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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ

นางกิตติมา อังกินนั ทน์

กฎหมาย และระเบียบ
 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
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คานิยาม
 ข้าราชการ : ข้าราชการพลเรื อน / ข้าราชการครู / ข้าราชการ

ฝ่ ายตุลาการ / ข้าราชการฝ่ ายอัยการ / ข้าราชการพลเรื อน
ในมหาวิทยาลัย /ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา / ข้าราชการตารวจ /
ข้าราชการทหาร
 ลูกจ้าง : ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
เว้นแต่ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง

บททั่วไป
 หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม อาจออกระเบียบเพื่อควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ รวมทั้งมีอานาจบริ หาร
งบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเดินทาง ตามความจาเป็ นและ
ประหยัด (ม.6)
 ผูเ้ ดินทางไปราชการซึ่ งมีสญ
ั ญากาหนดเรื่ องค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการไว้ ให้เบิกตามสัญญา
ผูเ้ ดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็ นข้าราชการ หรื อเป็ นข้าราชการ
ที่ไม่ใช่ตาแหน่ง ชั้น ยศ ตามที่กาหนดให้กระทรวงการคลัง
มีอานาจเทียบตาแหน่งกับข้าราชการ (ม.7)
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บททัว่ ไป (ต่ อ)
 สิ ทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต่

วันที่ได้รับอนุมตั ิให้เดินทาง ให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิระยะเวลาเดินทาง
ล่วงหน้าหรื อหลังเสร็จสิ้นการปฏิบตั ิราชการ ตามความจาเป็ น
เหมาะสม (ม.8+ข้อ 5)
 กรณี เดินทางล่วงหน้าหรื อยังไม่เดินทางกลับเมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิ
ราชการ (เหตุส่วนตัว) โดยได้รับการอนุมตั ิให้ลากิจ / ลาพักร้อนแล้ว
ต้องขออนุมตั ิระยะเวลาดังกล่าวจากผูม้ ีอานาจด้วย (ม.8+ข้อ 5)

บททัว่ ไป (ต่ อ)

 กรณี มีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้นภายหลังวันที่เดินทาง

ไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางในตาแหน่งที่สูงขึ้น
นับแต่วนั ที่มีคาสั่ง แม้คาสั่งนั้นจะมีผลย้อนหลังไปถึง / ก่อนวัน
ออกเดินทาง (ม.9)
 กรณี เดินทางไปรักษาการ / รักษาราชการแทน (ม.10)
 เดินทางไป : ใช้สิทธิ ตามตาแหน่งระดับที่ดารงอยู่
 เดินทางระหว่างรักษาการ / รักษาราชการ และเดินทางกลับมา
ดารงตาแหน่งเดิม : ใช้สิทธิ ระดับที่รักษาการ / รักษาข้าราชการ
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บททัว่ ไป (ต่ อ)
่ ี่ใดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่มีสิทธิ
 ผูเ้ ดินทางหยุดอยูท
ได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น (ม.11)
 ผูเ้ ดินทางไปราชการที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจา
จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ตอ้ งงดเบิกเบี้ยเลี้ยง
ประจา (ม.12)

ลักษณะการเดินทางไปราชการ
 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
 การเดินทางไปราชการชัว่ คราว
 การเดินทางไปราชการประจา
 การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 การเดินทางไปราชการชัว่ คราว
 การเดินทางไปราชการประจา
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การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ลักษณะการเดินทาง
 ไปปฏิบตั ิราชการนอกที่ต้ งั สานักงานตามคาสัง่

ผูบ้ งั คับบัญชา / ตามหน้าที่ปฏิบตั ิราชการโดยปกติ
 การไปสอบคัดเลือก รับการคัดเลือก
 การไปช่วยราชการ รักษาการในตาแหน่ ง รักษาราชการแทน
 การเดินทางเฉพาะเวลาที่อยูใ่ นราชอาณาจักรของผูร้ ับราชการประจา
ในต่างประเทศ
 การเดินทางข้ามแดนชัว่ คราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ค่าเช่าที่พกั
 ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ / ค่าเชื้ อเพลิง-พลังงาน /
ค่าระวางบรรทุก / ค่าจ้างคนหาบหาม / และอื่นๆทานองเดียวกัน
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายเนื่ องในการเดินทางไปราชการ


