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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
---------------- 

 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ 
     เปนปที่ ๓๘ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม 
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  
ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖  
เปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  (๒) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช 
กฤษฎีกานี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
  มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "ขาราชการ" หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  ขาราชการฝาย 
ตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  และ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
  "ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย  
เวนแตลูกจางชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง 
  "ภูมิลําเนาเดิม" หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม  
หรือไดรับการบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี 
  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยู 
กับผูเดินทางไปราชการ ดังตอไปนี ้
  (๑) คูสมรส 
  (๒) บุตร 
  (๓) บิดามารดาของผูเดินทางและหรือบิดามารดาของคูสมรส 
  (๔) ผูติดตาม 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
           ลักษณะ ๑ 
           บทท่ัวไป 
                ---------------- 
 
  มาตรา ๖  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจาย 
นั้นใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  มาตรา ๗  ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการไดตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี ้
  ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับสวนราชการกําหนดคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดในสัญญา 
  ผูเดินทางซึ่งเปนขาราชการที่มิไดมีตําแหนง ชั้น หรือยศกําหนดไวในพระราช 
กฤษฎีกานี ้หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของขาราชการ 
พลเรือน ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของขาราชการ 
พลเรือน  เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได 
  ผูเดินทางไปราชการซึ่งมิไดเปนขาราชการ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด 
เทียบกับตําแหนงระดับของขาราชการพลเรือนเพื่อใหผูนั้นเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตามอัตราของตําแหนงระดับที่เทียบ 
  มาตรา ๘  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ได 
รับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๙  ขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชั้นหรือยศ สูงข้ึน 
ภายหลังวันที่ไดเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับ 



   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    

ตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ ท่ีสูงข้ึนนับแตวันท่ีมีคําส่ังแตงต้ังดังกลาว แมคําส่ังน้ันจะใหมีผล 
ยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทางก็ตาม 
  มาตรา ๑๐  ขาราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน   
ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสําหรับ 
ตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางที่รักษาการในตําแหนงหรือรักษา 
ราชการแทนรวมท้ังการเดินทางกลับมาดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ตนรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการ 
แทน 
  ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนใน 
ตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศที่ต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนง 
ระดับ ชั้น หรือยศที่ตนดํารงอยู 
  มาตรา ๑๑  การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูท่ีใดโดยไมมีเหตุอันควร  
ไมมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 
  มาตรา ๑๒  ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจําจะเบิกเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ได เม่ืองดเบิกเบ้ียเล้ียงประจํา 
 
         ลักษณะ ๒ 
         การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
                ---------------- 
           หมวด ๑ 
       การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
                 ---------------- 
 
  มาตรา ๑๓  การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 
  (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกต ิ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกต ิ
  (๒) การไปศึกษา ฝก อบรม หรอืสัมมนา ที่สวนราชการเปนผูจัดหรือที ่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงการเดินทางของเจาหนาที่ผูจัดการศึกษา ฝก  
อบรม หรอืสัมมนา และวิทยากรหรือผูบรรยายดวย 
  (๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับ 
บัญชา 
  (๔) การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน 
  (๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยูในราชอาณาจักรของผูซึ่ง 
รับราชการประจําในตางประเทศ 
  (๖) การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนตางประเทศ 



