พระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓)
---------------------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขาราชการครูต ามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดว ยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ตํารวจ และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“ลูก จา ง” หมายความวา ลู กจ างซึ่ งไดรั บค าจ า งจากเงิ นงบประมาณรายจา ย เว นแตลูกจ า ง
ชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

หนา ๒
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือไดรับการ

บรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี
“บุคคลในครอบครัว ” หมายความว า บุคคลซึ่งอยูใ นอุปการะและร วมอาศัย อยูกับผู เดินทาง
ไปราชการ ดังตอไปนี้
(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผูเดินทางและหรือบิดามารดาของคูสมรส
(๔) ผูติดตาม
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปน
กรมขึ้นไปมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามความ
จําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการ
ดังกลาวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดก็ได
(มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑)

มาตรา ๗ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการไดตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้
ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับสวนราชการกําหนดคาใชจายในการเดินทางไปราชการไว
เปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดในสัญญา
ผูเดินทางซึ่งเปน ขาราชการที่มิไดมีตําแหนง ชั้น หรือยศกําหนดไวใ นพระราชกฤษฎีก านี้
หรื อ ไม มี ก ฎหมายกํ า หนดตํ า แหน ง ของผู นั้ น เที ย บไว กั บ ตํ า แหน ง ระดั บ ของข า ราชการพลเรื อ น ให
กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือน เพื่อประโยชนในการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
ผูเดิน ทางไปราชการซึ่งมิไดเปนขาราชการ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบกับ
ตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือนเพื่อใหผูนั้นเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตําแหนง
ระดับที่เทียบ

หนา ๓
มาตรา ๘ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี
ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๘/๑ ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติร าชการ เพราะมีเหตุสว นตัว โดยไดรับอนุมัติ
ใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการ
เดินทางตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดดวยแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว
(มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๙ ขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชั้นหรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่
ไดเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศ
ที่สูงขึ้นนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งดังกลาว แมคําสั่งนั้นจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทางก็ตาม
มาตรา ๑๐ ขาราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน ใหไดรับ
คาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือ
ยศที่ตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางที่รักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนรวมทั้งการเดินทางกลับมา
ดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตน
รักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับ ชั้น
หรือยศที่ต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดํารงอยู
มาตรา ๑๑ การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
มาตรา ๑๒ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจําจะเบิก เบี้ยเลี้ยงเดิน ทางตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ได เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏวาโรงแรมใดเรียกเก็บคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคล
ทั่วไปตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกวาจํานวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินใหโดยผูเดินทางไป
ราชการมิไดเขาพัก หรือมีพฤติก ารณใ นทางทุจริตรว มกับผูเดินทางไปราชการหรือบุค คลในครอบครัวของ
ผูนั้นในเรื่องการเบิกคาเชาที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหกระทรวงการคลังแจงชื่อโรงแรมดังกลาวใหกระทรวง
ทบวง กรม ทราบ เพื่อมิใหเบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้นเปนเวลาหนึ่งป และหากกระทําซ้ําอีกก็ใหระงับการ
เบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด

หนา ๔
การแจงชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการแจง
(มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหง
ความตายมิไดเกิด จากการประทุษ รายดว ยเหตุสว นตัว หรือการประพฤติชั่ว อยางรายแรงของตน ใหบุค คล
ในครอบครัว หรือผูจัดการศพของผูเดินทางไปราชการซึ่งถึงแกความตายนั้น ไดรับคาพาหนะในการเดินทาง
เพื่อไปปลงศพ หรือคาพาหนะ และคาใชจายอื่น ที่เกี่ยวกับการสงศพกลั บ ทั้งนี้ ภายในวงเงิน และเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๑๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลักษณะ ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑) การไปปฏิ บัติ ร าชการชั่ ว คราวนอกที่ ตั้ง สํา นัก งานซึ่ง ปฏิ บัติ ร าชการปกติ ต ามคํ าสั่ ง
ผูบังคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) (ยกเลิก)
(มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

(๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
(๔) การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน
(๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของผูซึ่งรับราชการประจํา
ในตางประเทศ
(๖) การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศตามขอตกลง
ระหวางประเทศ
มาตรา ๑๔ คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะ รวมถึงคาเช ายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํา หรับยานพาหนะ
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