เบีย้ เลีย้ งเดินทาง (ม. 16)
การนับเวลา
ออกจากที่อยูห่ รื อที่ทางานปกติจนกลับถึงที่อยูห่ รื อที่ทางานปกติ
 กรณี พกั แรม 24 ชม. เป็ น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็ น 1 วัน
 กรณี ไม่พกั แรมเศษเกิน 12 ชม. เป็ น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็ นครึ่ งวัน
 กรณี เดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ก่อนปฏิบตั ิราชการ
ให้นบั ตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิราชการ
 กรณี ไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบตั ิราชการเสร็ จสิ้ นเนื่ องจากลากิจ /
พักผ่อน ให้นบั ถึงสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิราชการ
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อัตราเบีย้ เลีย้ งเดินทาง (เหมาจ่ าย)
•
•
•
•
•
•
•

ข้ าราชการ
ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ อานวยการต้น
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
พลทหาร ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลตารวจ ถึงพันตารวจเอก
ประเภททัว่ ไปทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อานวยการสูง
บริ หารต้นและสูง
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่า ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป
ข้าราชการทหารพันเอกฯ อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษฯ ขึ้นไป ข้าราชการตารวจ พันตารวจ
เอกอัตราเงินเดือนพิเศษ ฯ ขึ้นไป

อัตรา (บาท/วัน)
240

270

ค่ าเช่ าทีพ่ กั (ม. 17)
 เบิกได้กรณี จาเป็ นต้องพักแรม ยกเว้น พักแรมใน

ยานพาหนะ หรื อ ทางราชการจัดที่พกั ให้
 ท้องที่ที่มีคา่ ครองชี พสูง / เป็ นแหล่งท่องเที่ยว หัวหน้าส่ วน
ราชการอนุมตั ิ ให้เบิกค่าเช่าที่พกั เพิ่มได้ไม่เกิน 25 % ของ
อัตราที่กาหนด
 ผูเ้ ดินทางมีสิทธิ เลือกเบิกเหมาจ่าย หรื อจ่ายจริ ง ก็ได้
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อัตราค่ าเช่ าที่พกั (เหมาจ่ าย)
•
•
•
•
•
•
•

ข้ าราชการ
ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ อานวยการต้น
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
พลทหาร ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลตารวจ ถึงพันตารวจเอก
ประเภททัว่ ไปทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อานวยการสูง
บริ หารต้นและสูง
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่า ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป
ข้าราชการทหารพันเอกฯ อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษฯ ขึ้นไป ข้าราชการตารวจ พันตารวจ
เอกอัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ฯ ขึ้นไป

ค่ าเช่ าที่พกั (จ่ ายจริง)
ข้ าราชการ

อัตรา (บาท/วัน)
ไม่เกิน 800

ไม่เกิน 1,200

อัตรา (บาท/วัน/คน)
ห้ องเดีย่ ว

ห้ องคู่

• ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ
• ชานาญการพิเศษ อานวยการต้น ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา
ดะโต๊ะยุติธรรม ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
• ข้าราชการทหารยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา ข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอกลงมา
(ไปเป็ นหมู่คณะ ให้พกั รวมกัน 2 คนขึ้นไปต่อห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นหรื อไม่เหมาะสม)
• ประเภททัว่ ไปทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ อานวยการสูง บริ หารต้น
• ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขึ้นต่า ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4 ข้าราชการทหารพันเอกฯ
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษฯ ข้าราชการตารวจ พันตารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ฯ

