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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 

________________ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก ไขเพ่ิมเติม 
กระทรวงการคลังจึงก าหนดระเบียบไว ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖  
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘  
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙  
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  
(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ าทาง พ.ศ. ๒๕๓๓  
(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  
(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗  
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(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖  

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ข้าราชการที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ในกรณีคสูมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๒๖  
 (17) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า
ของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(ข้อ 3 (17) ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4) 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้  
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม  
“ยานพาหนะประจ าทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

และเรือกลเดินประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอ่ืนใดที่
ให้บริการขนส่งแกบุ่คคลทั่วไปเป็นประจ าโดยมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แนน่อน  

“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์สวนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์สวนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทาง
ราชการ ทั้งนี้ ไมว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม  

“พ.ข.ต.” หมายความว่า เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

ข้อ 5 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ อนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือ
ระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้
ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งด้วย  

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้อนุมัติระยะเวลาออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 
ภายในก าหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้  

ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย  มิได้
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวของผู้ถึง
แก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ  หรือค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเง่ือนไข ดังนี้  

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน และ ให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย  รับ
ราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ถงึ
แก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย ให้เบิก  ค่าพาหนะ
ไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล ในครอบครัว
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว  
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(๒) กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าพาหนะใน
เส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิก ค่าใช้จ่ายอื่น
ทีจ่ าเป็นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง 

(ข้อ 5/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4) 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ได ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  

ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวดที่ ๑ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

________________ 
 

ข้อ ๘ ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามบัญชีท้ายระเบียบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกเบิกตามบัญชีหมายเลข ๒  
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง  หรือ

ในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก ใน
ลักษณะเดียวกันทั้งคณะ  

(ข้อ 8 (2) แก้ไขโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4 ) 

(๓) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๔  
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่
เกินร้อยละยี่สิบห้า  

ผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้  ให้ เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง  ตาม
ความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด  

ข้อ 9 การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัดไมเกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง  

การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได เท่าที่จ่ายจริง ไม เกิน
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด เว้นแต่กรณีจ าเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงิน ค
าพาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดก็ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ี
จ่ายจริง  

การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ ด ารงต าแหน่งประเภททั่ว ไป
ระดับช านาญงานขึ้นไป ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือต าแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที ่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ขึ้นไป 
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( ข้อ  9  วรรคสาม  แก้ไข โดยระ เบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกค่า ใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4) 

ข้อ 10 การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 11 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้แก่
ผู้ เดินทางไปราชการ ซึ่ ง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่ กรณีในอัตราต อ ๑ คัน ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ค านวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย  

ในกรณีที่ไมมีเส้นทางของกรมทางหลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนที่ตัดผ่าน เช่น 
เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และในกรณีที่ไมมีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็น
ผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง  

 
หมวดที่ ๒ 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
______________ 

 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายได ้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้  
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีแลค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า

เรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและค่าท าความสะอาดเสื้อผ้า ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖  
(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง แตไ่มเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗  
ผู้ด ารงต าแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 

เหมาะสมโดยประหยัด  
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับคูสมรส

ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ
ค่าพาหนะเดินทางของคสูมรสไดในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง 

ค่า เช่าที่พักของผู้ เดินทางและคู สมรสให้ เบิก ได้ เท่ าที่จ่ ายจริง ในอัตราค่า เช่า ห้องพักคู่ ไม
เกินคนละร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิจะพึงได้รับ  

ในกรณีที่ผู้ เดินทางมีต าแหน่งตามที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข ๕ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พักของคู
สมรสของบุคคลดังกล่าว  

ข้อ 14 ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้เดินทางซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าท่ีจ่ายจริง  
(ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี  
(ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี  
(ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเป็นองคก์รนิติบัญญัต ิ 
(ง) ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์  
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(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กล่าวใน (๑) ให้เบิกค่ารับรองไดเท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็น
คณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเดินทางไมเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๖๗,๐๐๐ บาท  
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังตอ่ไปนี้  

(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา 
หรือผู้แทนส่วนราชการ แตไ่มรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ  

(ข) เป็นผู้ เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้ เงินหรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย  

(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
รัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ  

(ง )  เป็นผู ้ เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ
รัฐบาลต่างประเทศ  

(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามค าเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ  
(ฉ)  เป็นผู้ เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้า ไทย หรือส่ง เสริมสินค้า ไทยในต่างประเทศ  

หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  
(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  

ข้อ  15 ให้ผู ้ เ ดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เบิกค่า ใช้จ่าย อื่นที่จ า เป็นต้องจ่าย  
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนดได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

ข้อ 16 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยได รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
หรือจากหน่วยงานใด ๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิก
ค่าใช้จ่ายสมทบได ดังต่อไปนี้  

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน ให้เบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินไป - กลับ ไดตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับแล้วให้งด
เบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และกรณีไดรับความ
ช่วยเหลือค่า โดยสาร เครื่องบิน เพียง เที่ยว เดียว  ให้ เบิกค่า โดยสาร เครื่องบินอีกหนึ่ ง เที่ยว ในชั้น
เดียวกับท่ีไดร้ับความช่วยเหลือ แต่ต้องไมสูงกว่าสิทธิที่พึงไดรับ  

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
ไดตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ไดรับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยง
อาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังต่อไปนี้  

(ก) ถ้าได รับความช่วยเหลือต่ ากว่าสิทธิที่พึงได รับ ให้ เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  ซ่ึง
เมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไมเกินสิทธิที่พึงได้รับ  

(ข) ถ้ าผู้ ให้ความช่วยเหลือจัด เลี้ ย งอาหารทุกมื้ อ  ให้ งดเบิกค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เดินทาง ใน
กรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได ไม เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และ
กรณจีัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  
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(๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู ้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที ่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักไดตามสิทธิ 
ของผู้ เดินทาง กรณีได้ รับความช่วยเหลือค่า เช่าที่พักต่ ากว่า สิทธิที่พึ ง ได รับ ให้ เบิกสมทบเฉพาะ
ส่วนที่ขาดตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไมเกินสิทธิ
ที่พึงไดรับ และกรณีทีผู่้ให้ความช่วยเหลือจัดทีพั่กให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  

(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม ไดรับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว  ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได
ตามสิทธิของผู้ เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ ากว่า สิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่า
เครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ไดรับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม
เกินสิทธิที่พึงไดร้ับ  

(๕) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได รับเงินค่ารับรองตาม ข้อ 14  
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิกไดตามสิทธิ 
กรณีไดรับความช่วยเหลือต่ ากว่าสิทธิที่พึงไดรับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 
รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ  

การเดินทางเพ่ือดูงาน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบตามวรรคหนึ่งได แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวงเงิน ที่
ไดร้ับความช่วยเหลือ  

ข้อ  ๑๗  ให้ห ัวหน้า ส่วน ราชการ เจ้า ของ งบประมาณพิจารณา ให้ผู ้ เ ด ินทา ง ไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าเช่าที่ พักได้ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด หรือ
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง  

(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร 
หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ าขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร  ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป  หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของ
หัวหน้าคณะนั้น  

(ข้อ 17 (๒) แก้ไขโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4 แทน) 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน ซึ่งหน่วยงานที่เชิญ
หรือประเทศเจ้าภาพก าหนดให้ผู้ เดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ให  หรือส ารองที่ พักให้ซึ่ ง
มิ ใช่กรณีที่ส่วนราชการหรือผู้ เ ดินทางร้อ งขอหรือกระท า การ ใดๆ เ พื่อ ให้หน่วยงานที่ เ ชิญหรือ
ประเทศเจ้าภาพก าหนดที่พัก หรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของส่วนราชการหรือผู้เดินทาง  

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ
สถานที่พักแรมที่มีอัตราค่าเช่าตามสิทธิถูกส ารองหมด  

ข้อ ๑๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับตนเอง และคูสมรส
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นกรณีที่จ า เป็นต้องใช้ เครื่ องแต่งตัว พิเศษ หรือกรณีจ า เป็น อ่ืนโดยได้รับอนุมัติ  จาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
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(๒)  เป็นการ เดินทาง ไปราชการต่ างประ เทศซึ่ ง มิ ใ ช่ ประ เทศตามรายชื่ อที่ ก าหนดไว ใน
บัญชีหมายเลข ๙ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะก าหนดเพ่ิมเติม  

(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว  
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย  
หรือระเบียบอื่นใด ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือ
ค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใดๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้  
เมื ่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราวครั ้ง ใหม่มีระยะห่างจากการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 
หรือเมื ่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราวครั ้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่ าสองปีนับแต่วันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยส าหรับผู้ที่รับราชการประจ าในต่างประเทศ 

