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พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. ๒๕60)
-------------------------------------สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖”
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ บรรดากฎข้อบังคับ
และระเบีย บอื่น ในส่ว นที่บัญ ญัติไ ว้แ ล้ว ในพระราชกฤษฎีก านี้ หรือ ซึ่ง ขัด แย้ง กับ บทแห่ง พระราชกฤษฎีก านี้
ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ”หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตารวจและข้าราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“ข้าราชการ”หมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติและข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
(มาตรา 4 เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย.เว้นแต่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ที่มีสัญญาจ้าง

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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“ภูมิลาเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการกลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุ
เป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไป
ราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ หัวหน้าส่วนราชการระดับ กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น .และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป
มีอานาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความจาเป็นและ
ประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวอาจออก
ระเบี ยบเกี่ย วกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.ให้มีการใช้จ่าย
เท่าที่จาเป็นและประหยัดก็ได้
(มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑)

มาตรา ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้ าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น
ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในสัญญา
ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตาแหน่ง ชั้น หรือยศกาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม่มีกฎหมาย
กาหนดตาแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตาแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน ให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนด
เที ย บต าแหน่ ง กั บ ต าแหน่ ง ระดั บ ของข้ า ราชการพลเรื อ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการได้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนดเทียบกับตาแหน่งระดับ
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตาแหน่งระดับที่เทียบ
มาตรา ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ เดินทางไป
ราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๘/๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน
ตามระเบี ยบว่าด้วยการนั้น และได้รับ อนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้
กาหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการแล้ว
(มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่ได้เดินทาง
ไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศที่สูงขึ้นนับแต่
วันที่มีคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คาสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม
มาตรา ๑๐ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัต ราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดารงอยู่
แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดารงตาแหน่งเดิม
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับชั้นหรือยศที่ตนรักษาการในตาแหน่ง
หรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็ นการเดิน ทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งระดับชั้นหรือยศที่
ต่ากว่าให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดารงอยู่
มาตรา ๑๑ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
มาตรา ๑๒ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจาจะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้
เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อ ปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บ ค่าเช่ าที่ พั กสู งกว่าอัต ราที่ เรียกเก็บ จากบุ คคลทั่ ว ไป
ตามปกติออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจานวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บออกใบเสร็จรับเงินให้โดยผู้เดินทางไปราชการมิได้
เข้าพักหรือมีพฤติการณ์ในทางทุ จริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ในเรื่องการเบิก
ค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรมทราบเพื่อมิ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทาซ้าอีกก็ให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้น
โดยเด็ดขาด
การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
(มาตรา ๑๒ ทวิเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวหรือผู้จัดการ
ศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๑๒ ตรีเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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ลักษณะ ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) ยกเลิก
(มาตรา ๑๓ (๒) ยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

(๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
(๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจา
ในต่างประเทศ
(๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว.เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว.ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ.รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะค่าระวางบรรทุก
ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มาตรา ๑๕ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่
อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ.แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้
เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง
สานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็น
ต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๑๗ การเดิน ทางไปราชการที่ จาเป็น ต้องพั กแรม.เว้นแต่ การพัก แรมซึ่ งโดยปกติ ต้องพั กแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักใน
ลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการคลังอาจ
กาหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจาเป็น
(มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

การเดินทางไปราชการเป็ นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้น ไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความ
จาเป็ น ต้องใช้ส ถานที่ในที่เดีย วกัน กับ ที่พั กเพื่อเป็ นที่ป ระสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้ เบิกค่าเช่าที่ พักได้
เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด
การเดิน ทางไปราชการเป็น หมู่คณะซึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสู ง หรือตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่
พักเพื่อเป็ น ที่ประสานงานของคณะหรือบุ คคลอื่น ให้ เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นส าหรับห้ องพักอีกห้ องหนึ่ง หรือ
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๑๗ วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๑๘ การเบิ กเบี้ ย เลี้ ย งเดิน ทางส าหรับการเดิ นทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ ปฏิบั ติ
ราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด.สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
(มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

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

มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่าง
สถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี
ปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุ มัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจาเป็น
และประหยัดด้วย
(มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

