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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๓)   

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา  ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“มาตรา  ๘  สิทธิท่ีจะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ 
ใหเดินทางไปราชการ  หรือวันที่ออกจากราชการ  แลวแตกรณี 

ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและ 
เหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“มาตรา  ๘/๑  ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ 
เดินทางกลับทองที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัว  โดยไดรับอนุมัติ 
ใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น  และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
การเดินทางตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวยแลว  ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว” 

มาตรา  ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหนับตั้งแตเวลา 
ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 
ตามปกติ  แลวแตกรณ ี

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม  ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง  ใหถือเปนหนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม  หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ 
ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง  ใหถือเปนหนึ่งวัน  หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง  แตเกินหกชั่วโมง 
ขึ้นไป  ใหถือเปนครึ่งวัน 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทางกลับ 
ทองที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว  ตามมาตรา  ๘/๑  การนับเวลา 
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลา 
ต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป  และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ใหถือวา 
สิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ” 
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มาตรา  ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗  การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม  เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติ 
ตองพักแรมในยานพาหนะ  หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว  ใหผูเดินทาง 
ไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ลงมา  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ลงมา  หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๔  ลงมา  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ลงมา  หรือขาราชการตํารวจ  ซึ่งมียศพันตํารวจเอก   
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ลงมา  ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย 

(๒) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๑๐  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นสูง  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๕  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป  ใหเบิก 
คาเชาที่พักในลักษณะจายจริง 

ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ ท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว   
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  เปนหัวหนาคณะ  หากมี 
ความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น   
ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพ่ิมขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง   
ท้ังนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๒  การเดินทางไปราชการ  โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิก 
คาพาหนะไดโดยประหยัด 
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ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการ  
ใหใชพาหนะอื่นได  แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอ 
เบิกคาพาหนะนั้น 

ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๑  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ 
พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ขึ้นไป  ใหเบิกคา 
พาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ท่ีพัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี 
ยานพาหนะประจําทาง  หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ท่ีพัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
หากการเดินทางดังกลาวตาม  (๑)  เปนการเดินทางขามเขตจังหวัด  ใหเบิกคาพาหนะรับจาง 

ไดเทาที่จายจริง  แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ผูซึ่งไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่  ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ 

สิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย  และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง   
ใหเบิกคาพาหนะรับจางได 

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก  ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง 
ตาม  (๒)  ไมได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง 
กลับทองที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัว  ตามมาตรา  ๘/๑   
ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  กรณีท่ีมีการเดินทาง 
นอกเสนทางในระหวางการลานั้น  ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทาง 
ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ” 
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มาตรา  ๘  ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๑  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมี 
ยศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ขึ้นไป  ใหเดินทางได” 

มาตรา  ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘  ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ 
ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือกับขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ขึ้นไป  หรือกับขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๔  ขึ้นไป  หรือกับขาราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ   
ขึ้นไป  หรือกับขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  หากมี 
ความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวาง 
เดินทางไปราชการ  ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับ 
ผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ  หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุด 
ของที่พักนั้น  แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน   
ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน  สวนผูเดินทาง 
ไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่น ๆ  ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน” 

มาตรา  ๑๐  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งของทางราชการเพื่อทําหนาที่เปนองครักษ  ผูอารักขา  ผูอํานวยความ 
สะดวกอยางใกลชิด  หรือผูท่ีเขารวมประชุมหารือ  แกชาวตางประเทศที่เปนประมุขแหงรัฐหรือบุคคลสําคัญ 
ของตางประเทศ  นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว  จะเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงในลักษณะ 
ประหยัดตามความจําเปนในสถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได  โดยใหอยูในดุลยพินิจ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ของปลัดกระทรวงเจาสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสม  สําหรับสวนราชการใด 
ท่ีไมมีปลัดกระทรวง  ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ” 

