
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่

พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๙๑ ง/หนา ๑/๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่
พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่
พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะ
ประจําทาง พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเครื่องแตงตัวขาราชการที่
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเครื่องแตงตัวขาราชการที่
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของ
ขาราชการ หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คาเชาที่พัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พัก

แรม 
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตาม

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือใน
นานน้ําไทย และใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปน
ประจําโดยมีเสนทางอัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวน
บุคคลซึ่งมิใชของทางราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.” หมายความวา เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 

 
ขอ ๕  การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ใหผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
อนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน
และเหมาะสม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวย
การนั้นแลวใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหอนุมัติ
ระยะเวลาออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติราชการภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๖  ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความ

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
ขอ ๗  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   

 
ขอ ๘  ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทาย

ระเบียบดังตอไปนี้ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข ๒ 
(๒) คาเชาที่พัก ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ 
(๓) คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา ใหเบิกตามบัญชี

หมายเลข ๔ 
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว ให

หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวา
อัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไมเกินรอยละยี่สิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ทายระเบียบนี้ ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จาย
จริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด 

 
ขอ ๙  การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะ

ไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใช
เดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทาง
ถูกเรียกเก็บเงินคาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ก็
ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง 

การเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง สําหรับการ
เดินทางโดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ ช้ันที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะผู
ดํารงตําแหนง ระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑ ข้ึนไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท 
นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 

 
ขอ ๑๐  การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด ระหวางสถานที่

อยู ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใช
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตไมเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ขอ ๑๑  การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ใหเบิกเงินชดเชยเปนคา

พาหนะในลักษณะเหมาจายใหแกผูเดินทางไปราชการ ซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแต
กรณีในอัตรา ตอ ๑ คัน ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิก
เงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง ใหใชระยะทางตามเสนทางของ
หนวยงานอื่นที่ตัดผาน เชน เสนทางของเทศบาล เปนตน และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวง
และของหนวยงานอื่นใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

 
หมวดที่ ๒ 

การเดินทางไปราชการตางประเทศ 
   

 
ขอ ๑๒  ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชี

ทายระเบียบนี้ ดังตอไปนี ้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาภาษีและคาบริการที่

โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บ คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาทําความสะอาดเสื้อผา ใหเบิก
ตามบัญชีหมายเลข ๖ 

(๒) คาเชาที่พัก ใหเบิกเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗ 
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ทายระเบียบนี้ ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จาย

จริงตามความจําเปน เหมาะสมโดยประหยัด 
 
ขอ ๑๓  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกคาใชจายในการ

เดินทางสําหรับคูสมรสตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับผู
เดินทาง 

คาเชาที่พักของผูเดินทางและคูสมรสใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา
หองพักคูไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข ๕ ใหงดเบิกคาเชา
ที่พักของคูสมรสของบุคคลดังกลาว 

 
ขอ ๑๔  ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทาง

ไปราชการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูเดินทางซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง 

(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตร ี
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ 
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ 

(๒) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน (๑) ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง ทั้งใน
กรณีเดินทางไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีเดินทางไมเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม (๒) ได ตองเปนการเดินทาง
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล 
ผูแทนรัฐสภา หรือผูแทนสวนราชการ แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 

(ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจาก
ตางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 

(ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือ
ระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 

(ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะ
แขกของรัฐบาลตางประเทศ 

(จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
(ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย หรือสงเสริมสินคาไทยใน

ตางประเทศ หรือสงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของ
ไทยในตางประเทศ 

(ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
 
ขอ ๑๕  ใหผู เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่

จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดไดเทาที่จาย
จริง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยไดรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศหรือจากหนวยงานใดๆ นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได ดังตอไปนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบิน
ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคา
โดยสารเครื่องบินไป - กลับแลว ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน แมความชวยเหลือนั้น
ช้ันที่นั่งจะต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยว
เดียว ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูง
กวาสิทธิที่พึงไดรับ 

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิก
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือ
ผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังตอไปนี ้

(ก) ถาไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่
ขาดซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ในกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ใหเบิกไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เหมาจาย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เหมาจาย 

(๓) คาเชาที่พัก กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให ใหเบิกคาเชาที่
พักไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิก
สมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวนที่ไดจายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือ
แลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

(๔) คาเครื่องแตงตัว กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัว ใหเบิกคา
เครื่องแตงตัวไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่
พึงไดรับ ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเครื่องแตงตัวที่ไดรับ
ความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(๕) คารับรอง ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม ขอ ๑๔ 
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ

ราชการกับสถานียานพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได
รับความชวยเหลือใหเบิกไดตามสิทธิ กรณีไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิก
สมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวนที่ไดจายจริง รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได แตทั้งนี้ ตองไม
เกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผูเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสม และ
ประหยัด หรือจะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี ดังตอไปนี ้

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับ
หัวหนาคณะที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ 
ข้ึนไปหรือเทียบเทา ทั้งนี้ ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหนาที่
อยางอ่ืนซึ่งหนวยงานที่เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดใหผูเดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียม
ไวใหหรือสํารองที่พักใหซึ่งมิใชกรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางรองขอหรือกระทําการใดๆ 
เพ่ือใหหนวยงานที่เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความตองการ
ของสวนราชการหรือผูเดินทาง 