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

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักสาหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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ภายใต้บั งคับ วรรคหนึ่ งในกรณี ที่ผู้ เดินทางเจ็บ ป่วยและต้องเข้าพั กรักษาตัว ในสถานพยาบาลให้ งดเบิ ก
ค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีจาเป็น
การเจ็บป่ วยตามวรรคหนึ่ งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไม่มีแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
มาตรา ๒๒ การเดิ น ทางไปราชการ โดยปกติ ให้ ใช้ ย านพาหนะประจ าทางและให้ เบิ ก ค่ า พาหนะได้
โดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะ
อื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ผู้ด ารงต าแหน่ งประเภทบริห ารระดั บต้ น และระดั บ สูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับ ต้ น และ
ระดั บ สู งต าแหน่ งประเภทวิช าการระดั บ ชานาญการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ ระดั บ เชี่ย วชาญ และระดั บ
ทรงคุณวุฒิตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งระดับ ๖
ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจโทขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดิน ทางไปกลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
หากการเดินทางดังกล่าวตาม(๑) เป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่าย
จริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๒๒ การเดิ น ทางไปราชการ โดยปกติ ให้ ใช้ ย านพาหนะประจ าทางและให้ เบิ ก ค่ า พาหนะได้
โดยประหยัด
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ย านพาหนะประจ าทาง หรื อ มี แ ต่ ต้ อ งการความรวดเร็ ว เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ร าชการ
ให้ ใช้ พ าหนะอื่ น ได้ แต่ ผู้ เดิ น ทางไปราชการจะต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ไว้ ในหลั ก ฐานการขอเบิ ก
ค่าพาหนะนั้น
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง
หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละ
ไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) ไม่ได้