(ข้อ 18 (๓) แก้ไขโดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕4) 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เดินทางได้จ่ายเงิน
ค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ให้เบิก
ค่าเครื่องแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย  

ข้อ 19 ให้ผู้เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวตามบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้าย
ระเบียบนี้  

ข้ อ  ๒๐ การ เดิ นทาง ไปราชการของ ลู กจ้ า งที่ ส่ วนราชการ ในต่ า ง ประ เทศ เป็ นผู้ จ้ า ง ให้
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ก าหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่า
เช่าที่พักของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไมเกินอัตราต่ าสุดของกลุ่มระดับต าแหน่งที่ก าหนดตามบัญชีหมายเลข ๖ และบัญชี
หมายเลข ๗ ท้ายระเบียบนี้  

กรณีที่มีความจ าเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจ าส านักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราวใน
ประเทศไทย เพราะไมอาจหาเจ้าหน้าที่อ่ืนในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ
ค่าเช่าที่พักในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างของส่วนราชการในประเทศไทย  ซึ่ง
เดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  

ข้อ 21 ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งหน้าที่ประจ าในต่างประเทศ  เบิกค่าใช้จ่ายใน
การย้ายถิ่นที่อยู่ ส าหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทางในลักษณะเหมาจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให้คูสมรส หรือบุตร
เดินทางกลับประเทศไทยก่อนผู้เดินทาง ส าหรับส่วนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัต ิ 

(๒) ในกรณีที่คู สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจาก ได้ไปอยู่ ในต่างประเทศเป็นเวลา
เกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคูสมรสในอัตราร้อยละสามสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อย
ละห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัตใิห้คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน  

(๓) ในกรณีที่คู สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกิน
กว่าสองปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคู สมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละ
สิบของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได้รับอนุมัติใหคู้สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน  
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(๔) ในกรณีที่คู สมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกิน
กว่าสามปีขึ้นไป ให้เบิกส าหรับคู สมรสในอัตราร้อยละเก้าสิบ และส าหรับบุตรต่อคนในอัตราร้อยละ
สิบห้าของอัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ไดรับอนุมัตใิห้คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน  

(๕) การนับเวลาที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศตาม (๒) - (๔) ให้ถือจ านวนเดือนที่ได รับ พ.ข.ต. เพิ่ม
ส าหรับคู่สมรสและบุตรเป็นเกณฑ์ค านวณ ดังต่อไปนี้  

(ก) ในเดือนหนึ่งถ้ามสีิทธิได รับ พ.ข.ต. เกินกว่าสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
(ข) ให้นับเวลาที่ได รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่คู สมรส

หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากได้ไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
 

หมวด ๓ 
การเบิกจ่ายเงิน 

_________________ 
 

ข้อ 22 แบบรายงานการเดินทางเพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบที่
ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  

ข้อ 23 การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับช าระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของ
โรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจ านวนเงินที่ได้รับเพ่ือเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่
พักก็ได ้ 

การเบิกค่าเช่าที่ พักในต่างประเทศ ผู้ เดินทางจะใช้ ใบแจ้ งรายการค่าเช่าที่ พักที่บันทึกด้วย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้รับช าระเงินจากผู้เดินทางแล้วเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พัก โดยไม
ต้องมีลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได้  แต่ทั้ งนี้ผู้ เดินทางจะต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองว่าผู้เดินทางได้ช าระค่าเช่าที่พักตามจ านวนที่เรียกเกบ็นัน้  

ข้อ ๒๔ การเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคูที่ผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อยู ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน  
ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้นั้นรับรองส าเนาถูกต้องโดยให้มีบันทึกแนบท้ายระบุ
ว่ารายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และรายการใด ทั้งคู่จะเป็นผู้เบิกฝ่ายละเป็นจ านวนเท่าใด ทั้ง
ต้นฉบับและฉบับส าเนาภาพถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ  

ข้อ 25 การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พัก จากผู้เดินทางไป
ราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมได้เรียกเก็บค่าเช่าที่พัก
เป็นหลักฐานเพ่ือขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้  

ข้อ 26 การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายซึ่งมิได้ก าหนดไว ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติ
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

 
 

ประกาศ ณ วันที่่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



~ ๙ ~ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


