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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ประกอบกับมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบีย บนี้ใ ห้ใช้ บังคั บตั้ ง แต่ วัน ถัด จากวั น ประกาศในราชกิ จจานุเ บกษาเป็น ต้ น ไป
เว้นแต่ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบนี้ บัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ ๙ แห่งระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เกี่ย วกับศพข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๕/๑ แห่งระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย
มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการประทุ ษ ร้ า ยด้ ว ยเหตุ ส่ ว นตั ว หรื อ การประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรงของตน ให้ บุ ค คล
ในครอบครัว ของผู้ถึง แก่ค วามตายหรือผู้จัด การศพมีสิท ธิเบิกค่าพาหนะในการเดิน ทางเพื่อไปปลงศพ
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน และให้
เบิก ได้เ ฉพาะค่ าพาหนะไปกลั บเท่าที่ จ่ายจริ งไม่ เกิ น อัต ราตามเส้ น ทางจากท้ องที่ ที่ผู้ ถึงแก่ค วามตาย
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิท ธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้น แต่บุคคลในครอบครัว ของ
ผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย ให้เบิก
ค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิข องผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ค วามตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
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(๒) กรณีการส่ง ศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”
ข้อ ๕ ให้ย กเลิกความใน (๒) ของข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกตามบัญ ชีหมายเลข ๓ โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
หรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็น การเดินทางไปราชการเป็น หมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ”
ข้อ ๖ ให้ย กเลิก ความในวรรคสามของข้อ ๙ แห่ งระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเดิน ทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดิน ทางได้เท่าที่จ่ายจริง สําหรับการเดิน ทางโดย
รถด่ว นหรือรถด่ว นพิเศษ ชั้น ที่ ๑ นั่ง นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ขึ้น ไป ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทบริหาร หรือตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพัน โท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้น ไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมีย ศ
พันตํารวจโท ขึ้นไป”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ว ยงานอื่น ของรัฐตามกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บอื่ น ใด ไม่ ว่ า จะเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ หรื อ เคยได้ รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ค่ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว จากหน่ ว ยงานใด ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
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ค่าเครื่องแต่งตัวได้ เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่ ว คราวครั้งสุด ท้ายที่ได้รั บค่าเครื่องแต่งตัว เกิน กว่ าสองปีนับแต่วัน ที่เดิน ทาง
ออกจากประเทศไทย หรือเมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีร ะยะเวลาเกินกว่า
สองปีนับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผู้ที่รับราชการประจําในต่างประเทศ”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข ๖ บัญ ชี
หมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓
บัญชีหมายเลข ๖ บัญชีหมายเลข ๗ บัญชีหมายเลข ๘ และบัญชีหมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

>> ๓๐ <<
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ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิ เศษ ลงมา ตําแหน่ งประเภทอํานวยการระดับต้น หรื อตําแหน่ ง
ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้ น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา

๒๔๐

ผู้ดํารงตําแหน่ งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ขึ้ นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร
หรือตําแหน่ งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุ ลาการ
ซึ่ง รับ เงินเดือ นชั้ น ๓ ขั้นต่ํ า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่ง รับ เงิ นเดื อ น
ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือ นพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเ ศษ นาวาอากาศเอกพิเ ศษ ขึ้นไป
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ
ขึ้นไป
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อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าทีจ่ ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดั บชํานาญการพิเศษ
ลงมา ตํ า แหน่ ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ ต้ น
หรื อ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ๘ ลงมา หรื อ ตํ า แหน่ ง
ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง รั บ
เงิ น เดื อ นชั้ น ๒ ลงมา หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงิ นเดือนชั้ น ๓ ลงมา หรื อ ข้าราชการทหาร
ซึ่ ง มี ย ศพั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก
ลงมา ให้เ บิกค่าเช่าที่พั กได้เ ท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)

