖๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๖
 มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จะไมรอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได 
 
มาตรา ๗๐๓๗  คาใชจายในการยายถิ่นท่ีอยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตาม

หลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําใน

ตางประเทศ และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราส่ี
เทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ี
บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ ยกเวนขาราชการหรือลูกจางซึ่งเดินทางจากประเทศไทย
ไปราชการประจําในตางประเทศเปนครั้งแรกและคูสมรสหรือบุตรซ่ึงเดินทางจากประเทศไทยไป
อยูดวย ใหเบิกไดในอัตราหาเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ี
ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ 

(๒)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจํา
ในตางประเทศอื่นและคูสมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวน
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึง
ไดรับตามอัตราสําหรับประเทศซึ่งจะไปราชการประจําใหม 

(๓)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่ง
ในตางประเทศเดียวกัน และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงติดตามไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของ
จํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคล
ดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น 

(๔)  ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากตางประเทศท่ีมีตําแหนงหนาท่ีประจํา
อยูในตางประเทศกลับประเทศไทย และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผู
เดินทาง ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ี
ประจําอยูในตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณี
ท่ีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอนการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นท่ีอยูใหเปนไปตามวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๑  การเดินทางไปราชการท่ีตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิท่ีจะ
ไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

                                                 
๓๗

 มาตรา ๗๐ แกไขพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ
ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  การเดินทางไปราชการระหวางวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับกับ
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิท่ีจะไดรับคาใชจาย
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แตท้ังนี้ ไมเปนการ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายเพิ่มข้ึนตามพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสวนท่ีเกิน
จํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับแลวนั้น 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญช ี๑ อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร๓๘ (ยกเลิก) 

๒.  บัญชี ๒ อัตราคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร๓๙ 
(ยกเลิก) 

๓.  บัญชี ๓ คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร๔๐ 
(ยกเลิก) 

๔.  บัญชี ๔ อัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว๔๑ (ยกเลิก) 

๕.  บัญชี ๕ อัตราคาเครื่องแตงตัวไปรับราชการประจําในตางประเทศ๔๒ 
(ยกเลิก) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓๘ บัญชี ๑ อัตราคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ยกเลิกโดยพระราช

กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๙บัญชี ๒ อัตราคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ยกเลิกโดยพระราช

กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๐

 บัญชี ๓ คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ยกเลิกโดย
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๑
 บัญชี ๔ อัตราคาเบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักในการเดินทางไปราชการตางประเทศ

ชั่วคราว ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๒

 บัญชี ๕ อัตราคาเคร่ืองแตงตัวไปรับราชการประจําในตางประเทศ ยกเลิกโดยพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีใชอยูในปจจุบันกําหนดอัตราคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการยังไมเหมาะสม และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว
และประจํา ท้ังในราชอาณาจักรและตางประเทศยังไมเปนระบบ และโดยท่ีในปจจุบันไดมี
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีปรับปรุงตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศ ของขาราชการบางประเภท
แตกตางไปจากเดิมมาก สมควรปรับปรุงอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราวและประจํา
ท้ังในราชอาณาจักรและตางประเทศข้ึนใหมใหเปนระบบ ตลอดจนกําหนดสิทธิการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการใหสอดคลองกับการปรับปรุงตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศของขาราชการ
บางประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗๔๓ 
 

มาตรา ๑๒  การเดินทางไปราชการท่ีตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิท่ีจะ
ไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันและใหสะดวกในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด
หรือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติการเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางและ
คาเชาท่ีพักกรณีการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันแทนการขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง แกไขใหผูเดินทางเล่ือนการขนยายส่ิงของสวนตัวไดโดยไมตอง
ขออนุญาตผูบังคับบัญชา กําหนดใหการเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวของบุคคลอื่นนอกจากอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือผูแทนสวนราชการ
ซึ่งเขารวมในการประชุมระดับรัฐมนตรีตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดแทน
การอนุมัติของปลัดกระทรวงกําหนดใหขาราชการพลเรือนระดับ ๙ และขาราชการอื่นซ่ึงดํารง
ตําแหนงเทียบเทามีสิทธิโดยสารเครื่องบินชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นตํ่าสุด กําหนดใหผูเดินทางไป
ราชการตางประเทศในหนาท่ีเลขานุการกับผูบังคับบัญชาซ่ึงมีสิทธิเดินทางโดยชั้นหนึ่งบาง
ตําแหนงไดมีสิทธิเบิกคาพาหนะเทากับผูบังคับบัญชาดังกลาว รวมท้ังกําหนดใหเบิกคารับรองและ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการท่ีมีอัตรากําหนดไวแนนอนไดและเพิ่มประเทศอิรักลงในบัญชี 