หนา ๕
มาตรา ๑๕ เบี้ ยเลี้ ย งเดิ น ทางให เ บิก ได ใ นลั ก ษณะเหมาจ า ยภายในวงเงิ น และเงื่ อ นไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออก
จากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ
แลวแตกรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมง หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปน
หนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไม
ถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให
ถือเปนครึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแต
เริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการ
เบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิน้ สุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพัก
แรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิก
คาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ในกรณีเ ป น การเดิ น ทางไปราชการในทอ งที่ ที่มี ค า ครองชี พสู ง หรื อเป น แหล ง ท องเที่ ย ว
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมี
ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้น ไป เปน หัวหนาคณะ
หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พัก เพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ใหเบิก
คาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ ภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

หนา ๖
มาตรา ๑๘ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยีส่ ิบวันนับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตอง
ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
(มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

มาตรา ๑๙ (ยกเลิก)
(มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัตริ าชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทางไป
กลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที่ไปราชการไดเพียงระยะเวลา
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวน
ราชการใดที่ ไมมีปลัด กระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชน เดียวกับปลัด กระทรวงเปน ผูอนุมัติ ทั้งนี้
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
(มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

วรรคสอง (ยกเลิก)
(มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบวัน
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ใหงดเบิกคาเชาที่พัก เวนแตกรณีที่จําเปน
การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไมมีแพทยที่
ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใ ชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคา
พาหนะไดโดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ
ใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคา
พาหนะนั้น
ผูด ํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือ ดํารงตําแหนง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมี ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือ
ขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้

หนา ๗
(๑) การเดิน ทางไปกลับระหวางสถานที่อ ยู ที่พัก หรือสถานที่ป ฏิบัติร าชการกั บสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตอ งใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
(มาตรา ๒๒ วรรคสาม แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

หากการเดินทางดังกลาวตาม (๑) เปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะรับจางได
เทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผูซึ่งไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางใหเบิก
คาพาหนะรับจางได
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง
ตาม (๒) ไมได
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จ สิ้นการปฏิบัติร าชการ เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคา
พาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง
การลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
มาตรา ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๒๔ ในทองที่จังหวัดใดที่ไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ใหผูวาราชการ
จังหวัดกําหนดอัตราคาพาหนะดังกลาวขึ้นไว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกําหนด
แลวใหแจงกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๕ การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะ
สวนตัวได คือ
(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง
(๒) หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค หรือ
มีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองที่ แลวแตกรณี สําหรับ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค

หนา ๘
มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามมาตรา ๒๕ ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล
(ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(จ) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
(ฉ) รัฐมนตรี
(ช) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา
ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส หรือตําแหนงระดับ ๖
ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑)
(ข) ผูดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น หรือยศ ต่ํากวาที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเปน
รีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ
ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่กําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เต็ม และไมสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได ใหผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับ
อนุมัติจ ากปลัด กระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัด กระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ
การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะในการ
เดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได

หนา ๙
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ จะเบิก
คาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได เมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
(มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๒๘ ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะซึ่ง
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙
ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือกับขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือกับขาราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตรา
เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือกับขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก
อัต ราเงิน เดือนพัน ตํารวจเอกพิเศษ ขึ้น ไป หากมีค วามจําเปน ตองเดิน ทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพื่ อ
ประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการ ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิ
เบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จาย
จริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก
(มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคนให
มีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไปราชการ
ในหนาที่เลขานุการคนอื่นๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน
มาตรา ๒๙ ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ
จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได
ผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งของทางราชการเพื่อทําหนาที่เปนองครักษ ผูอารักขา ผูอํานวย
ความสะดวกอยางใกลชิด หรือผูที่เขารวมประชุมหารือแกชาวตางประเทศที่เปนประมุขแหงรัฐหรือบุคคลสําคัญ
ของตางประเทศ นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว จะเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงในลักษณะ
ประหยัดตามความจําเปนในสถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
ปลัด กระทรวงเจาสังกัด ที่จ ะพิจ ารณาอนุมัติต ามความจําเปนและเหมาะสม สําหรับสว นราชการใดที่ไมมี
ปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๒๙/๑ นัก บริห ารการทู ต ระดับ สูง ซึ่ง ไดรับคํา สั่งใหเ ดิน ทางกลับประเทศไทย
เพื่อเขาเฝาพระมหากษัต ริย เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสน ตราตั้งและพระราชสาสน ถอน
กอนเดินทางไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ หากจะนําคูสมรส บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาปซึ่งไมมีคูสมรส
และอยูในอุปการะที่จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และผูติดตาม รวมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อ
เดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผานหรืออยูใกลเคียงกับ

หนา ๑๐
ประเทศที่จะไปประจําการใหม ใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดที่จะพิ จารณาอนุญาตตามความ
จําเปนและเหมาะสม และใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักได ดังตอไปนี้
(๑) คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต
ระดับสูง แตถามิไดเดินทางพรอมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด สําหรับผูติดตามไมวา
จะเดินทางพรอมกันหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด
(๒) คาเชาที่พักใหเบิก ไดตามความจําเปน เวนแตก รณีที่ผูเดิน ทางมีเคหสถานของตนเอง
ที่สามารถพักอาศัยได ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
การเบิกคาเชาที่พัก ใหนักบริหารการทูตระดับสูง คูสมรส บุตร และผูติดตามดังกลาว พักแรม
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง และใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตรา
คาเชาหองพักคนเดียว เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนง
ระดับต่ําสุด
(มาตรา ๒๙/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๓๐ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย ใหเบิกคา
พาหนะสําหรับสิ่งของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด
มาตรา ๓๑ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปน เนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการประจํา
มาตรา ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก
(๑) การเดิน ทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน
เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม
(๒) การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองที่แหงใหมในกรณียายสํานักงาน
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลา
สิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป
(๔) การเดินทางไปชว ยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกําหนดเวลาไมถึง
หนึ่งป ซึ่งตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวยราชการ ณ สถานที่แหงเดิมนั้น
ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไปเปน
การเดินทางไปราชการประจํา
(มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

หนา ๑๑
มาตรา ๓๓ ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งมิใชผูซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงาน
แหงใหมตามคํารองขอของตนเอง ใหเบิก คาใชจายไดตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผูเดิน ทางดังกลาวมีค วาม
จําเปนตองยายที่ อยูใ หม ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลัก ษณะเหมาจายไดภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๓๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๓๔ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่มิไดกําหนดไวใ น
หมวดนี้ ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาออก
จากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม
มาตรา ๓๖ ผูเ ดิ น ทางไปราชการประจํา จะเบิ ก ค าเช าที่ พัก และค าพาหนะสํ าหรับ บุค คล
ในครอบครัวไดโดยประหยัด
การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได ดังตอไปนี้
(๑) หนึ่งคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทาหรือ
ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ลงมา
(๒) ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ขึ้นไป
(มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๓๗ คาพาหนะและคาเชาที่พักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตาม ใหเบิกได
ในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการประจําตามมาตรา ๓๓ สําหรับผูติด ตามใหเบิก ไดเทากับขาราชการใน
ตําแหนงระดับต่ําสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ตั้งสํานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ถาไมอาจเขาพักใน
ที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พัก
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ตั้งสํานักงานนั้น

หนา ๑๒
(๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง
(๒) หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ
มีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองที่ แลวแตกรณี สําหรับ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด
เดิม สําหรับสว นราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชน เดียวกับปลัดกระทรวง
เปนผูอนุมัติ
(มาตรา ๓๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗
ใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย
มาตรา ๓๙ ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดิน ทางได ใหผู
เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือปลัดกระทรวงหรือตําแหนงที่เทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหาร
สวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นจะเดินทาง
ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตใหเลื่อนการเดิน ทางไดภ ายในเวลาอันสมควร
แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
(มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

มาตรา ๔๐ ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งไดรับคาใชจายในการเดิน ทางลว งหนา ไปแลว
ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที่
มาตรา ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัดใหเบิก
จากสังกัดใหมซึ่งไปประจํา
(มาตรา ๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

หมวด ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
มาตรา ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม
ของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ

หนา ๑๓
มาตรา ๔๓ ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจาง จะเบิกคาใชจายใน
การเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว
เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผู นั้น ตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดทาย
กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง
ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง
ตกแกทายาทผูใดผูหนึ่ง ที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย
ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกค วามตายหรือมีทายาทแตไม
สามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่มิไดไปอยูดวย ถาทายาท
ผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามมาตรานี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันออกจากราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๔ ขาราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจางซึ่งถูกสั่งพักการจ าง จะเบิกคาใชจาย
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสว นตัวเพื่อกลับ
ภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้นโดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิ ลําเนาเดิมตามมาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิมโดยเสียคาใชจายในการ
เดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนง
ที่เทียบเทาสําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค
มาตรา ๔๖ การเบิกคาใชจายในการเดิน ทางกลับภูมิลําเนาเดิมในกรณีที่มิไดกําหนดไวใ น
หมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ ๓
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
(๑) การเดิ น ทางของผู รั บ ราชการประจํ า ในประเทศไทยซึ่ ง เดิ น ทางไปราชการ
นอกราชอาณาจัก รเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดู งาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น
เปนครั้งคราวตามความจําเปน

หนา ๑๔
(๒) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆ ใน
ตางประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
ในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือ
(๓) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปชวยราชการ รักษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พักซึ่งเปนที่ตั้ง
สํานักงานแหงเดิมจนถึงที่พักซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหม
ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือจาก
หนวยงานใดๆในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้อีก แตหากความชวยเหลือที่ไดรับนอยกวาสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหเบิกคาใชจาย
สมทบไดตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๔๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) คารับรอง
(๕) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว คราวใหเบิก ไดใ นลักษณะเหมาจาย
ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหเบิก
คาอาหารและคาเครื่องดื่ม รวมทั้งคาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา เรียกเก็บจากผูเดินทาง
ไปราชการไดเทาที่จายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ด
ไดในลักษณะเหมาจาย ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด
หากผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ ว คราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแตเจ็ด วันขึ้น ไป
ใหเบิก คาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ด วัน ไดเทาที่จายจริง ภายในวงเงิน และเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได
เพียงอยางเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวนั้นไมวาจะเดินทางไปประเทศ
เดียว หรือหลายประเทศก็ตาม
การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผูรับราชการประจําในตางประเทศภายในประเทศที่ผูนั้น
ประจําอยู ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดในอัตรากึ่งหนึ่ง

หนา ๑๕
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหนํามาตรา ๒๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเดิน ทางไปราชการของลูกจางที่สว นราชการในตางประเทศเปน ผูจาง ใหเบิก เบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักไดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับผูรับ
ราชการประจําในประเทศไทย ใหนับตั้งแตประทับตราหนังสือเดิน ทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่
ประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย สําหรับผูรับราชการประจําในตางประเทศ ใหนับตั้งแตเดินทางจากที่
พักประจําในตางประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจําในตางประเทศหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แตในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิใหรวมเวลาตั้งแตประทับตรา
หนังสือเดินทางเขาประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย
ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทาง
เวลาที่ถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกิน ยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่ว โมง ใหถือเปน
หนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่
ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ใหถือเปนครึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแต
เริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติ
ราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาเขาที่พักในทองที่ ที่ปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรม
ซึ่ง โดยปกติต อ งพั ก แรมในยานพาหนะ หรื อการพั ก แรมในที่ พั ก แรมซึ่ งทางราชการจัด ที่ พัก ไว ใ หแ ล ว
ใหผูเดินทางไปราชการเบิก คาเชาที่พัก ไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ต นเองไดรับในการพัก อาศัยคนเดียว ทั้งนี้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด

หนา ๑๖
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักได ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับ
อาวุโส หรือตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา
หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุตธิ รรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา ใหพักแรม
รวมกันสองคนตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอยละ
เจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดอัตราเดียวกัน
เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา
ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพัก
คนเดียว
(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้น
ไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ใน
ที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพัก
อีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได แตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทา
ของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
(มาตรา ๕๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

ในกรณีที่เปน การสมควร กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับใด หรือ
ตําแหนงใดเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว หรือจะ
เบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ ใหเบิกคาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน

หนา ๑๗
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยู
ดวยใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไดรับจากทางราชการ
มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง
และใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ
ใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง
กลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ใหเบิกคา
พาหนะไดเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางใน
ระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ
(มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล
(ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(จ) ประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธานสภาผูแทนราษฎร
(ฉ) รัฐมนตรี
(ช) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป
หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัต ราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ

หนา ๑๘
(มาตรา ๕๑ (๑)(ช) และ (๒) แกไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๓)

(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑)
และ (๒)
ในกรณีที่เครื่องบินที่ใชในการเดินทางไมมีชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด
ใหผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่กําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไมสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได
ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดย
ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มี
อํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ จะเบิกคา
โดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดเมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๓ ทวิ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาซึ่งเป น
หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล หรือซึ่งดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาประธานสภา
ผู แ ทนราษฎร ประธานศาลอุ ท ธรณ รองประธานศาลฎี ก า รองประธานรั ฐ สภา รองประธานวุ ฒิ ส ภา
รองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพัก
แรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุด
ของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชามีหลายคน ใหมี
สิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักตามวรรคหนึ่งไดเพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการ
คนอื่นๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน
(มาตรา ๕๓ ทวิ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๔ คารับรองและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ใหเบิก
ไดภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๔ ทวิ (ยกเลิก)
(มาตรา ๕๔ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๕ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ
คูสมรสไดเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดใหติดตามไปได

หนา ๑๙
(๒) เมื่อนัก บริหารการทูตระดับ ตน และระดับสูง หรือนัก การทูตระดับชํานาญการพิเศษ
เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณี
(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาสนตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบดี หรือประมุขแหงรัฐ
ที่อยูในเขตอาณา
(ข) ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริยหรือพระราชินีเสด็จเยือนประเทศ
ที่อยูในเขตอาณา
(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยูในเขตอาณาไดเชิญคูสมรสไปรวมงานพิธีในประเทศเขตอาณา
ดวย
(มาตรา ๕๕ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๕๖ ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางของคู ส มรสตามมาตรา ๕๕ ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๕๗ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จะเบิกคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเองและ
คูสมรสมิได เวนแตกรณีจําเปนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๕๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนา
ไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ
มาตรา ๕๙ คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศไดแก
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะ
(๔) คาเครื่องแตงตัว
(๕) คาใชจายในการยายถิ่นที่อยู
มาตรา ๖๐ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศในกรณีที่มิได
กําหนดไวในหมวดนี้ ใหนําลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ ให
เบิกไดเฉพาะระยะเวลาระหวางเดินทาง

หนา ๒๐
ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหมในตางประเทศ ถาไมอาจเขาพักในที่ที่ทาง
ราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีหรือ ตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไปอนุญาต
แลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเอง คูสมรส บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาป ซึ่งไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะที่
จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย และ ผูติดตาม ไดไมเกินสิบหาวันนับแตวันไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหม
ผูเดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสองใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง
โดยใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว เวนแต
เปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตรา
คาเชาหองพักคนเดียวสําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด
ในกรณีมีความจําเปนตองเชาที่พักแรมเกินระยะเวลาที่กําหนดไว ตองไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง
(มาตรา ๖๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๖๒ คาพาหนะเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศใหเบิกไดเทาที่จายจริง โดย
จะตองใชยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งตองคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด
สว นคูสมรสและบุตรอายุไมเกิน ยี่สิบหาปซึ่งไมมีคูสมรสและอยูใ นความอุปการะที่จ ะตอง
เดินทางไปอยูในตางประเทศดวย ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง
ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตามซึ่งไดรับอนุญาต
จากกระทรวงเจาสังกัดแลวได ดังตอไปนี้
(๑) หนึ่งคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงระดับ ๖ ลงมาหรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือ
ขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศพันตํารวจโท
ลงมา
(๒) ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอกขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป
(มาตรา ๖๒ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

คาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด
คาพาหนะสําหรับคูสมรส บุตร และผูติดตามจะเบิกไมไดถาบุคคลดังกลาวมิไดออกเดินทาง
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ

หนา ๒๑
มาตรา ๖๓ ใหนํามาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีที่ผูเดินทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศ คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเดินทางกลับประเทศไทย
ในกรณีที่คูสมรส บุต ร หรือผูติดตามมีค วามจําเปนที่จะตองเดินทางกลับประเทศไทยกอน
ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกคาพาหนะเดินทาง
กลับได
คาพาหนะสําหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยูในตางประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหวางเวลาที่รับ
ราชการประจําในตางประเทศจะเบิกไมไดถามิไดเดินทางกลับภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ขาราชการหรือ
ลูกจางผูนั้นเดินทางกลับ
มาตรา ๖๔ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโ ลมแกการเดิน ทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศและการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน
คูสมรสหรือบุตร ใหมีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผูเดินทาง แตถามิไดเดินทางพรอมกับขาราชการ
หรือลูกจาง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด สําหรับผูติดตามไมวาจะเดินทางพรอมกันหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด
คูสมรสหรือบุตรซึ่งมิไดเดินทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางที่ไปราชการประจํา
ในตางประเทศ หากประสงคจะติดตามขาราชการหรือลูกจางซึ่งเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศอื่นหรือ
เดินทางไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ใหมี
สิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด โดยใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราขั้นต่ําสุดตามเสนทางที่ขาราชการ
หรือลูกจางนั้นไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการประจําเวนแตในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรมีความจําเปนที่จะตอง
รวมเดินทางไปกับขาราชการหรือลูกจางผูนั้นใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิก
คาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได
(มาตรา ๖๔ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๖๕ ผูเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ ใหไดรับคาเครื่องแตงตัวภายในวงเงิน
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตผูซึ่งไดรับคาเครื่องแตงตัวมาแลว และในการเดินทางครั้งใหม
เปนการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศที่ใชเครื่องแตงตัวประเภทเดียวกับที่ใชในการเดินทางครั้งกอน
และมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ออกเดินทางนั้น
ในกรณีที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวแลว แตมิไดเดินทาง ใหถือวันที่ไดรับเปนวันออกเดินทาง
(มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๖๖ ใหนํามาตรา ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีที่คูสมรสและบุตรจะตองเดินทาง
ไปอยูในตางประเทศดวย
คูสมรสและบุตร จะเบิกคาเครื่องแตงตัวไมไดถามิไดออกเดินทางภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่
ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทาง

หนา ๒๒
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง ถาผูเดินทาง
ไดใชจายคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเอง คูสมรส หรือบุตรไปแลว หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายโดยสุจริตโดยมี
หลักฐานก็ไมตองสงคืน
มาตรา ๖๘ ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ โดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติราชการประจําในตางประเทศถูกสั่งพัก
ราชการ หรือถูก สั่งพักการจาง จะเบิก คาใชจายสําหรับตนเอง คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเฉพาะคาเชาที่พัก
คาพาหนะ และคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูกลับประเทศไทยโดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
มาตรา ๗๐ คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศ และ
คูสมรสหรือบุตรซึ่งตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใ นตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ
ยกเวนขาราชการหรือลูกจางซึ่งเดิน ทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศเปนครั้งแรกและ
คูสมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราหาเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ
(๒) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจําในตางประเทศ
อื่น และคูสมรสหรือบุต รซึ่งติด ตามไปอยูดว ย ใหเบิก ไดใ นอัต ราสามเทาของจํานวนเงิน เพิ่มพิเศษสําหรับ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศซึ่ง
จะไปราชการประจําใหม
(๓) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศ
เดียวกัน และคูสมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาทีป่ ระจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น
(๔) ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งผู เ ดิ น ทางจากต า งประเทศที่ มี ตํ า แหน ง หน า ที่ ป ระจํ า อยู ใ น
ตางประเทศกลับประเทศไทย และคูสมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง ใหเบิกไดใน
อัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคล
ดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอนการเบิก
คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเปนไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(มาตรา ๗๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

หนา ๒๓
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่
กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหวางวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับกับวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายตามพระราชกฤษฎีก า
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แตทั้งนี้ ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะไดรับ
คาใชจายเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับแลวนั้น

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
๑. มาตราและขอความที่เปนอักษรสีแดง แกไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓)
๒. มาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดิน ทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหใ ชบังคับเมื่อพน กําหนดเกาสิบวันนับแตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ( มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป)

