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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
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เ ปน การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติม พระราชกฤษฎีก าวา ดว ยคา ใชจ า ยในการเดิน ทาง
ไปราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้เรี ยกวา “พระราชกฤษฎีกาค าใชจายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป เวนแตมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับ แต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒ ตรี ในลักษณะ ๑ บททั่วไปแหงพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
“มาตรา ๑๒ ตรี ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหง
ความตายมิ ไ ด เ กิ ด จากการประทุ ษ ร า ยด ว ยเหตุ ส ว นตั ว หรื อ การประพฤติ ชั่ ว อย า งร า ยแรงของตน
ใหบุคคลในครอบครัวหรือผูจัดการศพของผูเดินทางไปราชการซึ่งถึงแกความตายนั้น ไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือคาพาหนะและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสงศพกลับ ทั้งนี้ ภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ เบี้ย เลี้ยงเดิน ทางใหเบิกไดใ นลักษณะเหมาจายภายในวงเงิน และเงื่อ นไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ การเดิน ทางไปราชการที่จําเปน ตองพักแรม เวน แตการพักแรมซึ่งโดยปกติ
ตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทาง
ไปราชการเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายหรือ ในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งนี้ ภายในวงเงิน และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีเ ปน การเดิน ทางไปราชการในทอ งที่ที่ม ีคาครองชีพ สูง หรือ เปน แหลง ทองเที่ย ว
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนง
ประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒ ิ หรือ ตํ า แหนง ระดับ ๑๐ ขึ ้น ไป หรือ ตํ า แหนง ที ่เ ทีย บเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้น ไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ
พลตํา รวจตรี ขึ้น ไป เปน หัว หนา คณะ หากมีค วามจํา เปน ตอ งใชส ถานที่ใ นที่เ ดีย วกัน กับ ที่พัก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

เพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่ง
หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิช าการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเ ศษ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑
ขึ้น ไป หรือ ขา ราชการอัย การซึ่งรับเงิน เดือนชั้น ๒ ขึ้น ไป หรือ ขา ราชการทหารซึ่ง มีย ศพัน โท
นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพั นตํารวจโท ขึ้นไป ใหเบิกคาพาหนะ
รับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเดิน ทางไปกลับ ระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดิน ทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(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) ผูดํ า รงตํา แหนง ประเภทบริห ารระดับ ตน และระดับ สูง ตํ า แหนง ประเภท
อํ า นวยการระดับ สูง ตํ า แหนง ประเภทวิช าการระดับ เชี ่ย วช าญ แ ละระดับ ทรงคุณ วุฒิ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเ ศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้น ไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔
ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงิน เดือ นพันเอกพิเ ศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ผูดํารงตํา แหนงประเภทอํานวยการระดับ ตน ตํา แหนง ประเภทวิช าการระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
หรือตําแหนงระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน เดือน
ชั้น ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท
นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ขึ้น ไป ทั้งนี้ นอกจาก
ที่ระบุใน (๑)
(ข) ผูดํารงตําแหนงระดับ ชั้น หรือยศ ต่ํากวาที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเปน
รีบดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ
ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือสงเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่กําหนดสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม (๒) เต็ม และไมสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได
ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได
โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชา
ที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ
การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกิน คาพาหนะ
ในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได
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ในกรณีที่ผูเ ดิน ทางไปราชการมีค วามจํา เปน ตอ งโดยสารเครื่อ งบิน ในชั้น ที่สูง กวา สิท ธิ
จะเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดเมื่อไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปน หัวหนาคณะ
ซึ่ง ดํา รงตํา แหนง ประเภทบริห ารระดับ ตน และระดับ สูง ตํา แหนง ประเภทอํา นวยการระดับ สูง