1,500

850

2,200

1,200

• ประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ บริ หารสูง ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสูงขึ้นไป ข้าราชการ
อัยการเงินเดือนชั้น 5 ขึ้นไป ข้าราชการทหารยศพลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี ข้ นึ ไป ข้าราชการ
ตารวจยศพันตารวจตรี ข้ นึ ไป (กรณี เป็ นหัวหน้าคณะและมีความจาเป็ นต้องใช้สถานที่เดียวกับที่พกั
เป็ นที่ประสานงานให้เบิกเพิม่ ได้อีก 1 ห้อง หรื อเบิกค่าห้องชุด)

2,500

1,400
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ค่ าพาหนะ (ม.22)
“ยานพาหนะประจาทาง” : รถไฟ รถโดยสารประจาทาง เรื อกลเดินประจา
ทาง รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริ การขนส่งแก่บุคคลทัว่ ไปเป็ นประจา
มีเส้นทาง ค่าโดยสาร ค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ไม่วา่ จะเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ของผูเ้ ดินทางหรื อไม่กต็ าม
ปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและเบิกเท่าที่จ่ายจริ งโดยประหยัด
กรณี ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรื อ มีแต่ตอ้ งการความรวดเร็ วเพื่อ
ประโยชน์ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้แต่ตอ้ งชี้แจงเหตุผล ความจาเป็ น

 การเดินทางโดยรถไฟ รถด่วน หรื อด่วนพิเศษชั้น 1 นัง่ นอนปรับ

อากาศ(บนอ.ป.) เบิกได้เฉพาะข้าราชการประเภทชานาญงาน
อาวุโส ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับชานาญการ ถึง
ทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการ และบริ หาร ข้าราชการตุลาการ
เงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป พัน
โท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป พันตารวจโทขึ้นไป
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ค่ าพาหนะรับจ้ าง
ข้าราชการประเภทบริ หาร อานวยการ ประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป ประเภททัว่ ไประดับ
ชานาญงานขึ้นไป ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป พันตารวจโทขึ้นไป เบิกได้กรณี ดงั นี้
 ไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั สถานที่ปฏิบตั ิราชการ กับสถานียานพาหนะประจาทาง หรื อ
สถานที่จดั พาหนะที่ใช้ในการเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน กรณี ขา้ มเขตจังหวัด เขตติดต่อ
กทม. หรื อผ่านกทม. ไม่เกินเที่ยวละ 600 บ. และเขตติดต่อจังหวัดอื่นไม่เกินเที่ยวละ 500 บ.
 ไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั สถานที่ปฏิบตั ิราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน

2 เที่ยว (ยกเว้นเดินทางไปสอบคัดเลือกหรื อรับการคัดเลือก)
 การเดินทางในเขตกรุ งเทพมหานคร

หมายเหตุ : ข้าราชการตาแหน่งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น จะเบิกได้ตอ้ งมีสัมภาระหรื อสิ่ งของ
เครื่ องใช้ของทางราชการ

พาหนะส่ วนตัว (ม.25)
 ต้องได้รับอนุญาตจากผูบ
้ งั คับบัญชาจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย


อธิบดีสาหรับราชการส่วนกลาง



หัวหน้าสานักงานสาหรับราชการส่วนกลางตั้งอยูใ่ นภูมิภาค



หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งเป็ นผูเ้ บิกเงิน / นายอาเภอท้องที่ สาหรับราชการภูมิภาค

อัตราเงินชดเชย
 รถยนต์ กิโลเมตร ละ 4 บาท
 รถจักรยานยนต์ กิโลเมตร ละ 2 บาท
 คานวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง/หน่วยงานอื่น ถ้าไม่มีให้ผเู ้ ดินทางรับรอง
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ค่ าเครื่องบิน (ม.27)
 ชั้นธุรกิจ : หัวหน้าคณะผูแ้ ทนรัฐบาล ประธาน-รองประธานศาลฎีกา ประธาน-รองประธาน

