พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. ๒๕60)
-----------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
เป็นปีที่ 38 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในส่วนที่บั ญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่ง
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้า ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติและข้าราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“ลู ก จ้ า ง” หมายความว่ า ลู ก จ้ า งซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า จ้ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย เว้ น แต่ ลู ก จ้ า ง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
“ภูมิลาเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุ
เป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ตดิ ตาม
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ลักษณะ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม
ขึ้นไปมีอานาจหน้า ที่ในการบริห ารงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตาม
ความจาเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้หัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นและประหยัดก็ได้
มาตรา ๗ ผู้ เ ดิน ทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือ ลู กจ้าง ให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการได้ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้เป็นอย่าง
อื่นให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในสัญญา
ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตาแหน่ง ชั้น หรือยศกาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม่มี
กฎหมายกาหนดตาแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตาแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน ให้กระทรวงการคลังมี
อานาจกาหนดเทียบตาแหน่งกับตาแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการได้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนดเทียบกับตาแหน่ง
ระดับของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตาแหน่งระดับที่
เทียบ
มาตรา ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
ให้ ผู้ มี อานาจอนุ มั ติการเดิน ทางอนุมัติร ะยะเวลาในการเดิ นทางไปราชการตามความจาเป็ นและ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
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มาตรา ๘/๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลา
พักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราช
กฤษฎีกานี้กาหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการแล้ว
มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่ได้
เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ
ที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คาสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม
มาตรา ๑๐ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตน
ดารงอยู่แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดารง
ตาแหน่ งเดิ มให้ ได้รั บ ค่าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการตามอัตราส าหรับตาแหน่ งระดับชั้น หรือยศที่ต น
รักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศ
ที่ต่ากว่าให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดารงอยู่
มาตรา ๑๑ การเดิน ทางไปราชการ ถ้าผู้ เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิ ทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
มาตรา ๑๒ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป
ตามปกติ ออกใบเสร็จ รับเงินเกินกว่าจานวนเงินที่โ รงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินให้โ ดยผู้ เดินทางไป
ราชการมิได้เข้าพัก หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น
ในเรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง
ทบวง กรมทราบเพื่อมิให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทาซ้าอีกก็ให้ระงับการเบิก
ค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด
การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่ างไปราชการ โดยเหตุแห่งความ
ตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัว
หรือผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
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ลักษณะ ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคาสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) ยกเลิก
(๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
(๕) การเดิน ทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ ซึ่งรับราชการ
ประจาในต่างประเทศ
(๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มาตรา ๑๕ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให้ เ บิ ก ได้ ใ นลั ก ษณะเหมาจ่ า ยภายในวงเงิ น และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่
กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับ
ได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้ นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
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มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่า
ที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี เ ป็ น การเดิ น ทางไปราชการในท้ อ งที่ ที่ มี ค่ า ครองชี พ สู ง หรื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงการคลังอาจกาหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจาเป็น
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่
เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีก
ห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
มาตรา ๑๘ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสาหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติ
ราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับ
อนุ มัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สาหรับส่ วนราชการใดที่ไม่มีปลั ดกระทรวงให้ ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
มาตรา ๑๙ ยกเลิก
มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สาหรับส่วน
ราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อ นุมัติ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
ยกเลิกวรรคสอง
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักสาหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้งดเบิก
ค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีจาเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไม่มีแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะ
นั้น
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การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน
วันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒)
ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมี ความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะ
เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลา
นั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
มาตรา ๒๓ การเดิ น ทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ าทางให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๒๔ ในท้องที่จั งหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกาหนดไว้ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
กาหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกาหนดแล้วให้
แจ้งกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้
คือ
(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
(๒) หัวหน้าสานักงาน สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือมีสานักงาน
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในกรณีผู้ เดิน ทางไม่ส ามารถใช้พาหนะส่ วนตัว ได้ตลอดเส้ นทาง ต้องชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เพื่อพิจารณาอนุญาต
มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(ข) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จ) รัฐมนตรี
(ฉ) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๒) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธิบดี
หรื อตาแหน่ งที่เทีย บเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต ตาแหน่งประเภทวิช าการระดับทรงคุณวุฒิ
ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง หรื อ ต าแหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึน้ ไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป
(ข) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดั บ อาวุ โ ส ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บช านาญการ ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดับ ช านาญงานหรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโทขึ้นไป
ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (ก)
(ค) ผู้ดารงตาแหน่งระดับ หรือยศ ต่ากว่าที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็น
รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ในกรณี ผู้ เดิ น ทางตาม (๒) (ก) มีค วามจ าเป็ น ต้อ งโดยสารเครื่ องบิ น ในชั้ นที่ สู งกว่ าสิ ท ธิใ ห้ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับ
อนุมัตจิ ากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมุหราชองค
รักษ์ ผู้บั ญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่ มีอานาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้”
มาตรา ๒๘ ผู้ เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้ บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะซึ่งดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตรา
เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจ
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เอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจาเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อ
ประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ
เบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก”
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ให้มีสิทธิ
เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่ งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการใน
หน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
มาตรา ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทาหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะเบิก
ค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสาหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ผู้เดินทางไปราชการตามคาสั่งของทางราชการเพื่อทาหน้าที่เป็นองครักษ์ ผู้อารักขา ผู้อานวยความ
สะดวกอย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือ แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสาคัญของ
ต่างประเทศ นอกจากจะเบิ กค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ ว จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในลั กษณะ
ประหยัดตามความจาเป็นในสถานที่แห่งเดียวกับที่ชาวต่างประเทศพักอยู่นั้นด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ปลั ดกระทรวงเจ้ าสั งกัดที่จ ะพิจ ารณาอนุมัติตามความจาเป็นและเหมาะสม ส าหรับส่ ว นราชการใดที่ไม่มี
ปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
มาตรา ๒๙/๑ นั กบริห ารการทูตระดับสู ง ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้ า
พระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไป
ดารงตาแหน่ งประจ าในต่างประเทศ หากจะนาคู่ส มรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิ บห้ าปี ซึ่งไม่มีคู่ส มรสและอยู่ใน
อุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเดินทาง
พร้อมกันต่อเนื่องไปประเทศประจาการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่ จะ
ไปประจาการใหม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและ
เหมาะสมและให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าพาหนะสาหรับคู่สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูตระดับสูง
แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด สาหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทาง
พร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด
(๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจาเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่สามารถพัก
อาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าว พักแรมรวมกัน
สองคนต่อหนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิก
ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่งระดับ
ต่าสุด
มาตรา ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะ
สาหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
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มาตรา ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการให้
เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการประจา
มาตรา ๓๒ การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่
(๑) การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน ไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดารง
ตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
(๒) การเดินทางไปประจาสานักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสานักงาน
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกาหนดเวลาสิ้นสุดของ
โครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
(๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกาหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่ง
ต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจาเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับ
เวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกาหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการ
เดินทางไปราชการประจา
มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานแห่งใหม่
ตามคาร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าว มีความจาเป็นต้อง
ย้ า ยที่ อ ยู่ ใ หม่ ให้ เ บิ ก ค่ า ขนย้ า ยสิ่ ง ของส่ ว นตั ว ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย ได้ ภ ายในวงเงิ น และเงื่ อ นไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้ให้นา
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก
สถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
มาตรา ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจาจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับบุคคลในครอบครัวได้
โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ลงมา
(๒) ไม่เกิน สองคน ส าหรั บ ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับ
ต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภท
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วิชาการระดับชานาญการ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ขึ้นไป
มาตรา ๓๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสาหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตรา
เดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจาตามมาตรา ๓๓ สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่ง
ระดับต่าสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ตั้งสานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ(๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พัก
อาศัยที่ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งสานักงานนั้น
(๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง
(๒) หัวหน้าสานักงาน สาหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีสานักงาน
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค สาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม
สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจาต่างสานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ ให้บุคคล
ในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย
มาตรา ๓๙ ในกรณีจ าเป็ นซึ่งไม่อาจนาบุคคลในครอบครัว ไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ ผู้ เดินทาง
รายงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ บ ดี ห รื อ ปลั ดกระทรวง หรื อ ต าแหน่ ง ที่ เ ที ยบเท่ า แล้ ว แต่ ก รณี ส าหรั บ ราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางดารงตาแหน่งอธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
มาตรา ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้
เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจาก
สังกัดใหม่ซึ่งไปประจา
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หมวด ๓
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
มาตรา ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้
เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
มาตรา ๔๓ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อ
กลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดท้ายก่อน
ออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาท
ผู้ใดผู้หนึ่ง ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ
จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้อง
เดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ ให้กระทาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออก
จากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๔ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเอง
และบุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่สูงกว่าให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดารงตาแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า สาหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในหมวดนี้ให้
นาบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ลักษณะ ๓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
หมวด ๑
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) การเดิ น ทางของผู้ รั บ ราชการประจ าในประเทศไทย ซึ่ ง เดิ น ทางไปราชการนอก
ราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเป็นครั้ง
คราว ตามความจาเป็น
(๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใด ๆ ใน
ต่างประเทศหรื อมายั งประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สานักงานในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ
(๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ รักษาการ
ในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสานักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็น
ที่ตั้งสานักงานแห่งเดิมจนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือจากหน่วยงาน
ใด ๆ ในเรื่ อ งค่าใช้ จ่ ายในการเดิน ทางแล้ ว ไม่มีสิ ทธิเบิก ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้อีกแต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายใน
วงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร
และค่าเครื่ องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้ เดินทางไป
ราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดและให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้
ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด
หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่าทา
ความสะอาดเสื้อผ้าสาหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
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ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้เพียง
อย่างเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียว
หรือหลายประเทศก็ตาม
การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้นั้นประจาอยู่
ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นามาตรา ๒๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ
ค่าเช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับผู้รับ
ราชการประจ าในประเทศไทย ให้ นั บ ตั้งแต่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่
ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย สาหรับผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ ให้นับตั้งแต่เดินทางจาก
ที่พักประจาในต่างประเทศหรื อสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจาในต่างประเทศ หรือ
สถานที่ป ฏิบั ติร าชการตามปกติ แล้ ว แต่กรณี แต่ในกรณีที่เดินทางมายั งประเทศไทย มิใ ห้ รวมเวลาตั้งแต่
ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย
ในกรณีการเดินทางของข้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่ถือ
ว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็น หนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับ
ได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานั กงานปกติเมื่อเสร็จ สิ้ นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่ วนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติ
ราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการให้นับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดย
ปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไป
ราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้ ภายในวงเงินและ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
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ชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจเอก ลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพัก
คนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ประเภทบริ หารระดับต้น ตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่
จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๓) ผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทบริ ห ารระดับสู ง หรือตาแหน่งประเภทวิช าการระดับทรงคุณวุฒิ ห รือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพลตารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่
ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียว
ในกรณีที่เป็นการสมควร กระทรวงการคลังอาจกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งระดับใด หรือตาแหน่งใดเบิก
ค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษได้ สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการเพราะมี
เหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนาบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วยให้ผู้
เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ
มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้
เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการ
ลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
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มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ให้เดินทางโดย
ชั้นหนึ่ง
(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล
(๒) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
(๓) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
(๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๕) รัฐมนตรี
(๖) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
มาตรา ๕๓/๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่เก้าชั่วโมง
ขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่ง สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดั บสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ
อธิบ ดี หรื อตาแหน่ งที่เทีย บเท่า ผู้ ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือตาแหน่งประเภทวิช าการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท พล
เรือโท พลอากาศโท หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจเอก พลตารวจโท
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี
(๓) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒)
ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) มีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่
เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
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
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
มาตรา ๕๓/๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่าเก้าชั่วโมง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ
อธิบ ดี หรื อตาแหน่ งที่เทีย บเท่า ผู้ ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือตาแหน่งประเภทวิช าการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พลโท พล
เรือโท พลอากาศโท ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจเอก พลตารวจโท
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(๒) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรี ลงมา
ในกรณีผู้เดินทางตาม (๑) และ (๒) มีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิให้ผู้ดารง
ตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญ
งาน ตาแหน่ งประเภทวิ ช าการระดับ ปฏิบั ติก าร ตาแหน่ งประเภททั่ว ไประดับปฏิบั ติง าน หรือ ตาแหน่ง ที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอก
พิเศษ ลงมา ให้โดยสารชั้นประหยัด
มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนรัฐบาล หรื อซึ่งดารงตาแหน่งประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รอง
ประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรีให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
สิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่ างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน ให้มีสิทธิ
เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการ
คนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
มาตรา ๕๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๕๔ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับคู่สมรสได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้
(๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับต้น และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชานาญการพิเศษเป็น
หัวหน้าคณะไปราชการในกรณี
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(ก) ถวายหรื อยื่นพระราชสาส์ นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดี หรือ
ประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา
(ข) ตามเสด็จพระราชดาเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเสด็จเยือน
ประเทศที่อยู่ในเขตอาณา
(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขต
อาณาด้วย