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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ในกรณี ที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดิน ทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดิน ทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะ
เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณี ที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
(มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช้
ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง
สานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง
ตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าทีจ่ ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
มาตรา ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
มาตรา ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกาหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนด
อัตราค่ าพาหนะดั งกล่ าวขึ้น ไว้เพื่ อประโยชน์ ในการพิ จารณาอนุ มัติ และการตรวจสอบ เมื่ อก าหนดแล้ ว ให้ แจ้ ง
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นค่า
พาหนะส่วนตัวได้ คือ
(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
(๒) หั วหน้ าส านั กงาน ส าหรับ ราชการบริห ารส่ว นกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่ว นภูมิภ าค หรือมี
สานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หั วหน้ าส่ วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้ เบิกเงิน หรือนายอาเภอท้องที่แล้ว แต่กรณี ส าหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้ เดินทางจะต้องได้รับอนุญ าตจากผู้ บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ
(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
(๒) หัวหน้าสานักงาน สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือมีสานักงานแยก
ต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในกรณี ผู้เดิ น ทางไม่ส ามารถใช้พ าหนะส่ว นตั วได้ต ลอดเส้ น ทาง ต้ องชี้แจงเหตุ ผลความจาเป็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เพื่อพิจารณาอนุญาต
(มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(ฉ) รัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จ) รัฐมนตรี
(ช) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น และระดั บ สู ง ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษหรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือน พันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
(ฉ) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน และระดับอาวุโส หรือตาแหน่งระดับ ๖
ถึงระดับ ๘ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑)
(๒) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดีหรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่ง
มียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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(ข) ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ ต่ากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(ข) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดั บ อาวุ โส ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการ ต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ช านาญงานหรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโทขึ้นไป
ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (ก)
ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสาร
ในชั้นที่กาหนดสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒ เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญ ชาที่มีอานาจเช่นเดียว
กับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
การเดิน ทางซึ่งไม่เข้าหลั กเกณฑ์ ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
(ค) ผู้ดารงตาแหน่งระดับ หรือยศ ต่ากว่าที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็น
รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ในกรณี ผู้ เดิ น ทางตาม (๒) (ก) มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งโดยสารเครื่อ งบิ น ในชั้ น ที่ สู งกว่ า สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ส าหรั บ ส่ ว นราชการใดที่ ไ ม่ มี ป ลั ด กระทรวงให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจเช่ น เดี ย วกั บ
ปลัดกระทรวง เป็นผู้อนุมัติ
การเดิน ทางซึ่งไม่เข้าหลั กเกณฑ์ ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
(มาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือกับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือกับข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน
เอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการตารวจซึ่งมียศพัน ตารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจาเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการ
ประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมใน
ที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่าสุดของที่
พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะซึ่งดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพัน
ตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจาเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่ง
การในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับ
ผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่าสุดของที่พักนั้นแต่ไม่เกิน
อัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
(มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ให้มีสิทธิเบิกค่า
พาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการ
คนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
มาตรา ๒๙ ผู้เดิน ทางไปราชการเพื่อทาหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะเบิกค่า
พาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสาหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ผู้เดินทางไปราชการตามคาสั่งของทางราชการเพื่อทาหน้าที่เป็นองครักษ์ ผู้อารักขา ผู้อานวยความสะดวก
อย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือ แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสาคัญของต่างประเทศ
นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ว จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในลักษณะประหยัดตามความจาเป็น
ในสถานที่แห่งเดียวกับที่ชาวต่างประเทศพักอยู่นั้นด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะ
พิจารณาอนุมัติตามความจาเป็น และเหมาะสม สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ ผู้บังคับบัญ ชาที่มี
อานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
(มาตรา ๒๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๒๙/๑ นั ก บริ ห ารการทู ต ระดั บ สู ง ซึ่ ง ได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยเพื่ อ เข้ า เฝ้ า
พระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไปดารง
ตาแหน่งประจาในต่างประเทศ หากจะนาคู่สมรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะที่จะต้อง
เดิ น ทางไปอยู่ ในต่ า งประเทศด้ ว ยและผู้ ติ ด ตามร่ว มเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทย เพื่ อ เดิ น ทางพร้ อ มกั น ต่ อ เนื่ อ ง
ไปประเทศประจาการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่ านหรืออยู่ใกล้ เคียงกับประเทศที่จะไปประจาการใหม่
ให้ อยู่ ในดุลยพิ นิ จ ของปลั ดกระทรวงเจ้ าสั งกัดที่จะพิจารณาอนุญ าตตามความจาเป็น และเหมาะสมและให้ เบิ ก
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าพาหนะสาหรับคู่สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูตระดับสูง
แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด สาหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทาง
พร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด
(๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจาเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่สามารถ
พักอาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าว พักแรมรวมกันสองคน
ต่อหนึ่งห้ อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้ องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้ องพักคนเดียว
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงใน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่งระดับต่าสุด
(มาตรา ๒๙/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะสาหรับ
สิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
มาตรา ๓๑ ผู้ เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิก
ค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการประจา
มาตรา ๓๒ การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่
(๑) การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน ไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดารง
ตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
(๒) การเดินทางไปประจาสานักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสานักงาน
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกาหนดเวลาสิ้นสุด
ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
(๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกาหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปีซึ่ง
ต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจาเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลา
การช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกาหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไป
ราชการประจา
(มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานแห่งใหม่ตามคา
ร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าว มีความจาเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่
ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่าย ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๓3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๓๔ การเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในกรณี ที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้ให้ นา
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่
อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
มาตรา ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจาจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับบุคคลในครอบครัวได้โดย
ประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่ งคน ส าหรั บ ข้ าราชการซึ่ งด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ต าแหน่ ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน หรือตาแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการ
ตารวจ ซึ่งมียศพันตารวจโท ลงมา
การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ลงมา
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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(๒) ไม่ เกิ น สองคน ส าหรั บ ข้าราชการซึ่งด ารงตาแหน่ งประเภทบริห ารระดับ ต้ น และระดับ สู ง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น และระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่ง
ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงิน เดือนชั้น ๓ ขึ้น ไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกขึ้นไป
(๒) ไม่เกินสองคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกขึ้นไป
(มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๓๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักส าหรับบุ คคลในครอบครัวนอกจากผู้ ติดตาม ให้ เบิกได้ในอัตรา
เดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจาตามมาตรา ๓๓ สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ตั้งสานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ(๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พักอาศัยที่
ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งสานักงานนั้น
(๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
(๒) หัวหน้าสานักงาน สาหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีสานักงาน
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอาเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี สาหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(มาตรา ๓๗ (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ถ้ามีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งเบิ กค่าเช่าที่ พั กเกิน เจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติ จากปลั ดกระทรวงเจ้าสั งกัดเดิ ม
สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปประจาต่างสานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ ให้ บุคคล
ในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข

13
มาตรา ๓๙ ในกรณีจาเป็นซึ่งไม่อาจนาบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทางรายงาน
ชี้แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และกาหนดเวลาที่ จ ะเลื่ อ นการเดิน ทางต่อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น จนถึงผู้ ด ารง
ตาแหน่งอธิบดีหรือปลัดกระทรวง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดสาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภ าค แต่ถ้าผู้ เดินทางดารงตาแหน่งอธิบดีหรือผู้ ว่าราชการจังหวัด
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
(มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗)

มาตรา ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้เดินทาง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่
ซึ่งไปประจา
(มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

หมวด ๓
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
มาตรา ๔๒ การเดิน ทางกลั บ ภูมิล าเนาเดิม ให้ ห มายความถึงการเดิน ทางเพื่ อกลับ ภูมิล าเนาเดิมของผู้
เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
มาตรา ๔๓ ข้าราชการซึ่ งออกจากราชการหรือลู กจ้ างซึ่งทางราชการเลิ กจ้าง จะเบิ กค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับ
ภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาท
ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการ
ได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไป
จัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ ให้กระทาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออกจาก
ราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๔ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่ ผู้ มีสิ ทธิ เบิ กค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับภูมิ ล าเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่าให้
กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดารงตาแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการ
บริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้ให้นาบัญญัติ
ในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ลักษณะ ๓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างปะเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
เพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเป็นครั้งคราว ตามความจาเป็น
(๒) การเดิน ทางของผู้ รับ ราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดิน ทางไปราชการ ณ ที่ใด ๆ ใน
ต่างประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสานักงานใน
เขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ
(๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ รักษาการในตาแหน่ง
หรือรักษาราชการแทนต่างสานั กงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานแห่งเดิม
จนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่ วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานใด ๆ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ตามเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายในวงเงิน
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดและให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน
วงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด
หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่าทาความสะอาด
เสื้อผ้าสาหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกาหนด

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้เพียงอย่าง
เดียวตลอดระยะเวลาของการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียว หรือ
หลายประเทศก็ตาม
การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้นั้นประจาอยู่ให้
เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นามาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่า
ที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสาหรับผู้รับราชการ
ประจาในประเทศไทย ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือ
เดิ น ทางเข้ าประเทศไทย ส าหรั บ ผู้ รั บ ราชการประจ าในต่ า งประเทศ ให้ นั บ ตั้ งแต่ เดิ น ทางจากที่ พั ก ประจ าใน
ต่างประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจาในต่างประเทศ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิให้รวมเวลาตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า
ประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย
ในกรณีการเดินทางของข้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่ถือว่า
เป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้
เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง
สานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็น
ต้น ไป ยกเว้นในกรณี ที่ผู้ เดิน ทางไปราชการมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติ
ราชการให้นับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
เมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติ
ต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิก
ค่ าเช่ าที่ พั ก ได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ งตามสิ ท ธิ ที่ ต นเองได้ รั บ ในการพั ก อาศั ย คนเดี ย ว ทั้ งนี้ ภายในวงเงิน และเงื่อ นไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด
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การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ด ารงตาแหน่ งประเภทอ านวยการระดับ ต้น ตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับ ปฏิ บัติ การ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และระดับ
อาวุโส หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อ
หนึ่งห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพั นเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมาหรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา
ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกิน
ร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้ องพักคนเดียวถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวแยกพัก ห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตรา
เดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือ
ตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงิน เดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจ
เอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดั บ เชี่ ย วชาญ ต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เศษ หรื อ ต าแหน่ ง ที่ เที ย บเท่ า หรื อ ข้ า ราชการทหาร
ซึ่งมียศพัน เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
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(๓) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ตาแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้น
ไปหรื อข้าราชการตารวจซึ่งมี ย ศพลตารวจตรี ขึ้น ไป ซึ่งเป็ น หั วหน้ าคณะ หากมี ความจาเป็ น ต้อ งใช้ส ถานที่ ใน
ที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีก
ห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๓) ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทบริห ารระดั บ สู ง หรือต าแหน่ งประเภทวิช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมีย ศพลตารวจตรี ขึ้น ไป ซึ่งเป็ น หัว หน้ าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้ส ถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็น
ที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง ในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(มาตรา 51 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ในกรณีที่เป็นการสมควร กระทรวงการคลังอาจกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งระดับใด หรือตาแหน่งใดเบิกค่า
เช่าที่พักเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษได้ สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด
แทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุ
ส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่า
เช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนาบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วยให้ ผู้
เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ
มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะ
อื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ตั้ง
สานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่าย
จริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
(มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๕๓ การเดิน ทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่ง สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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(จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(ฉ) รัฐมนตรี
(ช) ผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทบริห ารระดับ สู ง หรือตาแหน่ งประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒิ
หรือตาแหน่งระดั บ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่ งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศ
ตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี ขึ้นไป
(๒) ชั้ น ธุ ร กิ จ หรื อ ชั้ น ระหว่ า งชั้ น หนึ่ ง กั บ ชั้ น ประหยั ด หรื อ ชั้ น ต่ าสุ ด ส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภททั่วไประดับ ทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งระดับ ๙ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ
(๓) ชั้น ประหยั ด หรื อ ชั้ น ต่ าสุ ด ส าหรับ ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดั บ ชั้ น หรื อยศ นอกจากที่ ร ะบุ ใน (๑)
และ (๒)
ในกรณี ที่ เครื่ อ งบิ น ที่ ใช้ ในการเดิ น ทางไม่ มี ชั้ น ระหว่ างชั้ น หนึ่ งกั บ ชั้ น ประหยั ด หรือ ชั้ น ต่ าสุ ด ให้ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสารในชั้นที่
กาหนดสาหรับผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่
เดิ น ทางดังกล่ าวสามารถเดิน ทางและเบิ ก ค่าโดยสารเครื่องบิ น ในชั้น ที่ สู งกว่าสิ ท ธิได้ โดยต้อ งได้ รั บ อนุ มั ติจ าก
ปลั ด กระทรวงเจ้ าสั งกัด ส าหรั บ ส่ ว นราชการใดที่ ไม่ มี ป ลั ด กระทรวง ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจเช่ น เดี ยวกั บ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๓ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศโดยเครื่ อ งบิ น จากประเทศไทยไปต่ า งประเทศ
หรื อ จากต่ างประเทศกลั บ ประเทศไทย หรื อ การเดิ น ทางในต่ า งประเทศ ส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั งต่ อ ไปนี้
ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(๒) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(๓) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๕) รัฐมนตรี
(๖) ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ”
(มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
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มาตรา ๕๓/๑ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศโดยเครื่ อ งบิ น จากประเทศไทยไปต่ า งประเทศ
หรื อ จากต่ า งประเทศกลั บ ประเทศไทย หรื อ การเดิ น ทางในต่ า งประเทศที่ มี ร ะยะเวลาในการเดิ น ทางตั้ งแต่
เก้าชั่วโมงขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่ง สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่.รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอกพลอากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจเอก พลตารวจโท
(๒) ชั้น ธุร กิจ หรือชั้ น ระหว่างชั้น หนึ่ งกับ ชั้น ประหยัด ส าหรับ ผู้ ดารงตาแหน่งประเภทบริห ารระดั บต้ น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรีพลเรือตรี พล
อากาศตรี หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี
(๓) ชั้น ประหยั ด ส าหรั บ ผู้ ดารงต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ ระบุ ใน (๑) และ (๒) ในกรณี ผู้
เดิน ทางตาม (๒) มีความจาเป็ น ต้องโดยสารเครื่องบินในชั้น ที่สู งกว่าสิ ทธิ ให้ ผู้ ดารงตาแหน่งที่ เดิน ทางดังกล่าว
สามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ สมุ ห ราชองครัก ษ์ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับส่วน
ราชการใดที่ไม่มปี ลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
(มาตรา 53/1 เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๕๓/๒ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศโดยเครื่ อ งบิ น จากประเทศไทยไปต่ า งประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่าเก้าชั่วโมง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่ งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ
อธิบดี หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศ
โท ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจเอก พลตารวจโท
(๒) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภท
วิช าการระดับ ชานาญการ ตาแหน่ งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ตาแหน่งประเภทวิช าการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี ลงมา
ในกรณีผู้เดินทางตาม(๑) และ(๒) มีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่เดิน ทางดังกล่ าวสามารถเดิน ทางและเบิ ก ค่าโดยสารเครื่องบิน ในชั้นที่ สู งกว่าสิ ท ธิได้โดยต้องได้รับอนุ มัติจาก
ปลั ด กระทรวงเจ้ าสั งกั ด ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รัก ษาพระองค์ สมุ ห ราชองครัก ษ์
ผู้บั ญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็น
ผู้อนุมัติ เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารชั้นประหยัด
(มาตรา 53/2 เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งดารงตาแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานศาลอุ ท ธรณ์ รองประธานศาลฎี ก า รองประธานรั ฐ สภา รองประธานวุ ฒิ ส ภา รองประธานสภา
ผู้ แทนราษฎร หรื อรั ฐ มนตรี ให้ เบิ กค่าพาหนะได้ เท่ ากั บ ที่ ผู้ บั งคั บบั ญ ชามี สิ ท ธิเบิ ก และให้ พั กแรมในที่ เดียวกั บ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา โดยเบิ กค่าเช่าที่ พัก ได้เท่ าที่ จ่ ายจริงตามสิ ท ธิที่ ตนเองได้ รับ หรือเบิ กในอัต ราต่ าสุ ดของที่พั กนั้ น
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน ให้มีสิทธิเบิก
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ
ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งดารงตาแหน่งประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานรัฐสภา
รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ
เบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิก
ในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(มาตรา 53 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