ตําแหนงประเภทวิช าการระดับเชี่ย วชาญ และระดับทรงคุณ วุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเ ศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้น ไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือ กับขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือกับขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือกับ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเ ศษ ขึ้น ไป หรือ กับขา ราชการตํา รวจซึ่ง มียศพัน ตํา รวจเอก อัตราเงิน เดือ น
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความจําเปนตองเดินทางพรอมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชน
ในการประสานสั่ง การในระหวางเดิน ทางไปราชการ ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชา
มีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับ
หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙/๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๙/๑ นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่ง ไดรับคําสั่งใหเ ดิน ทางกลับประเทศไทย
เพื่อเขาเฝาพระมหากษัตริย เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาสนตราตั้งและพระราชสาสนถอน
กอนเดินทางไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ หากจะนําคูสมรสบุตรอายุไมเกินยี่สิบหาปซึ่งไมมี
คูสมรสและอยูในอุปการะที่จะตองเดินทางไปอยูใ นตางประเทศดวยและผูติดตามรวมเดิน ทางกลับ
ประเทศไทยเพื่อเดินทางพรอมกันตอเนื่องไปประเทศประจําการใหมและประเทศไทยเปนเสนทางผาน
หรืออยูใกลเคียงกับประเทศที่จะไปประจําการใหม ใหอยูในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจาสังกัดที่จะ
พิจารณาอนุญาตตามความจําเปนและเหมาะสมและใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักได ดังตอไปนี้
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(๑) คาพาหนะสําหรับคูสมรสและบุตรดังกลาว ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูต
ระดับสูง แตถามิไดเดินทางพรอมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด สําหรับผูติดตาม
ไมวาจะเดินทางพรอมกันหรือไม ใหเบิกไดในอัตราต่ําสุด
(๒) คาเชาที่พักใหเบิกไดตามความจําเปน เวน แตกรณีที่ผูเดิน ทางมีเคหสถานของตนเอง
ที่สามารถพักอาศัยได ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
การเบิกคา เชาที่พัก ใหนัก บริหารการทูตระดับสูง คูส มรส บุตร และผูติด ตามดังกลา ว
พัก แรมรวมกัน สองคนตอหนึ่ง หอ ง และใหเบิก คา เชาที่พัก ในอัต ราคา เชาหองพัก คูค นละไมเ กิน
รอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว เวน แตเปน กรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมี
เหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวสําหรับ
ผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการในตําแหนงระดับต่ําสุด”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจา ย
ในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได ดังตอไปนี้
(๑) หนึ ่ง คน สํ า หรับ ขา ราชการซึ ่ง ดํ า รงตํ า แหนง ประเภทวิช าการระดับ ปฏิบ ัต ิก าร
ตํา แหนง ประเภททั่ว ไประดับ ปฏิบัติง าน และระดับ ชํา นาญงาน หรือ ตํา แหนง ระดับ ๖ ลงมา
หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๑ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา
หรือดะโตะยุตธิ รรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท ลงมา
(๒) ไมเ กิน สองคน สํ า หรับ ขา ราชการซึ ่ง ดํ า รงตํ า แหนง ประเภทบริห ารระดับ ตน
และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิช าการระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับ อาวุโ ส และระดับ ทัก ษะพิเ ศษ หรือ ตํา แหนง ระดับ ๗ ขึ้น ไป หรือ ตํา แหนง ที่เ ทีย บเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจเอก ขึ้นไป”
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มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ คาใชจายในการเดิน ทางไปราชการในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัด
ใหเบิกจากสังกัดใหมซึ่งไปประจํา”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักได ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเ ศษ ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชํ า นาญงาน และระดับ อาวุโ ส หรือ ตํ า แหนง ระดับ ๘ ลงมา หรือ ตํ า แหนง ที ่เ ทีย บเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๒ ลงมา หรือผูชว ยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม
หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา ใหพักแรมรวมกันสองคน
ตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชา หองพักคู คนละไมเกิน รอยละ
เจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกได
อัตราเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได
ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิช าการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซึ่ง รับ เงิน เดือ นชั้น ๓ ขั ้น ต่ํา ขึ้น ไป หรือ ขา ราชการอัย การซึ ่ง รับ เงิน เดือ น ชั ้น ๔ ขึ้น ไป
