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พระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

-------------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เป็นปีที่ ๓๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘     
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖” 
 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
  (๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  (๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่ง     
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ 
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ลูกจ้าง     
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
  “ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการ
บรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี 
  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไป
ราชการ ดังต่อไปนี้ 



๒ 
 

  (๑) คู่สมรส 
  (๒) บุตร 
  (๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส 
  (๔) ผู้ติดตาม 
 มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

 ๖มาตรา ๖ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป  
มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความจําเป็นและ
ประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวอาจออก
ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้มีการใช้จ่าย
เท่าที่จําเป็นและประหยัดก็ได้ 
 มาตรา ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น
ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในสัญญา 
 ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตําแหน่ง ช้ัน หรือยศกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม่มีกฎหมาย
กําหนดตําแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตําแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด
เทียบตําแหน่งกับตําแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการได้ 
 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดเทียบกับตําแหน่งระดับ
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราของตําแหน่งระดับที่เทียบ  
 ๗มาตรา ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 
 ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ๗มาตรา ๘/๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ
ท้องที่ต้ังสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกานี้
กําหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแล้ว  



๓ 
 

 มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่ได้เดินทาง
ไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศที่สูงขึ้น นับแต่
วันที่มีคําสั่งแต่งต้ังดังกล่าว แม้คําสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม 
 มาตรา ๑๐ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ ช้ันหรือยศที่ตนดํารงอยู่  
แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหน่งเดิม  
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับช้ันหรือยศที่ตนรักษาการในตําแหน่ง
หรือรักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตําแหน่งระดับ ช้ันหรือยศที่ตํ่ากว่า 
ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ ช้ันหรือยศที่ตนดํารงอยู่ 
 มาตรา ๑๑ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 
 มาตรา ๑๒ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบ้ียเลี้ยงประจํา จะเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา 
 ๕มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคลทั่วไป
ตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยผู้เดินทางไปราชการ
มิได้เข้าพัก หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ในเรื่องการ
เบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรมทราบ 
เพื่อมิให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทําซ้ําอีกก็ให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พักของ
โรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด 
 การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง 
 ๘มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ลักษณะ ๒ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

หมวด ๑ 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
      (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
    ๕(๒) ยกเลิก 
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      (๓) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
      (๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
      (๕) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจํา
ในต่างประเทศ 
      (๖) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
 มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
      (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
      (๒) ค่าเช่าที่พัก 
      (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ  
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
      (๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 ๘มาตรา ๑๕ เบ้ียเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
 ๗มาตรา ๑๖ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให้นับต้ังแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่ 
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี 
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้
เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ต้ัง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาต้ังแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็น
ต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๘มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมใน
ยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักใน
ลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการคลัง
อาจกําหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจําเป็น 
 การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี 
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พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความ
จําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ๒มาตรา ๑๘ การเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติ
ราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย 
 ๕มาตรา ๑๙ ยกเลิก 
 ๒มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่าง
สถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อย
ย่ีสิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี
ปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจําเป็น
และประหยัดด้วย  
            ๕ยกเลิกวรรคสอง  
 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน 
 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่งในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้งดเบิก    
ค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีจําเป็น 
 การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีไม่มีแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 
 ๗มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิกค่าพาหนะได้      
โดยประหยัด 
 ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะ
อ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
 ๘ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ 
ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท 
ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
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      (๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน 
      (๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 
      (๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 หากการเดินทางดังกล่าวตาม(๑) เป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง 
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช้
ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 
 การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (๒) 
ไม่ได้ 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ต้ัง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง
ตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
 มาตรา ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
 มาตรา ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกําหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
อัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกําหนดแล้วให้แจ้ง
กระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้ คือ 
      (๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง  
      (๒) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมี
สํานักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม  
      (๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอําเภอท้องที่แล้วแต่กรณี สําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 มาตรา ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
        ๘มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ช้ันธุรกิจ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
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      (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
      (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
      (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
      (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
      (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      (ฉ) รัฐมนตรี 
      (ช) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
หรือตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นตํ่า ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจ
เอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป 
  (๒) ช้ันประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  
      (ก) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส หรือตําแหน่งระดับ ๖ ถึง
ระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมี
ยศพันตํารวจโท ขึ้นไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑) 
      (ข) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ ตํ่ากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  
 ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสารในชั้นที่
กําหนดสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่เดินทาง
ดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็น
ผู้อนุมัติ  
 การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
        ๘มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือกับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นตํ่า ขึ้นไป หรือกับข้าราชการอัยการซึ่งรับ
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เงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือกับข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสาน
สั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่
เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราตํ่าสุดของ    
ที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
         ๗ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ให้มีสิทธิเบิก
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหน่ึงคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกคา่พาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน 
 มาตรา ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทําหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะเบิกค่า
พาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสําหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้ 
 ๗ผู้เดินทางไปราชการตามคําสั่งของทางราชการเพื่อทําหน้าที่เป็นองครักษ์ ผู้อารักขา ผู้อํานวยความสะดวก
อย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่ เข้าร่วมประชุมหารือ แก่ชาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสําคัญของ
ต่างประเทศ นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ว จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในลักษณะประหยัด
ตามความจําเป็นในสถานที่แห่งเดียวกับที่ชาวต่างประเทศพักอยู่นั้นด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสม สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี
ปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 
 ๘มาตรา ๒๙/๑ นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้า
พระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไปดํารง
ตําแหน่งประจําในต่างประเทศ หากจะนําคู่สมรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะที่
จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเดินทางพร้อมกันต่อเนื่อง
ไปประเทศประจําการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่จะไปประจําการใหม่    
ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามความจําเป็นและเหมาะสมและให้เบิก     
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ค่าพาหนะสําหรับคู่สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต
ระดับสูง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกได้ในอัตราตํ่าสุด สําหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะ
เดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่ําสุด 
  (๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจําเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่สามารถ
พักอาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 
 การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าว พักแรมรวมกันสอง
คนต่อหนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตําแหน่งระดับตํ่าสุด 
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 มาตรา ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนําสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะสําหรับ
สิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด 
 มาตรา ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิก
ค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด 