๑,๕๐๐

๘๕๐

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ
ใ ห้ พั ก ร ว ม กั น ส อ ง ค น ขึ้ น ไ ป ต่ อ ห นึ่ ง ห้ อ ง
โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่ าห้ อ งพั กคู่ เว้ นแต่ เ ป็นกรณี ที่ ไม่ เ หมาะสม
จะพั ก รวมกั นหรื อมี เ หตุ จํ าเป็ นที่ ไม่ อ าจพั กรวม
กับผู้ อื่นได้ ให้เ บิ ก ได้ เ ท่า ที่ จ่า ยจริ ง ไม่ เ กิน อัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ผู้ดํารงตําแหน่ ง ประเภททั่วไประดับ ทักษะพิเ ศษ
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับ สู ง ตําแหน่งประเภท
บริห ารระดับ ต้ น หรือ ตําแหน่ง ระดั บ ๙ หรื อ
ตํ า แหน่ ง ที่ เ ที ย บเท่ า หรื อ ข้ าราชการตุล าการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการทหารซึ่ ง มีย ศ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือ ข้า ราชการตํ า รวจซึ่ ง มี ยศพั นตํ ารวจเอก
อัตราเงินเดือนพั นตํ ารวจเอกพิเ ศษ จะเบิกในอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

>> ๓๒ <<
-๒ข้าราชการ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่ง
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕
ขึ้นไป
หรือข้าราชการทหารซึง่ มียศพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป จะเบิก
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้
ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ
และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ
และมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ส ถานที่ เ ดี ย วกั น กั บ
ที่ พั ก เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระสานงานของคณะหรื อ
บุคคลอื่น ให้เบิกค่ าเช่าที่พัก ได้เพิ่มขึ้น สําหรับ
ห้ อ งพั ก อี ก ห้ อ งหนึ่ ง ในอั ต ราค่ า เช่ า ห้ อ งพั ก
คนเดียวหรือ จะเบิก ค่าเช่าห้ อ งชุดแทนในอัตรา
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)
๒,๕๐๐

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
๑,๔๐๐

(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่วไประดับอาวุโ ส ลงมา ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ระดั บชํานาญการพิเ ศษ ลงมา ตํ าแหน่ง ประเภทอํานวยการระดับต้น หรือ
ตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เ ทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรั บเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือ ข้าราชการตํ ารวจซึ่ ง มี ยศ
พันตํารวจเอก ลงมา
ผู้ดํารงตําแหน่ งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ขึ้ นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร
หรือตําแหน่ งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุ ลาการ
ซึ่งรับเงินเดื อนชั้ น ๓ ขั้นต่ํ า ขึ้ นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔
ขึ้ น ไป หรื อ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง มี ย ศพั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๘๐๐

๑,๒๐๐

>> ๓๓ <<
บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ ลงมา ตํ าแหน่ งประเภทอํ า นวยการ
ระดับต้น หรื อตํ าแหน่ งระดั บ ๘ ลงมา หรือตํ าแหน่งที่ เทียบเท่ า หรื อ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม หรื อ ข้ า ราชการอั ย การซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น ๓
ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา

๒,๑๐๐

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้ นไป ตํ าแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตํ าแหน่ง
ประเภทบริ ห าร หรื อ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ๙ ขึ้ น ไป หรื อ ตํ า แหน่ ง
ที่เที ยบเท่ า หรือข้ าราชการตุลาการซึ่ งรั บเงินเดือนชั้ น ๓ ขั้ นต่ํ า ขึ้นไป
หรือข้าราชการอั ยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิ เ ศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้ นไป หรื อข้าราชการตํารวจ
ซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า
เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทํ าความสะอาดเสื้ อผ้า สําหรับ ระยะเวลาที่ เ กิน ๗ วัน ให้เบิ กเท่าที่ จ่ ายจริ ง ไม่เ กิ น
วันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่ เหลือจ่ายในวันใด
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