รัฐสภา ประธาน-รองประธานวุฒิสภา ประธาน-รองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร รมต. ขรก.
ประเภทบริ หาร อานวยการสูง วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ทัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ขรก.
ตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่าขึ้นไป ขรก.อัยการเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป ขรก.ทหารพันเอกฯ อัตรา
เงินเดือนพันเอกพิเศษฯ ขึ้นไป ขรก.ตารวจ พันตารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ฯ
ขึ้นไป
 ชั้นประหยัด(ต่าสุ ด) :ขรก.ประเภทอานวยการต้น วิชาการระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
ประเภททัว่ ไประดับชานาญงาน อาวุโส ตุลาการเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป ขรก.อัยการเงินเดือนชั้น 2
ขึ้นไป ขรก.ทหาร ยศพันโทฯ พันเอกฯ ขรก.ตารวจยศพันตารวจโท พันตารวจเอก แต่ตาแหน่ง
ระดับต่ากว่านี้ เฉพาะกรณี ที่มีความจาเป็ น รี บด่วนเพื่อนประโยชน์ทางราชการ
 ขรก.ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับปฏิบตั ิการ (ตาแหน่งที่ไม่สิทธิ ) จะเบิกได้ไม่เกินค่าพาหนะ
ภาคพื้นดินระยะเดียวกัน
 ผูเ้ ดินทางจะเบิกชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิ ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

หลักฐานการเบิกค่ าเครื่องบิน
กรณี มีหนังสื อให้บริ ษท
ั ออกบัตรโดยสารให้ก่อน

ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็ นหลักฐานในการเบิกเงิน
กรณี จ่ายเป็ นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน
 ใบเสร็ จรับเงิน และ
 กากบัตรโดยสาร
กรณี ซ้ื อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (Itinerary Receipt)
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ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ที่จาเป็ นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
นิยาม
จาเป็ นต้องจ่าย หากไม่จ่าย ไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละ

ช่วงที่เดินทาง
ไม่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้เฉพาะ
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเนื้ องานที่ปฏิบตั ิ

กรณีทาหน้ าทีเ่ ลขานุการ (ม. 28)
X ทาหน้าที่เลขานุการ หัวหน้าคณะระดับ 9 ขึ้นไป
X จาเป็ นต้องเดินทางพร้อมกัน
= เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับผูบ้ งั คับบัญชา
= พักแรมที่เดียวกัน เบิกได้ตามสิ ทธิ หรื อจ่ายจริ งในอัตราต่าสุ ด
ของที่พกั นั้น แต่ไม่เกินสิ ทธิ ของผูบ้ งั คับบัญชา
X เลขานุการมีหลายคน เบิกตามอัตราข้างต้นได้เพียงคนเดียว
นอกนั้นเบิกตามสิ ทธิ
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การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลภายนอก
การเทียบตาแหน่ งบุคคลภายนอก
 ว 104 ลว. 22 ก.ย. 2551

 ว 105 ลว. 22 ก.ย. 2551
 ว 49 ลว. 31 พ.ค. 2553

ลูกจ้างทุกประเภท

= ประเภททัว่ ไปปฏิบตั ิงาน

การเดินทางไปราชการประจา
ลักษณะการเดินทาง
ประจาต่างสานักงาน / รักษาการในตาแหน่ ง
รักษาราชการเพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานใหม่
ประจาสานักงานเดิมในท้องที่ใหม่ (ย้ายสานักงาน)
ไปปฏิบตั ิงาน/ช่วยราชการมีกาหนดเวลา 1 ปี ขึ้นไป
ไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดเวลาสิ้ นสุ ด/ไม่ถึง 1 ปี แต่สงั่
ให้อยูช่ ่วยราชการต่อ เวลาที่ครบ 1 ปี ขึ้นไป เป็ นการ
เดินทางไปราชการประจา
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง นับออกจากที่อยูถ่ ึงสถานที่พกั แห่ งใหม่
ค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ

สิ ทธิในการเบิก

ผูเ้ ดินทางและบุคคลในครอบครัว ได้แก่
คู่สมรส
บุตร
อยูใ่ นอุปการะและร่ วมอาศัย
บิดามารดา (ของตนอง + คู่สมรส)
กับผูเ้ ดินทาง
ผูต้ ิดตาม
ต้องไม่ใช่การเดินทางไปประจาตามคาร้องขอของตนเอง
กรณี โอนไปประจาต่างสังกัด(ต่างกรม) ให้เบิกจากสังกัดใหม่ที่ไป
ประจา
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สิ ทธิในการเบิก(ต่ อ)
 ขรก.ประเภททัว่ ไประดับชานาญงานลงมา ประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ

ขรก.ตุลาการเงินเดือนชั้น 1 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
ขรก.อัยการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ขรก.ทหารยศพันโทฯลงมา
ขรก.ตารวจยศพันตารวจโทลงมา
เบิกค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะสาหรับผูต้ ิดตามได้ 1 คน
 ขรก.ประเภทบริ หาร อานวยการ ประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป
ประเภททัว่ ไประดับอาวุโสขึ้นไป ขรก.ตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
ขรก.อัยการเงินเดือนชั้น 3 ขึ้นไป ขรก.ทหารยศพันเอกฯขึ้นไป
ขรก.ตารวจยศพันตารวจเอกขึ้นไป
เบิกค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะสาหรับผูต้ ิดตามได้ 2 คน

ค่ าเช่ าที่พกั ในท้ องที่ประจาแห่ งใหม่
กรณี ไม่อาจเข้าบ้านพัก/บ้านเช่า
เบิกได้ไม่เกิน 7 วัน (ถ้าเกิน ให้ขอตกลงปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม)
ต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
กรณี โอนย้ายต่างสังกัด
 สังกัดเดิมอนุมตั ิ
 สังกัดใหม่รับรองข้อเท็จจริ ง

ไม่ใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
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ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ ของบุคคลในครอบครัว

ยกเว้ น ผูต้ ิดตาม เบิกอัตราเดียวกับผูเ้ ดินทาง
ผูต้ ิดตาม เบิกต่าสุ ด
กรณี บุคคลในครอบครัวไม่เดินทางพร้อมผูเ้ ดินทาง
 ขออนุ ญาตผูบ
้ งั คับบัญชาก่อนเดินทาง
 อนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ปี

เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
 “ภูมิลาเนาเดิม” : ท้องที่เริ่ มรับราชการ หรื อกลับเข้ารับราชการใหม่
 สิ ทธิ ในการเบิก
 ข้าราชการออกจากราชการ / ลูกจ้างที่ทางราชการเลิกจ้าง
 เบิกได้สาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
 เบิกตามตาแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ ครั้งสุ ดท้ายก่อนออกจากราชการ / เลิกจ้าง
ั ข้าราชการ / ลูกจ้าง
 กรณี ถึงแก่ความตาย สิ ทธิ ในการเบิกให้ตกแก่ทายาทที่อยูก่ บ

ขณะถึงแก่ความตายถ้าไม่มีให้ตกแก่ทายาทผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
 ต้องเดินทางและขนย้ายภายใน 180 วัน นับแต่วน
ั ออกจากราชการ / เลิกจ้าง
ถ้าเกินต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลัง
 กรณี ถูกสั่งพักราชการ / สั่งพักการจ้าง
จะเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
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เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม (ต่ อ)
 กรณี เดินทางไปท้องที่อื่นที่ไม่ใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่า

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีสาหรับราชการส่ วนกลาง / ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สาหรับราชการส่ วนภูมิภาค
 ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้
 ค่าเช่าที่พกั
 ค่าพาหนะ
 ค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่ างประเทศชั่วคราว
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การเดินทางไปราชการต่ างประเทศชั่วคราว (ม.47)
ข้าราชการประจาในไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชุมเจรจา

ธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามความจาเป็ น
ข้าราชการประจาต่างประเทศ ไป ณ ที่ใดๆ ในต่างประเทศ
หรื อมายังไทยเฉพาะเวลาที่เดินทางอยูน่ อกประเทศไทย
ข้าราชการประจาต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในตาแหน่ ง
รักษาราชการแทน ต่างสานักงานในต่างประเทศ
เฉพาะเวลาจากที่พกั เดิมถึงที่พกั สานักงานแห่งใหม่