หรือ ขา ราชการทหารซึ่ง มีย ศพัน เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัต ราเงิน เดือ นพัน เอกพิเ ศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
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(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้น ไป หรือตํา แหนงที่เ ทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน เดือ น
ชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้น ไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้น ไป ซึ่งเปน
หัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะ
หรือกับ บุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเ พิ่ม ขึ้น สําหรับ หองพัก อีกหองหนึ่งในอัตราคาเชา หองพัก
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 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓
ขั้น สูง ขึ้น ไป หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๕ ขึ้น ไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ
พลตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี ขึ้นไป”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน (๒) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ หรื อ ตํ า แหน ง ระดั บ ๙ หรื อ ตํ า แหน ง ที่ เ ที ย บเท า
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๓ ขั้น ต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงิน เดือ นชั้น ๔
หรื อข า ราชการทหารซึ่ง มี ยศพัน เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัต ราเงิ น เดือ นพัน เอกพิเ ศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเ ศษ หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพัน ตํารวจเอก อัตราเงิน เดือน
พันตํารวจเอกพิเศษ”

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

มาตรา ๑๕ ใหย กเลิก ความใน (๒) ของมาตรา ๕๕ แหง พระราชกฤษฎีก าคา ใชจา ย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับตน และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชํานาญการพิเ ศษ
เปนหัวหนาคณะไปราชการในกรณี
(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาสนตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาตอพระราชาธิบดี หรือประมุข
แหงรัฐที่อยูในเขตอาณา
(ข) ตามเสด็จพระราชดําเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริยหรือพระราชินีเสด็จเยือน
ประเทศที่อยูในเขตอาณา
(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยูใ นเขตอาณาไดเชิญ คูสมรสไปรว มงานพิธีใ นประเทศ
เขตอาณาดวย”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๒ แหง พระราชกฤษฎีกาคาใชจา ย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศจะเบิกคาพาหนะสําหรับผูติดตามซึ่งไดรับอนุญาต
จากกระทรวงเจาสังกัดแลวได ดังตอไปนี้
(๑) หนึ่งคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนง
ที่เทียบเทา หรือขาราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือขาราชการตํารวจ
ซึ่งมียศพันตํารวจโท ลงมา
(๒) ไมเกินสองคน สําหรับขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน และระดับสูง ตําแหนงประเภทวิช าการระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
และระดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการทหาร
ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก
ขึ้นไป”

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๔ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คูสมรสหรือบุตรซึ่งมิไดเดิน ทางติดตามไปอยูดวยกับขาราชการหรือลูกจางที่ไปราชการ
ประจําในตางประเทศ หากประสงคจะติดตามขาราชการหรือลูกจางซึ่งเดิน ทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศอื่นหรือเดินทางไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่งในตางประเทศเดียวกันตามมาตรา ๗๐ (๒)
หรือ (๓) แลวแตกรณี ใหมีสิทธิโดยสารชั้น ประหยัดหรือชั้น ต่ําสุด โดยใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราขั้นต่ําสุดตามเสนทางที่ขาราชการหรือลูกจางนั้นไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการประจํา
เวนแตในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรมีความจําเปนที่จะตองรวมเดินทางไปกับขาราชการหรือลูกจางผูน้นั
ใหก ระทรวงเจา สัง กัดทํา ความตกลงกับ กระทรวงการคลัง จึง จะเบิกคา โดยสารเครื่อ งบิน ในชั้น ที่
สูงกวาสิทธิได”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๘ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน
สมควรแกไขเพิ่ มเติมบทบั ญญัติ ของพระราชกฤษฎีกาคาใชจ ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
ในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว และโดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปลงศพ
หรือสงศพกลับ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ ประกอบกับสมควร
แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก และคาใชจายในการเดินทางไปราชการในกรณี
ไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัด รวมทั้งหลักเกณฑการเบิกคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว
ในราชอาณาจักรและการเบิกคาโดยสารเครื่องบินของคูสมรสหรือบุตรของขาราชการหรือลูกจางใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

