ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ )
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗
มาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาทาง
พ.ศ. ๒๕๓๓

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖
(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างในกรณีคสู่ มรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๖
๒
(๑๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างประจา
ของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
“ยานพาหนะประจาทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจาทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย และให้หมายความ
รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่ วไปเป็นประจาโดยมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวาง
ที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของ
ทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
“พ.ข.ต.” หมายความว่า เงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
ในต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๕ การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการอนุมัติระยะเวลา
เดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้วให้
ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งด้วย
การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้อนุมัติระยะเวลาออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายใน
กาหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
๒
ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวของ
ผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพหรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน และให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ
ไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของ
ผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคลในครอบครัวมอบอานาจให้บุคคลอื่น
เป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
(๒) กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
----------------------------------ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๒
๒
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงหรือใน
ลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ
(๓) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจา ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๔
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบห้า
ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง
การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงินค่าพาหนะ
เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
๒
การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทางโดยรถด่วน
หรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงานขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไปหรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวา
อากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่
ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๑ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณีในอัตราต่อ ๑ คัน ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกาหนด โดยให้คานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้น
และตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่ าน
เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็น
ผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
หมวดที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
---------------------------ข้อ ๑๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้ จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร
หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗
ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสมโดยประหยัด
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับ
คู่สมรสตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าพาหนะเดินทางของคู่สมรสได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง
ค่าเช่าที่พักของผู้เดินทางและคู่สมรสให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ไม่เกินคนละ
ร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิจะพึงได้รับ
ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตาแหน่งตามที่กาหนดในบัญชีหมายเลข ๕ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักของ
คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เดินทางซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง
(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
(ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์

(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กล่าวใน (๑) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทาง
ไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา
หรือผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ
(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยื อ นต่ า งประเทศในฐานะทู ต สั น ถวไมตรี ห รื อ ในฐานะแขกของ
รัฐบาลต่างประเทศ
(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคาเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่ ง เสริมสิ นค้า ไทยในต่ างประเทศหรือ
ส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๑๕ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หรือจากหน่วยงานใด ๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิก
ค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้เบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับแล้ว ให้งด
เบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความ
ช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให้
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดซึ่งเมื่อรวม
กับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(ข) ถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่
จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ
ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย

(๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิ
ของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ และ
กรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
สมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๕) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตาม ข้อ ๑๔
(๖) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิกได้ตามสิทธิ
กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจานวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้ว
ต้องไม่เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
การเดินทางเพื่อดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด หรือจะเบิกตามสิทธิของตน
ก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะ
ที่ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
๒
(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือ
ตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น
(๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น
ซึ่งหน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพกาหนดให้ผู้เดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้หรือสารองที่พักให้
ซึ่งมิใช่กรณีที่ส่วนราชการหรือผู้เดินทางร้องขอหรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เชิญหรือประเทศเจ้าภาพ
กาหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของส่วนราชการหรือผู้เดินทาง
(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยู่ในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราค่าเช่าตามสิทธิถูกสารองหมด
ข้อ ๑๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับตนเองและ
คู่สมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษ หรือกรณีจาเป็นอื่นโดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

(๒) เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศตามรายชื่อที่กาหนดไว้ในบัญชี
หมายเลข ๙ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกาหนดเพิ่มเติม
๒