ระยะเวลาอนุมตั เิ ดินทาง
ก่อน (ชม.)
ไม่เกิน
24
ไม่เกิน
48
ไม่เกิน
72

ทวีป-ประเทศ
ทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ทวีปยุโรป
อเมริ กาเหนือ
ทวีปอเมริ กาใต้
แอฟริ กา

หลัง (ชม.)
ไม่เกิน
24
ไม่เกิน
48
ไม่เกิน
72
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่ างประเทศชั่วคราว
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง / ค่าอาหาร
 ค่าเช่าที่พกั

 ค่าพาหนะ
 ค่ารับรอง
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่ องในการเดินทางไปราชการ
 ค่าเครื่ องแต่งตัว

เบีย้ เลีย้ งเดินทาง (เหมาจ่ าย)
•
•
•
•
•
•
•

ข้ าราชการ
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ อานวยการต้น
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
พลทหาร ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลตารวจ ถึงพันตารวจเอก
ประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อานวยการสูง
บริ หารต้นและสูง
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่า ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป
ข้าราชการทหารพันเอกฯ อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษฯ ขึ้นไป ข้าราชการตารวจ
พันตารวจเอกอัตราเงินเดือนพิเศษ ฯ ขึ้นไป

อัตรา (บาท/วัน)
2,100

3,100
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การนับเวลาคานวณเบีย้ เลีย้ ง
 ข้าราชการประจาต่างประเทศ

ตั้งแต่ออกจากที่อยูห่ รื อที่ทางานปกติจนกลับถึงที่อยูห่ รื อที่ทางานปกติ
 มาราชการชัว่ คราวในไทย ไม่รวมช่วงเวลาที่อยูใ่ นไทย
 ข้าราชการประจาในไทย
 ตั้งแต่ประทับตราหนังสื อเดินทางออกจนถึงประทับตราฯเข้าไทย
 กรณี พกั แรมนับ 24 ชม. ได้เบี้ยเลี้ยง 1 วัน เศษที่ไม่ถึงหรื อเกิน 12 ชม.
ให้ได้อีก 1 วัน
 กรณี ไม่พกั แรม ถ้าเกิน 12 ชม. ได้เบี้ยเลี้ยง 1 วัน ถ้าไม่ถึงแต่เกิน 6 ชม.
ได้เบี้ยเลี้ยงครึ่ งวัน


การนับเวลาคานวณเบีย้ เลีย้ ง (ต่ อ)
 กรณี เดินทางล่วงหน้าก่อนปฏิบตั ิราชการ

เนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน ให้ นับตั้งแต่ เริ่มปฏิบัตริ าชการ
 กรณี ยงั ไม่เดินทางกลับหลังเสร็ จสิ้ นปฏิบตั ิราชการ
เนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน ให้ นับถึงสิ้นสุ ดเวลาปฏิบัตริ าชการ
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กรณีไม่ เบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทางเหมาจ่ าย มีสิทธิเบิก
 ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม รวมภาษี บริ การที่โรงแรม ร้านค้าเรี ยกเก็บ

เบิกเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิน 4,500 บาท/วัน
 ค่าทาความสะอาดเสื้ อผ้าส่ วนที่เกิน 7 วัน
เบิกได้เท่าที่จ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน
 คานวณเบิกจ่ายแต่ละวัน เศษที่เหลือนามาสมทบเบิกจ่ายวันต่อไปไม่ได้
 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน

ค่ าเช่ าที่พกั
หลักเกณฑ์
 จาเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
 กรณี จาเป็ นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนปฏิบตั ิราชการเพราะเหตุส่วนตัว