มาตรา ๕๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้ภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๕๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

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

มาตรา ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคู่สมรสได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้
(๒) เมื่ อนั กบริ ห ารการทูตระดับ ต้น และระดับสู ง หรือนักการทูตระดับ ช านาญการพิเศษเป็ น
หัวหน้าคณะไปราชการในกรณี
(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดี หรือประมุขแห่งรัฐที่อยู่
ในอาณาเขต
(ข).ตามเสด็จ พระราชดาเนิ นเนื่องในการที่ พ ระมหากษั ตริย์ห รือพระราชินีเสด็จเยื อนประเทศ
ที่อยู่ในเขตอาณา
(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขตอาณาด้วย
(มาตรา ๕๕ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๕๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๕๗ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัว สาหรับตนเองและคู่สมรสมิได้
เว้นแต่กรณีจาเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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มาตรา ๕๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ วถ้า
ไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที
หมวดที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
มาตรา ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว
(๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
มาตรา ๖๐ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้นาลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ เบี้ ยเลี้ ยงเดิน ทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศให้ เบิกได้
เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่ที่ทางราชการจัดให้
หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งดารงตาแหน่งอธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่
พักสาหรับตนเอง คู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิก
ค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่
เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่งระดับต่าสุด
ในกรณี ที่ มี ค วามจ า เป็ น ต้ อ งเช่ า ที่ พั ก แรมเกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ต้ อ งได้ รั บ ความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง
(มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔)

มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดิน ทางไปราชการประจาในต่างประเทศให้ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยจะต้องใช้
ยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งต้องคานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด
ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข
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ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตาม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน หรือตาแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโทลงมา
(๒) ไม่เกินสองคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น และระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่ง
มียศพันตารวจเอก ขึ้นไป
ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท
นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ลงมา
(๒) ไม่เกินสองคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภท อานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอกนาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ขึ้นไป
(มาตรา 62 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

ค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกในอัตราต่าสุด
ค่าพาหนะสาหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม่ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทางภายในกาหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
มาตรา ๖๓ ให้ น ามาตรา ๖๒ มาใช้บั งคับอนุโลมแก่กรณี ที่ ผู้ เดิน ทางไปราชการประจาในต่ างประเทศ
คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม มีความจาเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทาความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับได้
ค่าพาหนะสาหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับราชการประจา
ในต่างประเทศจะเบิกไม่ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในกาหนดสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นเดินทาง
กลับ
มาตรา ๖๔ ให้นามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก่การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ และการ
เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน
คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับข้าราชการหรือลูกจ้าง
ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด สาหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด
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คู่ ส มรสหรื อ บุ ต รซึ่ ง มิ ได้ เดิ น ทางติ ด ตามไปอยู่ ด้ ว ยกั บ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งที่ ไปราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หากประสงค์จ ะติดตามข้าราชการหรือลู กจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศอื่นหรือ
เดินทางไปราชการประจาอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิ
โดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นต่าสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้ างนั้ น ได้รับคาสั่งให้ เดิน ทางไปราชการประจา เว้นแต่ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรมีความจาเป็นที่จะต้องร่ว ม
เดินทางไปกับ ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ให้ กระทรวงเจ้าสังกัดทาความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่า
โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้
(มาตรา ๖๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓)