หมวด ๒ 
การเดินทางไปราชการประจํา 

 ๗มาตรา ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่ 
  (๑) การเดินทางไปประจําต่างสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อ
ดํารงตําแหน่งใหม่ ณ สํานักงานแห่งใหม่ 
  (๒) การเดินทางไปประจําสํานักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสํานักงาน 
  (๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกําหนดเวลาสิ้นสุด
ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  
  (๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกําหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  
ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจําเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น ให้นับ
เวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกําหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการ
เดินทางไปราชการประจํา 
 ๗มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจําซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานแห่งใหม่ตาม
คําร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าว มีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่
ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่าย ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในหมวดนี้ให้นํา
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับต้ังแต่เวลาออกจากสถานที่
อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่ 
 ๗มาตรา ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจําจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับบุคคลในครอบครัวได้โดย
ประหยัด 
 ๘การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้   
  (๑) หนึ่งคน สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตํารวจ
ซึ่งมียศพันตํารวจโท ลงมา 
  (๒) ไม่เกินสองคน สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
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พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป 
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ขึ้นไป 
 ๗มาตรา ๓๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิกได้ในอัตรา
เดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจําตามมาตรา ๓๓ สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตําแหน่งระดับ
ตํ่าสุด 
 ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ต้ังสํานักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ(๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พักอาศัยที่
ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสําหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ต้ังสํานักงานนั้น 
 (๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๒) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมีสํานักงาน
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
 (๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอําเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี สําหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค  
 ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม 
สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ  
 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจําต่างสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ ให้บุคคลใน
ครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย 
 ๒มาตรา ๓๙ ในกรณีจําเป็นซึ่งไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทางรายงาน
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดีหรือปลัดกระทรวง หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด     
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง 
 การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง 
 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอํานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
 มาตรา ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจําซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้เดินทาง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 
 ๘มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัด
ใหม่ซึ่งไปประจํา 
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หมวด ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

 มาตรา ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของ        
ผู้เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 
 มาตรา ๔๓ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับ
ภูมิลําเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ ช้ันหรือยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือเลิกจ้าง 
 ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใด
ผู้หนึ่ง ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการ
ได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไป
จัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ  
 การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามมาตรานี้ ให้กระทําภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออกจาก
ราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
 มาตรา ๔๔ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของข้าราชการ
หรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 
 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ และมาตรา 
๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืน ซึ่งมิใช่ภูมิลําเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่า 
ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า สําหรับ
ราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในหมวดนี้ให้นํา
บัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ลักษณะ ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ 