   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    

ตามขอตกลงระหวางประเทศ 
  มาตรา ๑๔  คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 
  (๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
  (๒) คาเชาที่พัก 
  (๓) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับ 
ยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
  (๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  มาตรา ๑๕  เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในอัตราประเภท ก. แหงบัญช ี๑  
ทายพระราชกฤษฎีกานี ้
  สําหรับการเดินทางในกรณีดังตอไปนี้ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดในอัตรา 
ประเภท ข. แหงบัญช ี๑ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้คือ 
  (๑) การเดินทางไปราชการในทองที่ตางอําเภอในจังหวัดเดียวกันเวนแต 
อําเภอเมืองหรืออําเภอที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  (๒) การเดินทางไปราชการในทองที่อําเภอซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติ 
ราชการปกติ หรือการเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติ 
ราชการปกติ 
  มาตรา ๑๖  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับ 
ตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถาน 
ที่ปฏิบัติราชการปกติ แลวแตกรณี 
  เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเปนหน่ึงวัน  ถาไมถึงย่ีสิบส่ีช่ัวโมง 
หรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมง และสวนท่ีไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปน 
หน่ึงวัน 
  มาตรา ๑๗  การเดินทางไปราชการที่จําตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดย 
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะหรือการพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดให ใหเบิกคาเชาที่พัก 
ในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราดังนี ้
  (๑) ในกรณีเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวน 
ทองถ่ินท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน เทศบาล หรือสุขาภิบาลใหเบิกไดตามอัตราประเภท ก. แหงบัญช ี๒  
ทายพระราชกฤษฎีกานี ้
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาที่พักสําหรับการ 
เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่น  
หรือเทศบาล เพิ่มขึ้นจากอัตราประเภท ก. แหงบัญช ี๒ ทายพระราชกฤษฎีกานี้ไดตามความ 
เหมาะสมแกสภาพทองท่ี แตอยางสูงไมเกินหน่ึงเทาของอัตราประเภท ก. แหงบัญช ี๒ ทาย 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๒) ในกรณีเดินทางไปราชการนอกเขตทองที่ตาม (๑) ใหเบิกไดตามอัตรา 
ประเภท ข. แหงบัญช ี๒ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้แตถาผูเดินทางมีความจําเปนตามหลักเกณฑที ่



   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    

กระทรวงการคลังกําหนดก็ใหเบิกไดตามอัตราประเภท ก. แหงบัญช ี๒ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้
  มาตรา ๑๘  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับ 
แตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
  มาตรา ๑๙ คาใชจายในการศึกษา ฝก อบรม หรอืสัมมนา ซ่ึงมิใชคาใชจายใน 
การเดินทางตามมาตรา ๑๔ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๒๐  การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวก 
ในการเดินทางไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที ่
ไปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับ 
ความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
  ผูเดินทางตามวรรคหนึ่งใหเบิกคาเชาที่พักตามมาตรา ๑๗ ไดไมเกินสามสิบวัน  
ถาเกิน ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายไดในอัตราประเภท ข. แหงบัญช ี๒ ทายพระราช 
กฤษฎีกานี ้
  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษา 
พยาบาล ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได แตท้ังน้ี ตองไมเกินสิบ 
วัน 
  ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ไดกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัว 
ในสถานพยาบาล ใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก เวนแตกรณีที่จําเปน 
  การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที ่
ไมมีแพทยที่ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ 
  มาตรา ๒๒  การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และให 
เบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด 
  ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อ 
ประโยชนแกราชการ ใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวใน 
รายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น 
  ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ข้ึนไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ขาราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงรับเงิน 
เดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรอื 
ขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ท่ีพัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับ 
สถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการ 
  (๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ท่ีพัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการ   
วันละไมเกินสองเท่ียว 
  (๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 