>> ๓๔ <<
บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ลงมา ตํ าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้ น หรื อตํ าแหน่งระดั บ
๘ ลงมา หรื อตําแหน่งที่เที ยบเท่า หรื อ
ข้าราชการตุ ลาการซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น ๒
ลงมา หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา หรื อ
ดะโต๊ ะยุ ติ ธรรม หรื อข้ าราชการอั ยการ
ซึ่ ง รั บ เงิ นเ ดื อ นชั้ น ๓ ลง มา ห รื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา

ไม่เกิน
๗,๕๐๐

ไม่เกิน
๕,๐๐๐

ไม่เกิน
๓,๑๐๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ
ทั กษะพิ เศษ ตํ าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภท
อํ านวยการระดั บ สู ง ตํ าแหน่ งประเภท
บริหาร หรือตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่ งรั บเงินเดื อนชั้ น ๓ ขั้ นต่ํ า ขึ้ นไป หรื อ
ข้ าราชการอั ยการซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น ๔
ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหารซึ่งมี ยศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดื อน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิ เศษ ขึ้ นไป หรื อข้ าราชการตํ ารวจ
ซึ่ ง มี ยศพั นตํ ารวจเอก อั ตราเงิ นเดื อ น
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

/(๒) . . .

>> ๓๕ <<
-๒(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. ราชรัฐลักเซมเบิรก์
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. สหรัฐอาหรับอิมเิ รตส์
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. . . .

>> ๓๖ <<
-๓๓๖. 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. . . .

>> ๓๗ <<
-๔๑๖. 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. สาธารณรัฐตูนเิ ซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
/๕๓. . . .

>> ๓๘ <<
-๕๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท 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

>> ๓๙ <<
บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : คน)

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือตําแหน่งระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
หรือ ผู้ ช่วยผู้ พิพ ากษา หรื อ ดะโต๊ะ ยุ ติ ธรรม หรือ ข้าราชการอั ย การ
ซึ่ ง รับ เงิ นเดื อนชั้ น ๑ หรื อ ข้ าราชการทหารซึ่ง มียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรี ลงมา หรือ ข้าราชการตํา รวจซึ่ง มีย ศพันตํารวจตรี
ลงมา

๗,๕๐๐

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ขึ้นไป ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ขึ้นไป

๙,๐๐๐

(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑)

>> ๔๐ <<
บัญชีหมายเลข ๑๐
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผูเ้ ดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่าย
ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ

อัตราสําหรับประเทศ
(บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบั ติการ หรือตําแหน่ง
ระดับ ๕ ลงมา หรื อตํ าแหน่ งที่เทียบเท่า หรือ ผู้ช่วย
ผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุ ติธรรม หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ หรื อข้าราชการทหารซึ่งมียศพั นตรี
นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตํารวจ
ซึ่งมียศพันตํารวจตรีลงมา

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๒๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐

ผู้ดํารงตําแหน่ งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ขึ้นไป
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตําแหน่งระดับ ๖
ถึงระดับ ๙ หรือตํ าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า หรือ ข้าราชการ
ตุ ลาการซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น ๑ ถึ งชั้ น ๓ ขั้ น ต่ํ า หรื อ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ถึงชั้น ๔ หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
ถึงยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ หรือนาวาอากาศเอก
พิเศษ หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ถึง
พันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ

๔๕,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

>> ๔๑ <<
-๒ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ

อัตราสําหรับประเทศ
(บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ผู้ดํ ารงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไว้ในประเภท ข.
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. สหภาพพม่า
๕. มาเลเซีย
๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. เนการาบรูไนดารุซาลาม
(๔) ข้ า ราชการผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตาม (๑) ยกเว้ น คู่ ส มรส และบุ ต ร ถ้ า มี ค วามจํ า เป็ น ต้อ งใช้
เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร (White tie) หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ
ตามประเพณีของประเทศนั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ดังกล่าวอย่างละ ๑ ชุด เพิ่มขึ้นอีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท สําหรับส่วนราชการใด
ที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