หมวด ๑  
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

 ๗มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างปะเทศชั่วคราว ได้แก่ 
  (๑) การเดินทางของผู้รับราชการประจําในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
เพื่อปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเป็นครั้งคราว ตามความ
จําเป็น 
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  (๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจําในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่ใด ๆ ใน
ต่างประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ต้ังสํานักงาน
ในเขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ 
  (๓) การเดินทางของผู้รับราชการประจําในต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ รักษาการใน
ตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสํานักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็นที่ต้ัง
สํานักงานแห่งเดิมจนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่ 
 ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานใด ๆ 
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้อีก   
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ตามเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่  
  (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  (๒) ค่าเช่าที่พัก 
  (๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
  (๔) ค่ารับรอง 
  (๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 ๗มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหารและค่า
เครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการได้เท่าที่
จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดและให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย 
ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่าทํา
ความสะอาดเสื้อผ้าสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  
 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้เพียงอย่าง
เดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียว หรือ
หลายประเทศก็ตาม 
 การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจําในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้นั้นประจําอยู่ให้
เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตรากึ่งหนึ่ง  
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นํามาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 



๑๓ 
 

 การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางและค่า
เช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ๗มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับผู้รับราชการ
ประจําในประเทศไทย ให้นับต้ังแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือ
เดินทางเข้าประเทศไทย สําหรับผู้รับราชการประจําในต่างประเทศ ให้นับต้ังแต่เดินทางจากที่พักประจําใน
ต่างประเทศหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พักประจําในต่างประเทศ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่เดินทางมายังประเทศไทย มิให้รวมเวลาตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้า
ประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย 
 ในกรณีการเดินทางของข้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่ถือว่า
เป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น 
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงหรือ
เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 
 เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้
เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ต้ัง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ
เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาต้ังแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็น
ต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติ
ราชการให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ไม่เกินยี่สิบสี่
ช่ัวโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิ
ในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๗มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดย
ปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไป
ราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้ ภายในวงเงินและ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
          ๘การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และ
ระดับอาวุโส หรอืตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลง
มา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา ให้พักแรม
รวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ด
สิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน     



๑๔ 
 

เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงใน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  
  (๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นตํ่า ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจ
เอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
  (๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป 
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกัน
กับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งใน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว 
 ๗ในกรณีที่เป็นการสมควร กระทรวงการคลังอาจกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งระดับใด หรือตําแหน่งใดเบิกค่า
เช่าที่พักเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษได้ สําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุด
แทนก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุ
ส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่า
เช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนําบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วยให้ผู้
เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ 
 ๗มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและให้เบิก
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
 ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะ
อ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ต้ัง
สํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่าย
จริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ 
 ๗มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



๑๕ 
 

  (๑) ช้ันหนึ่ง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
       (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล    
       (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
       (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
       (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
       (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
       (ฉ) รัฐมนตรี 
      ๘(ช) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป 
  ๘(๒) ช้ันธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับช้ันประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตําแหน่งระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นตํ่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
  ๗(๓) ช้ันประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑) 
และ (๒)  
 ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีช้ันระหว่างชั้นหนึ่งกับช้ันประหยัดหรือชั้นตํ่าสุดให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 
 ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสารในชั้นที่
กําหนดสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่
เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 
 ๗มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับ



๑๖ 
 

ผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น 
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  
 ๕ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน ให้มีสิทธิเบิกค่า
พาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิก
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน 
              ๗มาตรา ๕๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้ภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ๗มาตรา ๕๔ ทวิ ยกเลิก 
  มาตรา ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับคู่สมรสได้
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  
  (๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้ 
             ๘(๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับต้น และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชํานาญการพิเศษเป็น
หัวหน้าคณะไปราชการในกรณี 
       (ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง  หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดี หรือประมุขแห่ง
รัฐที่อยู่ในอาณาเขต 
       (ข) ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเสด็จเยือนประเทศ
ที่อยู่ในเขตอาณา 
       (ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขตอาณา
ด้วย   
         ๕มาตรา ๕๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๕๗ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัว สําหรับตนเองและคู่สมรส
มิได้ เว้นแต่กรณีจําเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  มาตรา ๕๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว    
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที 