   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    

  ผูซ่ึงไมมีสิทธิคาพาหนะตามวรรคสาม ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ 
ส่ิงของเคร่ืองใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะ 
ประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะรับจางได 
  การเดินทางไปศึกษา ฝก อบรม หรอืสัมมนา การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือ 
รับการคัดเลือก ผูเดินทางจะเบิกคาพาหนะรับจางตาม (๒) ไมได 
  มาตรา ๒๓  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทางใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๒๔  ในทองท่ีจังหวัดใดท่ีไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว  
ใหผูวาราชการจังหวัดกําหนดอัตราคาพาหนะดังกลาวขึ้นไว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติ 
และการตรวจสอบ เมื่อกําหนดแลวใหแจงกระทรวงการคลัง 
  มาตรา ๒๕  การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูบังคับบัญชาดังตอไปนี ้จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปน 
คาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได คือ 
  (๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
  (๒) หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูใน 
สวนภูมิภาค หรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
  (๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงิน หรือนายอําเภอทองท่ี  
แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  มาตรา ๒๖  เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามมาตรา ๒๕ ใหเบิกจายในประเภท 
คาพาหนะตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาขาราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ขาราชการทหารซ่ึงรับ 
เงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 
ใหเดินทางได 
  (๒) ขาราชการหรือลูกจางนอกจาก (๑) ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีที่จําเปน 
รีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
  (๓) การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรอื (๒) จะเบิกคาใชจายได 
ไมเกินคาพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได 
  มาตรา ๒๘  ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่ดํารง 
ตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไปหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือกับขาราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔  
ขึ้นไป หรือกับขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับขาราชการทหารซึ่งรับ 
เงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษอันดับ ๒ นาวาเอกพิเศษ 
อันดับ ๒ นาวาอากาศเอกพิเศษอันดับ ๒ ขึ้นไป หรือกับขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก 



   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    

อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษอันดับ ๒ ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะไดเทากับที่ 
ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
  มาตรา ๒๙  ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาว 
ตางประเทศ จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได 
  ผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งของทางราชการเพื่อทําหนาที่เปนองครักษหรือ 
ผูอารักขาอยางใกลชิดใหกับชาวตางประเทศที่เปนประมุขแหงรัฐ หรือบุคคลสําคัญของ 
ตางประเทศ นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว จะเบิกคาเชาที่พักในลักษณะ 
ประหยัดตามความจําเปนในสถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได 
  มาตรา ๓๐  ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไป 
ดวย ใหเบิกคาพาหนะสําหรับส่ิงของเคร่ืองใชน้ันไดโดยประหยัด 
  มาตรา ๓๑  ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปน เนื่องในการ 
เดินทางไปราชการ ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด 
 
              หมวด ๒ 
           การเดินทางไปราชการประจํา 
          ---------------- 
 
  มาตรา ๓๒  การเดินทางไปราชการประจํา ไดแกการเดินทางไปประจําตาง 
สํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนเพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงาน 
แหงใหม 
  มาตรา ๓๓  ผูเดินทางไปราชการประจําใหเบิกคาใชจายไดตามมาตรา ๑๔ และ 
ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราในบัญชี ๓ ทายพระราชกฤษฎีกา 
นี ้
  มาตรา ๓๔  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่มิได 
กําหนดไวในหมวดนี ้ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๕  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับ 
ตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม 
  มาตรา ๓๖  ผูเดินทางไปราชการประจําจะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับ 
บุคคลในครอบครัวไดโดยประหยัด 
  การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตาม ใหเบิกไดดังน้ี 
  (๑) หนึ่งคนสําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ ๖ ลงมาหรือตําแหนงท่ี 
เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศ 
โทลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งยศพันตํารวจโทลงมา 
  (๒) ไมเกินสองคนสําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรอื 



   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    

ตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
  มาตรา ๓๗  คาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคลในครอบครัวตามมาตรา ๔  
(๑) (๒) และ (๓) ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทางตามมาตรา ๓๓ สําหรับผูติดตามใหเบิก 
ไดในอัตราชั้นต่ําสุด 
  ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักในที่พัก 
อาศัยที่ทางราชการจัดให หรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุญาตแลว ใหเบิกคาเชา 
ที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงาน 
แหงใหม 
  (๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา สําหรับราชการบริหารสวนกลาง 
  (๒) หัวหนาสํานักงาน สําหรับราชการบริหารสวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูใน 
สวนภูมิภาค หรือมีสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
  (๓) หัวหนาสวนราชการในจังหวัดซึ่งเปนผูเบิกเงินหรือนายอําเภอทองที่  
แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับความตกลงจาก 
กระทรวงการคลัง 
  มาตาม ๓๘  ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบิน 
ตามมาตรา ๒๗ ใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวและหรือสิ่งของ 
สวนตัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกําหนดเวลาที ่
จะเลื่อนการเดินทางหรือการขนยายสิ่งของตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูดํารงตําแหนง 
อธิบดี หรือปลัดกระทรวง หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา แลวแตกรณี สําหรับราชการบริหารสวนกลาง  
หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค แตถาผูเดินทางดํารงตําแหนงอธิบดี  
หรือผูวาราชการจังหวัด ใหเสนอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
  การขอเลื่อนการเดินทางหรือการขนยายสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนท่ี 
ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นจะเดินทาง 
  ผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตใหเล่ือนการเดินทางหรือการขนยาย 
ส่ิงของไดภายในเวลาอันสมควร แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไป 
ราชการหรือวันที่ไดรับคําสั่งออกจากราชการ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๔๐ ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนา 
ไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืน 
ทันท่ี 
  มาตรา ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตาง 
สังกัดใหเบิกจากสังกัดเดิม 



