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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

       ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่   ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เป นการสมควรแกไขเพิ ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจ ายในการเดินทาง 

ไปราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย  

พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  เวนแตมาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒  ตรี  ในลักษณะ  ๑  บททั่วไปแหงพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

“มาตรา  ๑๒  ตรี  ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ  โดยเหตุแหง

ความตายมิไดเกิดจากการประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตน   

ใหบุคคลในครอบครัวหรือผูจัดการศพของผูเดินทางไปราชการซึ่งถึงแกความตายนั้น  ไดรับคาพาหนะ 

ในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ  หรือคาพาหนะและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสงศพกลับ  ทั้งนี้  ภายใน

วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๕  เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่

กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗  การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม  เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติ

ตองพักแรมในยานพาหนะ  หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว  ใหผูเดินทาง

ไปราชการเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได  ทั้งนี้  ภายในวงเงินและ

เง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ที ่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที ่ยว

กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน 

การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  หรือตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหนงระดับ   ๑๐   ขึ ้นไป   หรือตําแหนงที ่เท ียบเทา   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ข้ันสูง  ข้ึนไป  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๕  ข้ึนไป   

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ 

พลตํารวจตรี  ขึ้นไป  เปนหัวหนาคณะ  หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พัก 
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เพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น  ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มข้ึนสําหรับหองพักอีกหองหนึ่ง

หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง  ทั้งนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๒  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  และระดับสูง  ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  

และระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  

และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  และระดับทักษะพิเศษ  

หรือตําแหนงระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  

ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท   

นาวาโท  นาวาอากาศโท  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท  ข้ึนไป  ใหเบิกคาพาหนะ 

รับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะประจําทาง  หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ

ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต

จังหวัดเดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชั้นธุรกิจ  สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 

     (ก) หัวหนาคณะผูแทนรัฐบาล 

     (ข) ประธานศาลฎีกา  และรองประธานศาลฎีกา 

     (ค) ประธานรัฐสภา  และรองประธานรัฐสภา 
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     (ง) ประธานวุฒิสภา  และรองประธานวุฒิสภา 

     (จ) ประธานสภาผูแทนราษฎร  และรองประธานสภาผูแทนราษฎร 

     (ฉ) รัฐมนตรี 

     (ช) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน   และระดับสูง   ตําแหนงประเภท

อํานวยการระด ับส ูง   ตํา แหน งประ เภทว ิช าการระด ับ เ ชี ่ยวช าญ   และระด ับทรงค ุณว ุฒิ   

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือน  ชั้น  ๔ 

ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือน

พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด  สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 

     (ก) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

ชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  และระดับอาวุโส  

หรือตําแหนงระดับ  ๖  ถึงระดับ  ๘  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน

ชั้น  ๑  ข้ึนไป  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  

นาวาโท  นาวาอากาศโท  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท  ข้ึนไป  ทั้งนี้  นอกจาก

ที่ระบุใน  (๑) 

     (ข) ผูดํารงตําแหนงระดับ  ชั้น  หรือยศ  ตํ่ากวาที่ระบุใน  (ก)  เฉพาะกรณีที่มีความจําเปน

รีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ 

ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ  ตามเสด็จ  หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หากที่นั่ง

โดยสารในชั้นที่กําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม  (๒)  เต็ม  และไมสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได  

ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได  

โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง  ใหผูบังคับบัญชา

ที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ 

การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม  (๑)  หรือ  (๒)  จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะ

ในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบิกได 
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ในกรณีที ่ผู เดินทางไปราชการมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที ่สูงกวาสิทธิ 

จะเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดเมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘  ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ

ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  และระดับสูง  ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง   

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับ

ทักษะพิเศษ  หรือตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือกับขาราชการตุลาการ 

ซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือกับขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๔  ข้ึนไป  หรือกับ

ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  

นาวาอากาศเอกพิเศษ  ขึ้นไป  หรือกับขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือน 

พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หากมีความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชน

ในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการ  ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชา 

มีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา  โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ  

หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราตํ่าสุดของที่พักนั้น  แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๙/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๙/๑  นักบริหารการทูตระดับสูง  ซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางกลับประเทศไทย 

เพื่อเขาเฝาพระมหากษัตริย  เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสนตราต้ังและพระราชสาสนถอน  

กอนเดินทางไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ  หากจะนําคูสมรสบุตรอายุไมเกินย่ีสิบหาปซ่ึงไมมี

คูสมรสและอยูในอุปการะที่จะตองเดินทางไปอยูในตางประเทศดวยและผูติดตามรวมเดินทางกลับ 

ประเทศไทยเพื่อเดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผาน

หรืออยูใกลเคียงกับประเทศที่จะไปประจําการใหม  ใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดที่จะ

พิจารณาอนุญาตตามความจําเปนและเหมาะสมและใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักได  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว  ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต

ระดับสูง  แตถามิไดเดินทางพรอมกับนักบริหารการทูตระดับสูง  ใหเบิกไดในอัตราตํ่าสุด  สําหรับผูติดตาม

ไมวาจะเดินทางพรอมกันหรือไม  ใหเบิกไดในอัตราตํ่าสุด 

(๒) คาเชาที่พักใหเบิกไดตามความจําเปน  เวนแตกรณีที่ผูเดินทางมีเคหสถานของตนเอง 

ที่สามารถพักอาศัยได  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

การเบิกคาเชาที ่พัก  ใหนักบริหารการทูตระดับสูง  คูสมรส  บุตร  และผูติดตามดังกลาว 

พักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง  และใหเบิกคาเชาที ่พักในอัตราคาเชาหองพักคูคนละไมเกิน 

รอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว  เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน  หรือมี

เหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับ

ผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับตํ่าสุด” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา   ๓๖  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนึ ่งคน   สําหรับขาราชการซึ ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน   และระดับชํานาญงาน   หรือตําแหนงระดับ  ๖  ลงมา   

หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ลงมา  หรือผูชวยผูพิพากษา

หรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ลงมา  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ

พันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ลงมา  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโท  ลงมา 

(๒) ไม เก ินสองคน   สําหร ับข าราชการซึ ่ง ดํารงตําแหนงประเภทบร ิหารระดับตน   

และระดับสูง  ตําแหนงประเภทอาํนวยการระดับตน  และระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 

ชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส  และระดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหนงระดับ  ๗  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที ่เทียบเทา   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๓  ข้ึนไป   

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศ

พันตํารวจเอก  ข้ึนไป” 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๑  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัด  

ใหเบิกจากสังกัดใหมซ่ึงไปประจํา” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๑  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ  ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักได  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ระดับ

ชํานาญงาน   และระดับอาว ุโส   หรือ ตําแหน งระดับ   ๘   ลงมา   หร ือตําแหน งที ่เท ียบ เท า   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ลงมา  หรือผูชวยผูพิพากษา  หรือดะโตะยุติธรรม   

หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ลงมา  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก   

นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  ลงมา  ใหพักแรมรวมกันสองคน 

ตอหนึ่งหอง  โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา  หองพักคู  คนละไมเกินรอยละ

เจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว  ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกได

อัตราเดียวกัน  เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน  หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได  

ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  และระดับสูง  ตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการ

ซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ขั ้นตํ่า  ขึ้นไป   หรือขาราชการอัยการซึ ่งรับเงินเดือน  ชั ้น  ๔  ขึ้นไป   

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ   

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือน 

พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป  ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

หรือตําแหนงระดับ  ๑๐  ขึ้นไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 

ชั้น  ๓  ข้ันสูง  ข้ึนไป  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๕  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ

พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ขึ้นไป  ซึ่งเปน

หัวหนาคณะ  หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะ

หรือกับบุคคลอื่น  ใหเบิกคาเชาที ่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพัก 

คนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได  แตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตราคาเชาหองพัก

คนเดียว” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน  (ช)  ของ  (๑)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ช)  ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

หรือตําแหนงระดับ  ๑๐  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  

ขั้นสูง  ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๕  ขึ้นไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ 

พลตรี  พลเรือตรี  หรือพลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรี  ข้ึนไป” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๓  แหงพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด  สําหรับผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหารระดับตน  ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิ เศษ   หรือตําแหนงระดับ   ๙   หรือตําแหนงที่ เทียบเท า   

หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๓  ข้ันตํ่า  หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๔   

หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ   

นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือน 

พันตํารวจเอกพิเศษ” 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความใน   (๒)  ของมาตรา  ๕๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  เมื่อนักบริหารการทูตระดับตน  และระดับสูง  หรือนักการทูตระดับชํานาญการพิเศษ  

เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณี 

 (ก) ถวายหรือย่ืนพระราชสาสนตราต้ัง  หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบดี  หรือประมุข

แหงรัฐที่อยูในเขตอาณา 

       (ข) ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริยหรือพระราชินีเสด็จเยือน

ประเทศที่อยูในเขตอาณา 

       (ค) รัฐบาลของประเทศที่อยูในเขตอาณาไดเชิญคูสมรสไปรวมงานพิธีในประเทศ 

เขตอาณาดวย” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา   ๖๒  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตามซ่ึงไดรับอนุญาต

จากกระทรวงเจาสังกัดแลวได  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนึ่งคน  สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตําแหนง

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  และระดับชํานาญงาน  หรือตําแหนงระดับ  ๖  ลงมา  หรือตําแหนง 

ที่เทียบเทา  หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ลงมา  หรือขาราชการตํารวจ

ซ่ึงมียศพันตํารวจโท  ลงมา 

(๒) ไมเกินสองคน  สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง  

ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  และระดับสูง  ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  

และระดับทักษะพิเศษ  หรือตําแหนงระดับ  ๗  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการทหาร 

ซ่ึงรับเงินเดือนพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ข้ึนไป  หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  

ข้ึนไป” 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๖๔  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“คูสมรสหรือบุตรซึ่งมิไดเดินทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางที่ไปราชการ

ประจําในตางประเทศ  หากประสงคจะติดตามขาราชการหรือลูกจางซ่ึงเดินทางไปราชการประจําใน

ตางประเทศอื่นหรือเดินทางไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศเดียวกันตามมาตรา  ๗๐ (๒)  

หรือ  (๓)  แลวแตกรณี  ใหมีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด  โดยใหเบิกไดเทาที่จายจริง 

ไมเกินอัตราข้ันตํ่าสุดตามเสนทางที่ขาราชการหรือลูกจางนั้นไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการประจํา  

เวนแตในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรมีความจําเปนที่จะตองรวมเดินทางไปกับขาราชการหรือลูกจางผูนั้น  

ใหกระทรวงเจาสังกัดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกคาโดยสารเครื ่องบินในชั้นที่ 

สูงกวาสิทธิได” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน  

สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖   

ในสวนท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  และโดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปลงศพ

หรือสงศพกลับ  ในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ  ประกอบกับสมควร

แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทาง  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณี 

ไปประจําสํานักงานซ่ึงตางสังกัด  รวมทั้งหลักเกณฑการเบิกคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชัว่คราว

ในราชอาณาจักรและการเบิกคาโดยสารเครื่องบินของคูสมรสหรือบุตรของขาราชการหรือลูกจางใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