มาตรา  ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๙/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“มาตรา  ๒๙/๑  เจาหนาที่การทูตระดับ  ๑๐  ซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเขาเฝา 
พระมหากษัตริย  เพ่ือกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสนตราตั้งและพระราชสาสนถอน  กอนเดินทางไป 
ดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ  หากจะนําคูสมรส  บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาปซึ่งไมมีคูสมรสและ 
อยูในอุปการะที่จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย  และผูติดตาม  รวมเดินทางกลับประเทศไทย 
เพ่ือเดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผานหรืออยูใกลเคียง 
กับประเทศที่จะไปประจําการใหม  ใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาต 
ตามความจําเปนและเหมาะสม  และใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักได  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว  ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับเจาหนาที่การทูต   
แตถามิไดเดินทางพรอมกับเจาหนาที่การทูต  ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด  สําหรับผูติดตามไมวาจะเดินทาง 
พรอมกันหรือไม  ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 

(๒) คาเชาที่พักใหเบิกไดตามความจําเปน  เวนแตกรณีท่ีผูเดินทางมีเคหสถานของตนเอง 
ท่ีสามารถพักอาศัยได  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก  

การเบิกคาเชาที่พัก  ใหเจาหนาที่การทูต  คูสมรส  บุตร  และผูติดตามดังกลาวพักแรมรวมกัน 
สองคนตอหนึ่งหอง  และใหเบิกคาเชาที่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตรา 
คาเชาหองพักคนเดียว  เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับ 
ผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการ 
ในตําแหนงระดับต่ําสุด” 

มาตรา  ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๒  การเดินทางไปราชการประจํา  ไดแก 



 หนา   ๗ 
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(๑) การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน  ไปรักษาการในตําแหนง  หรือรักษาราชการแทน   
เพ่ือดํารงตําแหนงใหม  ณ  สํานักงานแหงใหม 

(๒) การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองที่แหงใหมในกรณียายสํานักงาน 
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลา 

สิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน  ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป 
(๔) การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกําหนดเวลาไมถึงหนึ่งป   

ซึ่งตอมาภายหลัง  สวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวยราชการ  ณ  สถานที่แหงเดิมนั้น   
ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไป 
เปนการเดินทางไปราชการประจํา” 

มาตรา  ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๓  ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งมิใชผูซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
แหงใหมตามคํารองขอของตนเอง  ใหเบิกคาใชจายไดตามมาตรา  ๑๔  และกรณีท่ีผูเดินทางดังกลาว 
มีความจําเปนตองยายที่อยูใหม ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลักษณะเหมาจายไดภายในวงเงินและ 
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖  ผูเดินทางไปราชการประจําจะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคลในครอบครัว 
ไดโดยประหยัด 

การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได  ดังตอไปนี้ 
(๑) หนึ่งคน  สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  ๖  ลงมา  หรือตําแหนงที่เทียบเทา   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ลงมา  หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือ 
ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ลงมา  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท   
ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ลงมา 



 หนา   ๘ 
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(๒) ไมเกินสองคน  สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ  ๗  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา   
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ขึ้นไป   
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ 
พันตํารวจเอก  ขึ้นไป” 

มาตรา  ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๗  คาพาหนะและคาเชาที่พักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตาม  ใหเบิกได 
ในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการประจําตามมาตรา  ๓๓  สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการ 
ในตําแหนงระดับต่ําสุด 

ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ถาไมอาจเขาพัก 
ในที่พักอาศัยท่ีทางราชการจัดใหหรือบานเชาได  และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุญาตแลว  ใหเบิกคาเชา 
ท่ีพักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ต้ังสํานักงานนั้น 

(๑) อธิบดีขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
(๒) หัวหนาสํานักงาน  สําหรับราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค   

หรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง  ทบวง  กรม 
(๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน  หรือนายอําเภอทองที่  แลวแตกรณี   

สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน  ตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง 

เจาสังกัดเดิม  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง  ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับ 
ปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ” 

มาตรา  ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๗  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ไดแก 
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(๑) การเดินทางของผูรับราชการประจําในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร   
เพ่ือปฏิบัติงานการประชุม  เจรจาธุรกิจ  ดูงาน  ตรวจสอบบัญชี  หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่นเปนครั้งคราว 
ตามความจําเปน 

(๒) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปราชการ  ณ  ท่ีใด ๆ   
ในตางประเทศหรือมายังประเทศไทย  เฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร  เพ่ือปฏิบัติงาน 
นอกที่ต้ังสํานักงานในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ  หรือ 