   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    

 
       หมวด ๓ 
    การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 
            ---------------- 
 
  มาตรา ๔๒  การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพ่ือ 
กลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 
  มาตรา ๔๓  ขาราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจาง  
จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดเฉพาะคาเชาที่พัก  
คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น  
ตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 
  ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตาม 
วรรคหน่ึงตกแกทายาทผูใดผูหน่ึง ที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย 
  ในกรณีทีไมมีทายาทที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตายหรือมี 
ทายาทแตไมสามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่ง 
ท่ีมิไดไปอยูดวย ถาทายาทผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง 
สําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ 
  การเดินทางและการขนยายส่ิงของตามมาตรานี ้ใหกระทําภายในหนึ่งรอย 
แปดสิบวัน นับแตวันออกจากราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวง 
การคลัง 
  มาตรา ๔๔  ขาราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจางซึ่งถูกสั่งพักการจาง จะเบิก 
คาใชจายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยาย 
สิ่งของสวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้นโดยจะไมรอผลการสอบสวน 
ถึงท่ีสุดก็ได 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตาม 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชภูมิลําเนา 
เดิมโดยเสียคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
ซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหนงที่เทียบเทาสําหรับราชการบริหารสวนกลาง หรอื 
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค 
  มาตรา ๔๖  การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมในกรณีที่มิได 
กําหนดไวในหมวดนี ้ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
          ลักษณะ ๓ 
    คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
               ---------------- 



   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    

          หมวด ๑ 
     การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
              ---------------- 
 