                                                 
๔๓

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนท่ี ๗๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔ กับประเทศบรูไนลงในบัญชี ๕ ทายพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๔๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประการใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการได
ประกาศปรับปรุงระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา    ซ่ึงมีผลทําใหคาใชจายท่ีผูเดินทางไปราชการ
ตางประเทศไดรับเปนเงินบาท เพื่อเปนคาเบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว ตามบัญชี ๔ และคาเครื่องแตงตัวไปรับราชการประจําในตางประเทศ 
ตามบัญชี ๕ ทายพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มี
มูลคาลดนอยลง เม่ือคิดเทียบเปนเงินตราตางประเทศ  อันมีผลทําใหผูเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวและผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศไดรับความเดือดรอน ดังนั้น 
เพื่อความเปนธรรมและเพื่อแกปญหาความเดือดรอนของผูเดินทางดังกลาวอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  สมควรปรับปรุงอัตราคาเบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ี
พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ตามบัญชี ๔ และอัตราคาเครื่องแตงตัวไปรับ
ราชการประจําในตางประเทศ ตามบัญชี ๕ ทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๒ แหงพระ
ราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ บัญญัติใหสิทธิแกผูดํารงตําแหนง
ระดับ ๖ ข้ึนไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาขาราชการตุลาการซ่ึงไดรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป 
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือขาราชการทหารซ่ึงรับเงินเดือนพันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป ในการเบิกคาพาหนะรับจาง
สําหรับการเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีอยู  ท่ีพัก  หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะท่ีตองใชในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการไวไมชัดเจน สมควรแกไขมาตราดังกลาวใหชัดเจนเพื่อใหขาราชการดังกลาวเบิกคาพาหนะ
รับจางได สําหรับท้ังกรณีการเดินทางภายในเขตจังหวัดและกรณีการเดินทางขามเขตจังหวัด
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๔๖ 
 

                                                 
๔๔

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนท่ี ๑๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ มกราคม ๒๕๒๘ 
๔๕

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนท่ี ๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ 
๔๖

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีสถานการณเศรษฐกิจ 
ของประเทศในปจจุบันขยายตัวและประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น สมควรปรับปรุงอัตรา
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยแกไขหลักเกณฑการเบิกคาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ คาเชาท่ีพักท้ังในประเทศและในตางประเทศใหเปนไปในลักษณะเทาท่ีจายจริงได 
ท้ังนี้ โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินหรือเง่ือนไขการจายคาใชจาย
ดังกลาว เพื่อความคลองตัวในการกําหนดอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทาง และคาเชาท่ีพักใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริง และสมควรกําหนดมาตรการควบคุมการเบิกคาเชาท่ีพักโดยกําหนด
หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพักในกรณีท่ีมีการเดินทางเปนหมูคณะข้ึน และกําหนดมาตรการ
ปองกันการทุจริตรวมกับโรงแรมในการเบิกคาเชาท่ีพักข้ึนดวย  สําหรับการเดินทางไปศึกษา 
ฝกอบรมหรือสัมมนา และการประชุมสัมมนาท่ีสวนราชการจัด มิไดมีแตเพียงรายการคาใชจายท่ี
พระราชกฤษฎีกากําหนดเทานั้น ทําใหสวนราชการไมอาจเบิกจายสวนท่ีมิไดกําหนดไวและมี
ลักษณะแตกตางไป สมควรยกเลิกคาใชจายในสวนนี้เพื่อใหสวนราชการมีความคลองตัวในการ
เบิกจายและผูเดินทางไปราชการไดรับคาใชจายครบถวนตามที่ไดจายจริง จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเบิกจายคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย
สวนใหญมีหลักเกณฑในการจายเงินเทาท่ีจายจริงแตไมเกินอัตราท่ีกําหนด ซ่ึงเปนสาเหตุใหมีการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกินความจําเปนโดยไมคํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับ สมควร
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ข้ึนไปมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อควบคุมดูแลใหการเดินทางไปราชการ
เปนไปโดยประหยัดและใชจายเทาท่ีจําเปน และเพื่อใหการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการเปนไป เพื่อประโยชนของทางราชการโดยแทจริง จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมใหผูท่ีไดรับ
คําส่ังใหเดินทางไปราชการประจําสํานักงานแหงใหมตามคํารองขอของตนเองไมมีสิทธิเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตามเจตนารมณดังกลาวประกอบกับสมควรปรับปรุงอัตรา
คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของผูท่ีไดรับคําส่ังใหไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศหรือกรณี
ท่ีผูนั้นเดินทางกลับประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณรายจาย  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘๔๘ 

                                                 
๔๗

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนท่ี ๙๖ ก/หนา ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
๔๘

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๗๖ ก/หนา ๑/๒ กันยายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีปจจุบันหลักเกณฑการ
เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังไมเหมาะสม จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการชั่วคราวและราชการประจําในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการตางประเทศเสีย
ใหม เพื่อใหผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกจายไดเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 