มาตรา ๖๕ ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้งใหม่เป็นการเดินทางไป
ราชการประจาในต่างประเทศที่ใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ ใช้ในการเดินทางครั้งก่อน และมีระยะเวลาไม่เกิน
สองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น
ในกรณีที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวแล้ว แต่มิได้เดินทาง ให้ถือวันที่ได้รับเป็นวันออกเดินทาง
(มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๖๖ ให้ น ามาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณี ที่คู่ส มรสและบุตรจะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย
คู่สมรสและบุตรจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไมได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างออกเดินทาง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง ถ้าผู้เดินทางได้ใช้จ่ายค่า
เครื่องแต่งตัวสาหรับตนเอง คู่สมรส หรือบุตรไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายโดยสุจริตโดยมีหลักฐานก็ไม่ต้อง
ส่งคืน
มาตรา ๖๘ ให้ น ามาตรา ๔๓ มาใช้ บั งคั บ แก่ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งซึ่ งมี ต าแหน่ งหน้ า ที่ ป ระจ าอยู่ ใน
ต่างประเทศ โดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจาในต่างประเทศถูกสั่งพักราชการหรือถูก
สั่ งพั ก การจ้ าง จะเบิ กค่ าใช้จ่ ายส าหรั บ ตนเอง คู่ส มรส บุ ตร หรือ ผู้ ติด ตามเฉพาะค่ าเช่ าที่ พั ก ค่ าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทย โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑ ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจาในต่างประเทศ และคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วยกัน ให้เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ ยกเว้นข้าราชการหรือ
ลูกจ้าง ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจาในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางจาก
ประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้ เบิ กได้ในอัตราห้ าเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ ที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ
(๒) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่งไปราชการประจาในต่างประเทศอื่น และคู่
สมรสหรื อบุ ตรซึ่งติดตามไปอยู่ ด้วย ให้ เบิ กได้ ในอัตราสามเท่าของจานวนเงิน เพิ่ มพิ เศษส าหรับ ข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่ งหน้ าที่ป ระจาอยู่ ในต่างประเทศที่บุ คคลดังกล่ าวจะพึงได้รับตามอัตราส าหรับ ประเทศซึ่งจะไปราชการ
ประจาใหม่
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(๓) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจาอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันและ
คู่ส มรสหรื อบุ ตรติดตามไปอยู่ ด้ วย ให้ เบิ ก ได้ ในอัตราสามเท่ าของจานวนเงิน เพิ่ มพิ เศษ ส าหรับ ข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสาหรับประเทศนั้น
(๔) ข้าราชการหรือลู กจ้ างผู้ เดิน ทางจากต่างประเทศที่มีตาแหน่งหน้าที่ป ระจาอยู่ในต่างประเทศกลั บ
ประเทศไทย และคู่ส มรสหรือบุ ตรซึ่งกลับ มาด้วยจากประเทศเดีย วกับผู้ เดินทาง ให้ เบิกได้ในอัตราสามเท่าของ
จานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้งสุดท้าย
ก่อนเดินทางกลับ ประเทศไทย ในกรณี ที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘)

มาตรา ๗๐/๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจาในต่างประเทศในกรณี
ไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจา
(มาตรา 70/1 เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)

เพื่อให้การเบิ กจ่ายงบประมาณเป็ น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
เกิดความเป็นธรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง
ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
(เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕60)
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สาหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว
โดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับกับวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ ทั้ งนี้ ไม่เป็ น การกระทบกระเทื อ นถึงสิ ท ธิที่ จะได้ รับ ค่าใช้จ่ ายเพิ่ ม ขึ้น ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ สาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว นั้น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข้อความสีแดง คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ส่วนทีย่ กเลิก)
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ คือ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
ข้อความอักษรหนา คือ ส่วนที่มีการแก้ไข