  มาตรา ๔๗  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแกการเดินทาง 
ไปราชการนอกราชอาณาจักรของผูรับราชการประจําในประเทศไทย และใหหมายความรวมถึง 
การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศ ซึ่งไปราชการ ณ ท่ีใด ๆ ในตางประเทศหรือ 
มายังประเทศไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร 
  เวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร สําหรับผูรับราชการประจําในประเทศไทย  
หมายถึงเวลาตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขา  
และสําหรับผูรับราชการประจําในตางประเทศ หมายถึงเวลาออกเดินทางจากที่พักประจําใน 
ตางประเทศจนกลับถึงที่พักดังกลาว แตในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิใหรวมเวลาต้ังแต 
ประทับตราหนังสือเดินทางเขาจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 
  ในกรณีการเดินทางของขาราชการในสวนราชการที่มีวิธีปฏิบัติในการเดินทางเขา 
ออกโดยใชเอกสารอยางอ่ืนซ่ึงมิใชหนังสือเดินทาง เวลาที่ถือวาเปนเวลาเขาและออกจากประเทศ 
ไทย ใหเปนไปตามวิธีที่ถือปฏิบัตินั้น 
  มาตรา ๔๘  คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
  (๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
  (๒) คาเชาที่พัก 
  (๓) คาพาหนะรวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับ 
ยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
  (๔) คารับรอง 
  (๕) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
  มาตรา ๔๙  เบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ 
ตางประเทศชั่วคราวใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามอัตราในบัญชี ๔ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้
  การเดินทางในวันใดท่ีไมจําเปนตองพักแรม หรือโดยปกติตองพักแรมใน 
ยานพาหนะ หรือในท่ีซ่ึงไดจัดใหเปนทางการ ผูเดินทางจะนําวันดังกลาวไปรวมในการคํานวณ 
คาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายตามวรรคหนึ่งไมได 
  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  
ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  การเดินทางไปปฏิบัติราชการของลูกจางที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง  
ใหเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางและคาเชาท่ีพักไดตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๕๐  การนับเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางใหนับตั้งแตเวลาออกเดินทางจากประเทศไทยหรือที่พักประจําในตางประเทศ จนกลับถึง 
ประเทศไทย หรือที่พักประจําในตางประเทศ แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเปนหน่ึงวัน ถาไมถึงย่ีสิบส่ีช่ัวโมง  
หรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมง และสวนท่ีไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมงน้ันนับไดเกินสิบสองช่ัวโมง ใหถือเปน 
หน่ึงวัน 
  มาตรา ๕๑  การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของบุคคลดังตอไปนี ้ 
จะเลือกเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงโดยมีใบสําคัญคูจายก็ไดคือ 
  (๑) ผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป 
  (๒) ผูเดินทางไปราชการในฐานะผูแทนสวนราชการเพื่อเขารวมในการประชุม 
ระดับรัฐมนตรี 
  (๓) ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวในกรณีจําเปนอาจเบิกคาเชาที่พัก 
เทาท่ีจายเงินโดยมีใบสําคัญคูจายได ถาไดระดับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับ 
สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปน 
ผูอนุมัติ 
  มาตรา ๕๒  คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกได 
เทาที่จายจริง สวนการเดินทางภายในของตางประเทศจะเบิกคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตาม 
หลักเกณฑและวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนดก็ได 
  มาตรา ๕๓  การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไป 
ตางประเทศ หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศ ใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
  (ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 
  (ข) ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และ 
รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
  (ค) รัฐมนตร ี
  (ง) ขาราชการพลเรือน ขาราชการคร ูขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ 
ขาราชการฝายรัฐสภา ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป 
  (จ) ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป 
  (ฉ) ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป 
  (ช) ขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตรา 
เงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกพิเศษอันดับ ๒ ขึ้นไป 
  (ซ) ขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
อันดับ ๒ ขึ้นไป 
  (๒) ชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ นอกจากท่ีกลาวใน (๑) 
  มาตรา ๕๔  คารับรองและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไป 
ราชการ ใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑและวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนด 
  มาตรา ๕๕  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวจะเบิกคาใชจายในการ 

IA40102
Underline

IA40102
Underline



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดินทางสําหรับคูสมรสไดเฉพาะกรณ ีดังตอไปนี ้
  (๑) เมื่อไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดใหติดตามไปได 
  (๒) เมื่อเจาหนาที่การทูตระดับ ๘ ขึ้นไป เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณ ี
  (ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาสนตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบด ีหรอื 
ประมุขแหงรัฐที่อยูในเขตอาณา 
  (ข) ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริยหรือพระราชิน ี
เสด็จเยือนประเทศที่อยูในเขตอาณา 
  (ค) รัฐบาลของประเทศที่อยูในเขตอาณาไดเชิญคูสมรสไปรวมงานพิธีใน 
ประเทศเขตอาณาดวย 
  มาตรา ๕๖  คาใชจายในการเดินทางสําหรับคูสมรสตามมาตรา ๕๕ ใหเบิกไดใน 
อัตราเดียวกับผูเดินทาง เวนแตคาเชาท่ีพักท่ีเหมาจายใหเบิกไดก่ึงหน่ึงของอัตราท่ีผูเดินทางมีสิทธิ  
แตถาผูเดินทางไดเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริงแลวใหงดจาย 
  มาตรา ๕๗  ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จะเบิกคาเครื่องแตงตัว 
สําหรับตนเองและคูสมรสมิได เวนแตกรณีจําเปนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๕๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซึ่งไดรับคาใชจายในการ 
เดินทางลวงหนาไปแลว ถาไมไดเดินทางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายท่ี 
ไดรับไปแลวสงคืนทันที 
 