(๓) การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปชวยราชการรักษาการ 
ในตําแหนง  หรือรักษาราชการแทนตางสํานักงานในตางประเทศ  เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก 
ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานแหงเดิมจนถึงที่พักซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานแหงใหม 

ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือจากหนวยงานใด ๆ    
ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว  ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก   
แตหากความชวยเหลือท่ีไดรับนอยกวาสิทธิท่ีจะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหเบิกคาใชจายสมทบได 
ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๙  เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย 
ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ใหเบิกคาอาหาร 
และคาเครื่องดื่ม  รวมทั้งคาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือรานคา  เรียกเก็บจากผูเดินทางไป 
ราชการไดเทาที่จายจริง  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด  และใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ด 
ไดในลักษณะเหมาจาย  ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หากผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแตเจ็ดวันขึ้นไป   
ใหเบิกคาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันไดเทาที่จายจริง  ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ไดเพียงอยางเดียว  ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวนั้นไมวาจะเดินทางไป 
ประเทศเดียว  หรือหลายประเทศก็ตาม 

การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผูรับราชการประจําในตางประเทศภายในประเทศที่ผูนั้น 
ประจําอยู  ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดในอัตรากึ่งหนึ่ง 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  ใหนํามาตรา  ๒๑   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การเดินทางไปราชการของลูกจางที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง  ใหเบิกเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางและคาเชาที่พักไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๐  การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับ 
ผูรับราชการประจําในประเทศไทย  ใหนับตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึง 
เวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย  สําหรับผูรับราชการประจําในตางประเทศ  ใหนับตั้งแต 
เดินทางจากที่พักประจําในตางประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจําในตางประเทศ 
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี แตในกรณีท่ีเดินทางมายังประเทศไทย  มิใหรวมเวลา 
ต้ังแตประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทยจนถึงเวลาท่ีประทับตราหนังสือเดินทางออกจาก 
ประเทศไทย 

ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทาง   
เวลาที่ถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม  ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน  ถาไมถึงยี่สิบสี่ 
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง  ใหถือเปน 
หนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิไดมีการพักแรม  หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ 
ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง  ใหถือเปนหนึ่งวัน  หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง  แตเกินหกชั่วโมง
ขึ้นไป  ใหถือเปนครึ่งวัน 
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ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทางกลับ 
ทองที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัวตามมาตรา  ๘/๑  การนับเวลา 
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลา 
ต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ 
ท่ีปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาเขาที่พัก 
ในทองที่ท่ีปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้  ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ  และกรณีลากิจ 
หรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง 
เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ” 

มาตรา  ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๑  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จําเปนตองพักแรม  เวนแตการพักแรม 
ซึ่งโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ  หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว   
ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิท่ีตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว   
ท้ังนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักได  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 

เงินเดือนชั้น  ๒  ลงมา  หรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ชั้น  ๓  ลงมา  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือขาราชการ 
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา  ใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักได 
เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู  คนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดยีว  ถาผูดาํรง 
ตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดอัตราเดียวกัน  เวนแตเปนกรณีท่ีไมเหมาะสมจะพัก 
รวมกัน  หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

(๒) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๔  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ   
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ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  ใหเบิกคาเชา 
ท่ีพักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

(๓) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๑๐  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นสูง  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๕  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป   
ซึ่งเปนหัวหนาคณะ  หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงาน 
ของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพ่ิมขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชา 
หองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได  แตท้ังนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตราคาเชา 
หองพักคนเดียว 

ในกรณีท่ีเปนการสมควร  กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับใด  หรือตําแหนงใด 
เบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว  หรือ 
จะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ   
เพราะมีเหตุสวนตัว  ตามมาตรา  ๘/๑  และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ท่ีปฏิบัติราชการกอนวัน 
เริ่มปฏิบัติราชการ  ใหเบิกคาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยูดวย   
ใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพ่ิมขึ้นจากสิทธิท่ีพึงจะไดรับจากทางราชการ” 

มาตรา  ๒๐  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๒  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง 
และใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด 

ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการ   
ใหใชพาหนะอื่นได  แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถเดินทาง 
กลับทองที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุสวนตัว  ตามมาตรา  ๘/๑   
ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  กรณีท่ีมีการเดินทาง 
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นอกเสนทางในระหวางการลานั้น  ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับ 
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ” 