(ลากิจ/ลาพักผ่อน) ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ก่อนวันเริ่ มปฏิบตั ิราชการได้ไม่เกิน 1 วัน
งดเบิกกรณี
 พักในยานพาหนะ
 ทางราชการจัดที่พกั ให้
 พักบ้านตนเอง / คู่สมรส / ญาติพน
ี่ อ้ ง
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ค่ าเช่ าทีพ่ กั ในต่ างประเทศ
ข้ าราชการ
• ระดับปฏิบตั ิงานถึงอาวุโส ระดับปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
อานวยการต้น
• ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 2 ลงมา ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
• ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 3 ลงมา
• พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา พันตารวจเอกลงมา

ประเภท ก
ห้องเดี่ยว

ห้องคู่

ไม่เกิน
7,500

ไม่เกิน
5,250

ประเภท ข

ประเภท ค

ห้องเดี่ยว

ห้องคู่

ห้องเดี่ยว

ห้องคู่

ไม่เกิน
5,000

ไม่เกิน
3,500

ไม่เกิน
3,100

ไม่เกิน
2,170

(ไปเป็ นหมู่คณะ ให้พกั รวมกัน 2 คนขึ้นไปต่อห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นหรื อไม่เหมาะสม)

• ระดับทักษะพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ อานวยการสูง บริ หารต้น ข้าราชการตุลา
การเงินเดือนชั้น 3 ขึ้นต่า ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4 พันเอกฯ อัตรา
เงินเดือนพันเอกพิเศษฯ พันตารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ฯ

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

• ระดับทรงคุณวุฒิ บริ หารสู ง ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสู งขึ้นไป
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 5 ขึ้นไป ยศพลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี ข้ ึน
ไป ยศพันตารวจตรี ข้ ึนไป (เบิกเพิ่มอีกห้องหรื อเบิกห้องชุดได้)

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

เหตุไม่ เหมาะสมจะพักร่ วมกัน
 ต่างเพศ มิได้เป็ นคู่สมรส
 หัวหน้าคณะระดับ 8
 หัวหน้าสานักงาน หรื อหน่วยงาน ระดับ 7-8 ไม่ตอ้ งพักรวมกับระดับอื่น
 มีสิทธิ การเบิกต่างอัตรากัน
 ข้อกาหนดพิเศษของทหาร / ตารวจ

เหตุจาเป็ นที่ไม่ พกั ร่ วมกัน
 เป็ นโรคติดต่ออันตรายต่อผูพ
้ กั รวมด้วย
 สมัครใจแยกพักเพียงฝ่ ายเดียว
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 ค่าพาหนะภายในต่างประเทศ เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
 กรณี เดินทางออกนอกเส้นทาง ให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกิน

เส้นทางที่ได้รับคาสัง่ ให้เดินทางไปราชการ

ค่ าเครื่องบิน

 ชั้น 1 : หัวหน้าคณะผูแ้ ทนรัฐบาล ประธาน-รองประธานศาลฎีกา

ประธาน-รองประธานรัฐสภา ประธาน-รองประธานวุฒิสภา
ประธาน-รองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
รัฐมนตรี
ข้าราชการประเภทบริ หาร ระดับสู ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสู ง ขึ้นไป
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 5 ขึ้นไป
พลตรี ฯ ขึ้นไป พลตารวจตรี ฯ ขึ้นไป
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ค่ าเครื่องบิน (ต่ อ)

 ชั้นธุ รกิจ : ข้าราชการประเภทบริ หารต้น อานวยการสู ง

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ทัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่า ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 4
ข้าราชการทหารพันเอกฯ อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษฯ
ข้าราชการตารวจ พันตารวจเอกอัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ฯ
 ชั้นประหยัด(ต่าสุ ด) : สาหรับตาแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ นอกเหนือจากข้างต้น
 กรณี จาเป็ นต้องโดยสารเครื่ องบินชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิ
จะเบิกได้ต่อเมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

ค่ าเครื่องแต่ งตัว
ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์
 จาเป็ นต้องใช้เครื่ องแต่งตัวพิเศษ หรื อจาเป็ นอื่นโดยได้รับ