หมวดที่ ๒ 
การเดินทางไปราชการประจําในตา่งประเทศ 

  มาตรา ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ ได้แก่ 
  (๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  (๒) ค่าเช่าที่พัก 
  (๓) ค่าพาหนะ 
  (๔) ค่าเครื่องแต่งตัว 
  (๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ 



๑๗ 
 

  มาตรา ๖๐ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้นําลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ๕มาตรา ๖๑ เบ้ียเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศให้เบิกได้
เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง 
 ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่ที่ทางราชการจัด
ให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่า
เช่าที่พักสําหรับตนเอง คู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไป
อยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามได้ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ต้ังสํานักงานแห่งใหม่ 
 ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิก  
ค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่
เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพัก 
คนเดียว สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตําแหน่งระดับตํ่าสุด 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเช่าที่ พักแรมเกินระยะเวลาที่ กําหนดไว้ ต้องได้รับความตกลงจาก
กระทรวงการคลัง  
  มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง โดยจะต้องใช้
ยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งต้องคํานึงถึงความรวดเร็วและประหยัด 
 ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 
        ๘ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตาม ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวง
เจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) หนึ่งคน สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  
ลงมา 
  (๒) ไม่เกินสองคน สําหรับข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น และระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือ
ตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก         
นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอกขึ้นไป 
 ค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตามให้เบิกในอัตราต่ําสุด 
 ค่าพาหนะสําหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม่ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทางภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 



๑๘ 
 

  มาตรา ๖๓ ให้นํามาตรา ๖๒ มาใช้บังคับอนุโลมแก่กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ      
คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศไทย 
 ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสงักัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับได้ 
 ค่าพาหนะสําหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับราชการประจํา
ในต่างประเทศจะเบิกไม่ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในกําหนดสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นเดินทาง
กลับ 
  มาตรา ๖๔ ให้นํามาตรา ๕๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก่การเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ และการ
เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน 
 คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ให้เบิกได้ในอัตราต่ําสุด สําหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ ให้เบิกได้ในอัตราต่ําสุด 
        ๘คู่สมรสหรือบุตรซึ่งมิได้เดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ไปราชการประจําใน
ต่างประเทศ หากประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศอื่นหรือ
เดินทางไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิ
โดยสารช้ันประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นตํ่าสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างนั้นได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการประจํา เว้นแต่ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรมีความจําเป็นที่จะต้องร่วม
เดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่า
โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
 ๗มาตรา ๖๕ ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายในวงเงินและเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้งใหม่เป็นการเดินทางไป
ราชการประจําในต่างประเทศที่ใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ใช้ในการเดินทางครั้งก่อน และมีระยะเวลาไม่เกิน
สองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น 
 ในกรณีที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวแล้ว แต่มิได้เดินทาง ให้ถือวันที่ได้รับเป็นวันออกเดินทาง 
 มาตรา ๖๖ ให้นํามาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กรณีที่คู่สมรสและบุตรจะต้องเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วย 
 คู่สมรสและบุตรจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไมได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างออกเดินทาง 
 มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง ถ้าผู้เดินทางได้ใช้จ่ายค่า
เครื่องแต่งตัวสําหรับตนเอง คู่สมรส หรือบุตรไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายโดยสุจริตโดยมีหลักฐานก็ไม่ต้อง
ส่งคืน 
 มาตรา ๖๘ ให้นํามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ โดยอนุโลม 



๑๙ 
 

 มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจําในต่างประเทศถูกสั่งพักราชการหรือถูก
สั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับตนเอง คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทย โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 
            ๗มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในต่างประเทศ และคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วยกัน ให้เบิกได้ในอัตราสี่เท่าของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการ  
ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ ยกเว้นข้าราชการหรือ
ลูกจ้าง ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งเดินทาง
จากประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราห้าเท่าของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่
ประจําอยู่ในต่างประเทศ ที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ 
 (๒) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่งไปราชการประจําในต่างประเทศอื่น และคู่
สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสําหรับประเทศซึ่งจะไปราชการ
ประจําใหม่ 
 (๓) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกัน 
และคู่สมรสหรือบุตรติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น 
 (๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศกลับ
ประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผู้เดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่าของ
จํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้ง
สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่
อยู่ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 
โดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๘  
 มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับกับวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม     
พระราชกฤษฎีกานี้ สําหรับส่วนที่เกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว นั้น 
 
 



๒๐ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก ป. ติณสูลานนท ์
       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 
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 
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