            หมวด ๒ 
         การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
                 ---------------- 
 
  มาตรา ๕๙  คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศไดแก 
  (๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
  (๒) คาเชาที่พัก 
  (๓) คาพาหนะ 
  (๔) คาเคร่ืองแตงตัว 
  (๕) คาใชจายในการยายถิ่นที่อยู 
  มาตรา ๖๐  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
ในกรณีที่มิไดกําหนดไวในหมวดนี้ ใหนําลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๖๑  เบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการประจํา 
ในตางประเทศ ใหเบิกไดเฉพาะระยะเวลาระหวางเดินทาง 
  ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหมในตางประเทศถาไมอาจเขา 
พักในที่ที่ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนง 
ที่เทียบเทาขึ้นไปอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเอง คูสมรส บุตรอายุไมเกินยี่สิบหาป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะท่ีจะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวยและผูติดตาม 
ได ไมเกินสิบหาวันนับแตวันไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม 
  คาเชาที่พักสําหรับคูสมรส บุตรและผูติดตามใหเบิกในลักษณะเหมาจายในอัตรา 
เดียวกับผูเดินทางสําหรับบุคคลดังกลาวสองคนรวมกัน ถาไมถึงสองคน หรือเกินสองคนแต 
ไมครบคู ใหเบิกสําหรับผูที่ไมครบหรือเกินดังกลาวในอัตราเดียวกับผูเดินทางได 
  ในกรณีมีความจําเปนตองเชาที่พักแรมเกินระยะเวลาและอัตราที่กําหนดไวตอง 
ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
  มาตรา ๖๒  คาพาหนะเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศใหเบิกไดเทาที่ 
จายจริง โดยจะตองใชยานพาหนะท่ีเหมาะสมซ่ึงตองคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 
  สวนคูสมรสและบุตรอายุไมเกินย่ีสิบหาปซ่ึงไมมีคูสมรสและอยูในความอุปการะ 
ที่จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 
  ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตาม 
ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงเจาสังกัดแลวไดดังนี้ 
  (๑) หน่ึงคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ ๖ ลงมาหรือตําแหนงท่ี 
เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทลงมา หรือขาราชการ 
ตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจโทลงมา 
  (๒) ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไปหรือ 
ตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป  
หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
  คาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 
  คาพาหนะสําหรับคูสมรส บุตร และผูติดตามจะเบิกไมไดถาบุคคลดังกลาวมิได 
ออกเดินทางภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทางไปราชการประจํา 
ในตางประเทศ 
  มาตรา ๖๓  ใหนํามาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีผูเดินทางไป 
ราชการประจําในตางประเทศ คูสมรส บุตร หรือผูติดตามเดินทางกลับประเทศไทย 
  ในกรณีที่คูสมรส บุตร หรือผูติดตามมีความจําเปนที่จะตองเดินทางกลับประเทศ 
ไทยกอนขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะ 
เบิกคาพาหนะเดินทางกลับได 
  คาพาหนะสําหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยูในตางประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหวาง 
เวลาที่รับราชการประจําในตางประเทศจะเบิกไมไดถามิไดเดินทางกลับภายในกําหนดสามปนับแต 
วันที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้นเดินทางกลับ 
  มาตรา ๖๔  ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการเดินทางไปราชการ 
ประจําในตางประเทศและการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน 
  คูสมรสหรือบุตร ใหมีสิทธิโดยสารช้ันเดียวกับผูเดินทาง แตถามิไดเดินทาง 
พรอมกับขาราชการหรือลูกจาง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุดสําหรับผูติดตามไมวาจะเดินทางพรอมกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด 
  มาตรา ๖๕ ผูเดินทางไปรับราชการประจําในตางประเทศ ใหไดรับคาเครื่อง 
แตงตัวตามอัตราในบัญชี ๕ ทายพระราชกฤษฎีกานี ้เวนแตผูซ่ึงเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวมาแลว  
และในการเดินทางครั้งใหมเปนการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศที่ใชเครื่องแตงตัว 
ประเภทเดียวกับที่ใชในการเดินทางครั้งกอน และมีระยะเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่ออกเดินทาง 
ครั้งนั้น 
  ในกรณีที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวแลว แตมิไดเดินทาง ใหถือวันที่ไดรับเปนวันออก 
เดินทาง 
  มาตรา ๖๖  ใหนํามาตรา ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกกรณีท่ีคูสมรสและบุตร 
จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวย 
  คูสมรสและบุตร จะเบิกคาเครื่องแตงตัวไมไดถามิไดออกเดินทางภายในหนึ่งป 
นับแตวันที่ขาราชการหรือลูกจางออกเดินทาง 
  มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีทางราชการส่ังงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของ 
ผูเดินทาง ถาผูเดินทางไดใชจายคาเครื่องแตงตัวสําหรับตนเอง คูสมรส หรือบุตรไปแลว หรอืมี 
ขอผูกพันท่ีจะตองจายโดยสุจริตโดยมีหลักฐานก็ไมตองสงคืน 
  มาตรา ๖๘  ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งมีตําแหนง 
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ โดยอนุโลม 
  มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติราชการประจําใน 
ตางประเทศถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งพักการจาง จะเบิกคาใชจายสําหรับตนเอง คูสมรส บุตร  
หรือผูติดตามเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูกลับประเทศไทยโดย 
จะไมรอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็ได 
  มาตรา ๗๐  คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตาม 
หลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําใน 
ตางประเทศ และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตรา 
หาเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศที่ 
บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ 
  (๒) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจํา 
ในตางประเทศอื่นและคูสมรส หรอืบุตร ซึ่งติดตามไปอยูดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง  
ใหเบิกไดในอัตราสี่เทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
ในตางประเทศ ที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศซึ่งจะไปราชการประจําใหม 
  (๓) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่ง 
ในตางประเทศเดียวกัน และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงติดตามไปอยูดวยจากเมืองเดียวกับผูเดินทาง  
ใหเบิกไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
ในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากตางประเทศที่มีตําแหนงหนาที่ประจํา 
อยูกลับประเทศไทยและคูสมรสหรือบุตรที่ซึ่งกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง ใหเบิก 
ไดในอัตราสามเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน 
ตางประเทศที่บุคคลดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับกอนการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเปนไปตามวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
 