มาตรา  ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ   
หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชั้นหนึ่ง  สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
 (ข) ประธานศาลฎีกา  และรองประธานศาลฎีกา 
 (ค) ประธานรัฐสภา  และรองประธานรัฐสภา 
 (ง) ประธานวุฒิสภา  และรองประธานวุฒิสภา 
 (จ) ประธานสภาผูแทนราษฎร  และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 
 (ฉ) รัฐมนตรี 
 (ช) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ๑๐  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการ 

ซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นสูง  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๕  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  หรือพลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป 

(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด  สําหรับผูดํารงตําแหนง 
ระดับ  ๙  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  หรือขาราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๔  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตรา 
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 

(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด  สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ  ชั้น  หรือยศ  นอกจากที่ระบุใน   
(๑)  และ (๒) 
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ในกรณีท่ีเครื่องบินที่ใชในการเดินทางไมมีชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด   
ใหผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ  ตามเสด็จ  หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หากที่นั่ง 
โดยสารในชั้นที่กําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  และ  (๓)  เต็ม  และไมสามารถเปลี่ยนแปลง 
เที่ยวบินได  ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่ 
สูงกวาสิทธิได  โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง   
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ 

ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ  จะเบิกคา 
โดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดเมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา  ๒๒  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๓  ทวิ  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓  ทวิ  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาซึ่งเปน 
หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล  หรือซึ่งดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกา  ประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา   
ประธานสภาผูแทนราษฎร  ประธานศาลอุทธรณ  รองประธานศาลฎีกา  รองประธานรัฐสภา  รองประธาน 
วุฒิสภา  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  หรือรัฐมนตรี  ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
และใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิท่ีตนเองไดรับ   
หรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น  แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา” 

มาตรา  ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๔  คารับรองและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ใหเบิกได 
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๒๔  ใหยกเลิกมาตรา  ๕๔  ทวิ  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
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มาตรา  ๒๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“คูสมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางตามมาตรา  ๗๐  (๒)   
และ  (๓)  ใหมีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด  โดยใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราขั้นต่ําสุด 
ตามเสนทางที่ขาราชการหรือลูกจางไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการประจํา” 

มาตรา  ๒๖  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๕  ผูเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ  ใหไดรับคาเครื่องแตงตัวภายในวงเงิน 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด  เวนแตผูซึ่งไดรับคาเครื่องแตงตัวมาแลว  และในการเดินทาง 
ครั้งใหมเปนการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศที่ใชเครื่องแตงตัวประเภทเดียวกับที่ใชในการเดินทาง 
ครั้งกอน  และมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ออกเดินทางนั้น” 

มาตรา  ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๐  คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศ  และคูสมรส 

หรือบุตรซึ่งตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย  ใหเบิกไดในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ 
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ   
ยกเวนขาราชการหรือลูกจางซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในตางประเทศเปนครั้งแรก   
และคูสมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย  ใหเบิกไดในอัตราหาเทาของจํานวนเงิน 
เพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับ 
จากทางราชการ 

(๒) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจําในตางประเทศอื่น   
และคูสมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยูดวย  ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ 
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศ 
ซึ่งจะไปราชการประจําใหม 
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(๓) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศ 
เดียวกัน  และคูสมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยูดวย  ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษ 
สําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตรา 
สําหรับประเทศนั้น 

(๔) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากตางประเทศที่มีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 
กลับประเทศไทย  และคูสมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง  ใหเบิกไดในอัตรา 
สามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคล 
ดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย  ในกรณีท่ีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน  
การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเปนไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา  ๒๘  ใหยกเลิกบัญชี  ๓ คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   
ทายพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และบัญชี  ๕  อัตราคาเครื่องแตงตัว 
ไปรับราชการประจําในตางประเทศ  ทายพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๖   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๗๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันหลักเกณฑการเบิกจาย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖   
ยังไมเหมาะสม  จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราวและราชการประจํา 
ในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการตางประเทศเสียใหม  เพื่อใหผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการมีสิทธิเบิกจายไดเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 