มาตรา ๕๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
มาตรา ๕๗ ผู้ เดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัว สาหรับตนเองและ
คู่สมรสมิได้ เว้นแต่กรณีจาเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที
หมวดที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
มาตรา ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว
(๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
มาตรา ๖๐ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศในกรณีที่มิได้กาหนดไว้
ใน หมวดนี้ ให้นาลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศให้เบิกได้
เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่ที่ทางราชการ
จัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งดารงตาแหน่งอธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปอนุญาตแล้ว ให้
เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับตนเอง คู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้อง
เดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิก
ค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพั กรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตาแหน่งระดับต่าสุด
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ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเช่ า ที่ พั ก แรมเกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ต้ อ งได้ รั บ ความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยจะต้องใช้
ยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งต้องคานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด
ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่
ในต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สาหรับข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ลงมา
(๒) ไม่เกิน สองคน ส าหรั บ ข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับ
ต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดั บอาวุโส ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ขึ้นไป
ค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกในอัตราต่าสุด
ค่าพาหนะสาหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม่ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทางภายใน
กาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
มาตรา ๖๓ ให้นามาตรา ๖๒ มาใช้บังคับอนุโลมแก่กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม มีความจาเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทาความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับได้
ค่าพาหนะสาหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับราชการ
ประจาในต่างประเทศจะเบิกไม่ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในกาหนดสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้
นั้นเดินทางกลับ
มาตรา ๖๔ ให้นามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก่การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ และ
การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน
คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด สาหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่าสุด
คู่ส มรสหรื อบุ ตรซึ่งมิได้เดิน ทางติดตามไปอยู่ด้ว ยกับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ไปราชการประจาใน
ต่างประเทศ หากประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศอื่นหรือ
เดินทางไปราชการประจาอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้มี
สิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นต่าสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการ
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หรือลูกจ้างนั้นได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการประจา เว้นแต่ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรมีความจาเป็นที่จะต้อง
ร่วมเดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทาความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะ
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้
มาตรา ๖๕ ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายในวงเงินและ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้งใหม่เป็นการ
เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศที่ใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ใช้ในการเดินทางครั้งก่อน และมี
ระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น
ในกรณีที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวแล้ว แต่มิได้เดินทาง ให้ถือวันที่ได้รับเป็นวันออกเดินทาง
มาตรา ๖๖ ให้นามาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณีที่คู่สมรสและบุตรจะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย
คู่สมรสและบุตรจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไม่ ได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ
หรือลูกจ้างออกเดินทาง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง ถ้าผู้เดินทางได้ใช้
จ่ายค่าเครื่องแต่งตัว สาหรั บ ตนเอง คู่ส มรส หรือบุตรไปแล้ ว หรือมีข้อผู กพันที่จะต้องจ่ายโดยสุ จริตโดยมี
หลักฐานก็ไม่ต้องส่งคืน
มาตรา ๖๘ ให้นามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน
ต่างประเทศ โดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจาในต่างประเทศถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเอง คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทย โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจาในต่างประเทศ และคู่สมรสหรือ
บุตรซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วยกัน ให้ เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ ยกเว้น
ข้าราชการหรือลูกจ้าง ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจาในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และคู่สมรส
หรื อบุ ตรซึ่งเดิน ทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้ว ย ให้ เบิกได้ในอัตราห้ าเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษส าหรับ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ ที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ
(๒) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่งไปราชการประจาในต่างประเทศอื่น และ
คู่สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสาหรับประเทศซึ่งจะไปราชการ
ประจาใหม่
(๓) ข้าราชการหรื อลู ก จ้ างผู้ เดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจาอีก เมืองหนึ่งในต่างประเทศ
เดียวกันและคู่สมรสหรือบุตรติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจานวนเงินเพิ่มพิเศษ สาหรับ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสาหรับประเทศนั้น
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(๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศกลับ
ประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผู้เดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของ
จานวนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้ง
สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้าย
ถิ่นที่อยู่ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗๐/๑ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการประจ าใน
ต่างประเทศในกรณีไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สาหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว
โดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการพ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับกับวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกานี้ สาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว นั้น
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖
๒. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๗๖ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗
๓. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๘
๔. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๙๖ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙
๕. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔
๖. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๙๖ ก วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑
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๗. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๖ ก วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘
๘. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
9. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ซึ่งได้พิมพ์
ข้อความใหม่แทนแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑34 ตอนที่ 21 ก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
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