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรือ
อยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด 

 
ขอ ๑๘  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเครื่องแตงตัว

สําหรับตนเองและคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
(๑) เปนกรณีที่จําเปนตองใชเครื่องแตงตัวพิเศษ หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนด

ไวในบัญชีหมายเลข ๙ ทายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม 
(๓) ผูซึ่งเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยไดรับคา

เครื่องแตงตัวจากทางราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด 
หรือไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใดๆ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ มีสิทธิเบิกคาเครื่อง
แตงตัวไดเมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวครั้งใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราวครั้งสุดทายเกินกวาสองป นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ 
หรือมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับ
แตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง และผู
เดินทางไดจายเงินคาเครื่องแตงตัวไปแลว หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเครื่องแตงตัวโดยสุจริต 
โดยมีหลักฐานก็ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวได และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวัน
เดินทางออกจากประเทศไทย 

 
ขอ ๑๙  ใหผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ เบิกคาเครื่องแตงตัวตาม

บัญชีหมายเลข ๑๐ ทายระเบียบนี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๐  การเดินทางไปราชการของลูกจางที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง
ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักของลูกจาง ทั้งนี้ ไมเกินอัตราต่ําสุดของกลุมระดับตําแหนงที่กําหนดตาม
บัญชีหมายเลข ๖ และบัญชีหมายเลข ๗ ทายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมา
ปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อ่ืนในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาว
ได การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของ
สวนราชการในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

 
ขอ ๒๑  ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ เบิก

คาใชจายในการยายถิ่นที่อยู สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางใน
ลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดให
คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทาง สําหรับสวนราชการใดที่ไมมี
ปลัดกระทรวงใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศ
เปนเวลาเกินกวาหนึ่งปข้ึนไป ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ และสําหรับบุตรตอคน
ในอัตรารอยละหาของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศ
เปนเวลาเกินกวาสองปข้ึนไป ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละหกสิบ และสําหรับบุตรตอคน
ในอัตรารอยละสิบของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศ
เปนเวลาเกินกวาสามปข้ึนไป ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละเกาสิบ และสําหรับบุตรตอคน
ในอัตรารอยละสิบหาของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม (๒) - (๔) ใหถือจํานวนเดือนที่
ไดรับ พ.ข.ต. เพ่ิมสําหรับคูสมรสและบุตรเปนเกณฑคํานวณ ดังตอไปนี้ 

(ก) ในเดือนหนึ่งถามีสิทธิไดรับ พ.ข.ต. เกินกวาสิบหาวันใหนับเปนหนึ่ง
เดือน 

(ข) ใหนับเวลาที่ไดรับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเปนหนึ่งป 
การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูตามวรรคหนึ่ง หามมิใหนํามาใชบังคับ

ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา
ไมเกินหนึ่งป 

 
หมวด ๓ 

การเบิกจายเงนิ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๒  แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

และเอกสารประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
ขอ  ๒๓   การเบิกคา เช าที่ พักเท าที่ จ ายจริง  ผู เดินทางไปราชการจะใช

ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคา
เชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือช่ือ วัน เดือน ป 
และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่
บันทึกดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว เปนหลักฐานในการขอ
เบิกคาเชาที่พัก โดยไมตองมีลายมือช่ือเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได แตทั้งนี้ผู
เดินทางจะตองลงลายมือช่ือรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

 
ขอ ๒๔  การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิก

คาใชจายในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม 
หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้น
รับรองสําเนาถูกตอง โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝาย
เดียว และรายการใดทั้งคูจะเปนผูเบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนา
ภาพถายและลงลายมือช่ือของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

 
ขอ ๒๕  การเบิกคาเชาที่พักกรณีที่เจาภาพผูจัดประชุมเปนผูเรียกเก็บคาเชาที่พัก

จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง ใหผูเดินทางใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัด
ประชุมไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

 
ขอ ๒๖  การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ให

ถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีหมายเลข ๑ ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ช่ัวคราว 

๒.  บัญชีหมายเลข ๒ อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักรในลักษณะเหมา
จาย 

๓.  บัญชีหมายเลข ๓ อัตราคาเชาที่พักในราชอาณาจักร 
๔.  บัญชีหมายเลข ๔ อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการ

ประจําในราชอาณาจักร 
๕.  บัญชีหมายเลข ๕ ผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงตามความจําเปนและ

ความเหมาะสม 
๖.  บัญชีหมายเลข ๖ อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวและ

คาใชจายอื่น 
๗.  บัญชีหมายเลข ๗ คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
๘.  บัญชีหมายเลข ๘ คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการตางประเทศ

ช่ัวคราว 
๙.  บัญชีหมายเลข ๙ ประเทศที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไม

สามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวได 
๑๐.  บัญชีหมายเลข ๑๐ คาเครื่องแตงตัวสําหรับผูเดินทางไปราชการประจําใน

ตางประเทศ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 