(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบ
อื่นใด ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว
จากหน่วยงานใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับ
ค่าเครื่ องแต่งตัว เกินกว่าสองปีนั บ แต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หรือเมื่อการเดิ นทางไปราชการ
ต่า งประเทศชั่ ว คราวครั้ ง ใหม่มี ร ะยะเวลาเกิ นกว่า สองปี นับ แต่ วัน ที่เ ดิน ทางกลั บ ถึง ประเทศไทยส าหรับ ผู้ ที่
รับราชการประจาในต่างประเทศ
กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เดินทางได้จ่ายเงิน
ค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้เบิกค่า
เครื่องแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย
ข้อ ๑๙ ให้ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามบัญชี หมายเลข
๑๐ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้างให้หัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กาหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก
ของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราต่าสุดของกลุ่มระดับตาแหน่งที่กาหนดตามบัญชีหมายเลข ๖ และบัญชีหมายเลข ๗
ท้ายระเบียบนี้
กรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจาสานักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย เพราะไม่อาจหาเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ
ค่า เช่ า ที่พั กในประเทศไทยให้ เ บิ ก จ่ ายเช่น เดี ย วกั บกรณีลู กจ้ า งของส่ ว นราชการในประเทศไทยซึ่ งเดิ นทาง
ไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
ข้อ ๒๑ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีตาแหน่งหน้าที่ประจาในต่างประเทศ เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ย้ายถิ่นที่อยู่ สาหรับคู่สมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คู่สมรสหรือบุตร
เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
(๒) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า
หนึ่งปีขึ้นไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละสามสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละห้าของอัตรา
พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน
(๓) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า
สองปีขึ้นไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละสิบของอัตรา
พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน

(๔) ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกว่า
สามปีขึ้นไป ให้เบิกสาหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละเก้าสิบ และสาหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละสิบห้าของอัตรา
พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติให้คู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน
(๕) การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศตาม (๒) - (๔) ให้ถือจานวนเดือนที่ได้รับ พ.ข.ต.
เพิ่มสาหรับคู่สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์คานวณ ดังต่อไปนี้
(ก) ในเดือนหนึ่งถ้ามีสิทธิได้รับ พ.ข.ต. เกินกว่าสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน
(ข) ให้นับเวลาที่ได้รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี
การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นามาใช้บังคับในกรณีที่คู่สมรส
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
หมวด ๓
การเบิกจ่ายเงิน
--------------------------------ข้อ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ ๒๓ การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
รายการของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่รับเงิน
ของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจานวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่า
ทีพ่ ักก็ได้
การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางจะใช้ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับชาระเงินจากผู้เดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พักโดยไม่ต้องมี
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้เดินทาง
ได้ชาระค่าเช่าที่พักตามจานวนที่เรียกเก็บนั้น
ข้อ ๒๔ การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ที่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางอยู่ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทาง
ฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้สาเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองสาเนาถูกต้องโดยให้มีบันทึกแนบท้ายระบุว่า
รายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และรายการใดทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ายละเป็นจานวนเท่าใด
ทั้งต้นฉบับและฉบับสาเนาภาพถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ
ข้อ ๒๕ การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักจากผู้เดินทาง
ไปราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จั ดประชุมได้เรียกเก็บค่าเช่าที่พัก
เป็นหลักฐานเพื่อขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้
ข้อ ๒๖ การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒. แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง ได้พิมพ์ข้ อความใหม่แทนแล้ ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

รวบรวมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยตรวจสอบภายใน

บัญชีหมายเลข ๑
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประเทศที่เดินทางไปราชการ
(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ
ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ
๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒
ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอกนาวาอากาศ
เอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดั บ
เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพัน เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไปหรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๒๔๐

๒๗๐

๒

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
ตาแหน่ ง ประเภทอานวยการระดั บต้นหรือ ตาแหน่ ง
ระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วย
ผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอกลงมา ให้เบิก
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว
ในกรณีเดิน ทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้ พัก
รวมกัน ส อ ง ค น ขึ้น ไ ป ต่อ ห นึ่ง ห้องโดยให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุ
จาเป็ น ที่ไม่อาจพักรวมกับ ผู้อื่นได้ ให้ เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๙ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิ เ ศษ หรื อ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี ย ศ
พั น ต ารวจเอกอั ต ราเงิ น เดื อ นพั น ต ารวจเอกพิ เ ศษ
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)
๑,๕๐๐

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
๘๕๐

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

ข้าราชการ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรีพลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป
หรื อ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี ย ศพลต ารวจตรี ขึ้ น ไป
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้
ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะและ
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและ
มีความจาเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็น
ที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เพิ่มขึ้น สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)
๒,๕๐๐

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
๑,๔๐๐

(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ
๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๘๐๐