       บทเฉพาะกาล 
                ---------------- 
 
  มาตรา ๗๑  การเดินทางไปราชการที่ตอเนื่องกันในระหวางการใชพระราช 
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิท่ีจะ 
ไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  มาตรา ๗๒  การเดินทางไปราชการระหวางวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับกับ 
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิท่ีจะไดรับคาใชจาย 
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แตท้ังน้ี ไมเปนการกระทบ 
กระเทือนถึงสิทธิที่จะไดรับคาใชจายเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงิน 
คาใชจายที่ไดรับแลวนั้น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       พลเอก ป. ติณสูลานนท 
            นายกรัฐมนตร ี
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดอัตราคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการยังไมเหมาะสม และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
และประจํา ทั้งในราชอาณาจักรและตางประเทศยังไมเปนระบบ และโดยท่ีในปจจุบันไดมี 
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีปรับปรุงตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ ของขาราชการบางประเภท 
แตกตางไปจากเดิมมาก สมควรปรับปรุงอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหเหมาะสม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราวและ 
ประจําทั้งในราชอาณาจักรและตางประเทศขึ้นใหมใหเปนระบบ ตลอดจนกําหนดสิทธิการเบิก 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใหสอดคลองกับการปรับปรุงตําแหนงระดับ ช้ันหรือยศ 
ของขาราชการบางประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก. ๒๕๒๖/๗๓/๑พ./๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖] 
 
 