อนุมตั ิจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

 ไม่ใช่ประเทศที่หา้ มเบิก
 มีสิทธิ เบิกได้เมื่อการเดินทางครั้งใหม่ห่างจากครั้งสุ ดท้าย

เกินกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่เดินทางออกจากประเทศ
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อัตราค่ าเครื่องแต่ งตัวต่ างประเทศชั่วคราว(เหมาจ่ าย)
•
•
•
•

ข้ าราชการ
ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา พลตารวจตรี ลงมา
ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 1

• ประเภททัว่ ไป ระดับชานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการขึ้นไป
ประเภทอานวยการและประเภทบริ หาร
• ข้าราชการตุลาการเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
• ข้าราชการทหารพันโทฯ ขึ้นไป ข้าราชการตารวจ พันตารวจโท ขึ้นไป

อัตรา (บาท)
7,500

9,000

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ าเป็ นต้ องจ่ าย
เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง
เช่น
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าประเทศ, วีซ่า
 ค่าหนังสื อเดินทาง
 ค่าฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
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ค่ ารับรอง
ตาแหน่ งต่ อไปนีเ้ บิกได้ เท่ าที่จ่ายจริง
 ประธานองคมนตรี / องคมนตรี
 ประธาน / รองประธาน ศาลฎีกา
 ประธานศาลอุทธรณ์
 นายกรัฐมนตรี / รองนายกฯ / รัฐมนตรี
 ประธาน / รองประธาน องค์กรนิ ติบญ
ั ญัติ

ค่ ารับรอง (ต่ อ)
นอกเหนือจากตาแหน่งข้างต้น เบิกเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตรา
 เดินทางไม่เกิน 15 วัน 67,000 บาท
 เดินทางเกิน 15 วัน 100,000 บาท
และต้องเป็ นการเดินทางกรณี ใดกรณี หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อ 14
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ค่ าใช้ จ่ายสมทบกรณีได้ รับความช่ วยเหลือ
 ค่าเครื่ องบิน

ได้รับไป – กลับ : งดเบิก
 เที่ยวเดียว : เบิกอีกหนึ่ งเที่ยวชั้นเดียวกัน แต่ไม่สูงกว่าสิ ทธิ
 ค่าที่พกั
 จัดให้ : งดเบิก
 ต่ากว่าสิ ทธิ : เบิกเพิ่มส่ วนที่ขาด / ไม่เกินสิ ทธิ


ค่ าใช้ จ่ายสมทบกรณีได้ รับความช่ วยเหลือ (ต่ อ)
 ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ได้รับต่ากว่าสิ ทธิ : เบิกสมทบได้ไม่เกินสิ ทธิ
 จัดเลี้ยงอาหารให้ทุกมื้อ : งดเบิก
 จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ

: เบิก 1 ใน 3
 จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ : เบิก 2 ใน 3
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ค่ าใช้ จ่ายสมทบกรณีได้ รับความช่ วยเหลือ (ต่ อ)
 ค่าเครื่ องแต่งตัว / ค่าพาหนะ / ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น

สมทบแล้วไม่เกินสิทธิ
 ค่ารับรอง
 กรณี ดูงาน เบิกตามที่กล่าวข้างต้นได้
แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ

อัตราแลกเปลีย่ น
 กรณี มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

ให้ถืออัตราวันที่แลกทั้งก่อนไปและกลับ
โดยแนบหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
 กรณี ไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

ให้ถืออัตราธนาคารแห่งประเทศไทย 1 วันทาการก่อนเดินทาง
และ 1 วันทาการหลังกลับ
 กรณี ใช้บตั รเครดิต ให้ถืออัตราตามใบแจ้งยอด

โดยแนบหลักฐานใบแจ้งยอดของบัตรเครดิต
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ขอบคุณค่ ะ
นางกิตติมา อังกินันทน์
นิตกิ รชานาญการพิเศษ
สถานทีท่ างาน กรมบัญชีกลาง กลุ่มงานวินัย
โทร : 081-703-9940
E-mail : kittima.ankinan@gmail.com
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