๑,๒๐๐

บัญชีหมายเลข ๔
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจาในราชอาณาจักร
ระยะทาง (กม.)
๑ – ๕๐
๕๑ – ๑๐๐
๑๐๑ – ๑๕๐
๑๕๑ – ๒๐๐
๒๐๑ – ๒๕๐
๒๕๑ – ๓๐๐
๓๐๑ – ๓๕๐
๓๕๑ – ๔๐๐
๔๐๑ – ๔๕๐
๔๕๑ – ๕๐๐
๕๐๑ – ๕๕๐
๕๕๑ – ๖๐๐
๖๐๑ – ๖๕๐
๖๕๑ – ๗๐๐
๗๐๑ – ๗๕๐
๗๕๑ – ๘๐๐
๘๐๑ – ๘๕๐
๘๕๑ – ๙๐๐
๙๐๑ – ๙๕๐
๙๕๑ – ๑๐๐๐
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐

อัตรา (บาท)
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

สาหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจาเป็นเหมาะสม

บัญชีหมายเลข ๕
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตาแหน่ง
๑. องคมนตรี

๒๔. ผู้บัญชาการทหารบก

๒. รัฐบุรุษ

๒๕. ผู้บัญชาการทหารเรือ

๓. นายกรัฐมนตรี

๒๖. ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๔. รองนายกรัฐมนตรี

๒๗. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

๕. รัฐมนตรี

๒๘. อัยการสูงสุด

๖. ประธานศาลฎีกา

๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๗. รองประธานศาลฎีกา

๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๘. ประธานศาลอุทธรณ์

๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด

๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

๓๓. เลขาธิการสานักพระราชวัง

๑๑. ประธานวุฒิสภา

๓๔. ราชเลขาธิการ

๑๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน

๑๓. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๓๖. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา

๓๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓๘. ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ

๑๖. ปลัดกระทรวง

๓๙. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๗. ปลัดทบวง

๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม

และสังคมแห่งชาติ

๑๙. สมุหราชองครักษ์

๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๐. จเรทหารทั่วไป

๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๑. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา

๒๒. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๓. เสนาธิการทหาร

๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๒

บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘
ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทั กษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไปหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๒,๑๐๐

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ
จากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ
๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด
จะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

๒

บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๑๐๐ ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๕

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ลงมา ตาแหน่งประเภทวิช าการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ
๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒
ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓
ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ไม่เกิน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ๑๐,๐๐๐
ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง
ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่ง
ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรื อ ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ น
ชั้น ๓ ขั้นต่า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไปหรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพัน เอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิม่ ขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๕

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาปัวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์

๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮ่องกง
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหภาพพม่า

๑๖. สหรัฐเม็กซิโก
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.
(๕) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
(๖) ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

๒

บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจตรี ลงมา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชกาอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๗,๕๐๐

๙,๐๐๐

(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑)

บัญชีหมายเลข ๙
ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
๑. สหภาพพม่า

๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์

๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม

๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๑. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ

๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๒. ปาปัวนิวกีนี

๖. มาเลเซีย

๑๓. รัฐเอกราชซามัว

๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

๒

บัญชีหมายเลข ๑๐
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่าย
ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
ตาแหน่ งประเภทวิ ช าการระดับปฏิบั ติการ หรื อ
ตาแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจตรีลงมา

อัตราสาหรับประเทศ
(บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๒๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือ
ตาแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ถึงชั้น
๓ ขั้นต่า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒
ถึงชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทถึงยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือ
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจโท ถึงพันตารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตารวจเอกพิเศษ

๔๕,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดื อนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป
คู่สมรส
บุตร

อัตราสาหรับประเทศ
(บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในประเภท ข.
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. สหภาพพม่า
๕. มาเลเซีย
๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. เนการาบรูไนดารุซาลาม
(๔) ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) ยกเว้นคู่สมรส และบุตร ถ้ามีความจาเป็นต้องใช้เครื่องแต่งตัว
ราตรีสโมสร (White tie) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆตามประเพณีของ
ประเทศนั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวดังกล่าวอย่างละ
๑ ชุด เพิ่มขึ้นอีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

