
สรุปสาระส าคัญ พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ผู้มี่สิทธิตาม พ.ร.ฎ. น้ี ประกอบด้วย 
 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการ 8 ประเภท 

 -  ขรก. พลเรอืน  -  ขรก. ครู 

 - ขรก. ตุลาการ -  ขรก. อัยการ 

 -  ขรก. มหาวิทยาลัย -  ขรก. รัฐสภา 

 -  ขรก. ต ารวจ  -  ขรก. ทหาร 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่าย เว้นแตลู่กจ้างชาวต่างประเทศที่  

              มีสัญญาจา้ง 

 1. ลูกจา้งประจ า 

 2. ลูกจา้งช่ัวคราว 

    - เงินค่าจ้างตอ้งเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นหมวดรายจา่ยใดก็ตาม 

    - มีค าสั่งจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  

 3. พนักงานราชการ 

4.บุคคลภายนอก 

    - บุคคลที่ กค. ก าหนดเทียบต าแหน่งไว้แล้ว 

    - ผูซ้ึ่งเคยรับราชการ (ให้ใช้ต าแหนง่สุดท้ายก่อนออกจากราชการ) 

“ภูมิล าเนาเดิม” หมายความว่า 

 -  ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ 

 -  ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ หรอื 

 -  ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรอืครั้งสุดท้าย 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผูเ้ดินทางไปราชการ 

ดังนี้ -  คู่สมรส  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 -  บุตร  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 -  บิดามารดาของผูเ้ดินทาง และบิดามารดาของคู่สมรส 

 -  ผู้ติดตาม 

มาตรา 6 

 -  หัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมหรอืที่เรยีกชื่ออย่างอื่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามความเหมาะ จ าเป็นและประหยัดภายใต้

หลักเกณฑ์และอัตราการจา่ยตามพระราชกฤษฎีกานี ้

มาตรา 8  

- สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตัง้แต่วันที่ได้รับอนุมัติใหเ้ดินทางไป

ราชการ หรอืวันที่ออกจากราชการ แล้วแตก่รณี 
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มาตรา 8/1 

 -  ถ้าผูเ้ดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางลว่งหนา้หรอืไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตัง้ส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิน้การปฏิบัติราชการ เพราะเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัตใิห้ให้ลากิจ/

พักผอ่น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าว ใหม้ีสทิธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่อเมื่อได้มี

การปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทางราชการแล้ว 

มาตรา 10 

 - ข้าราชการซึ่งได้เดินทางไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางตามช้ันยศที่ตนด ารงอยู่ แต่ระหว่างที่รักษาการฯ หรือรักษาราชการแทนรวมทั้งการเดินทาง

กลับมาด ารงต าแหน่งเดิม ใหไ้ด้รับค่าใช้จ่ายในต าแหน่งที่ไปรักษาการฯ หรือรักษาราชการแทน 

 -  กรณีต าแหน่งที่ไปรักษาการฯ หรือรักษาราชการแทน ต่ ากว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ให้ผู้มีสิทธิ

ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 

มาตรา 11 

 - ถ้าผู้มีสิทธิหยุดเดินทางอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ส าหรับระยะเวลาที่หยุด 

มาตรา 12 

 -  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ า จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้เมื่องดเบิกเบี้ย

เลี้ยงประจ า 

มาตรา 12 ตรี 

 - ในกรณีผู้ที่เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างเดินทางไปราชการ ซึ่งความตายมิได้เกิด

จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัว หรือการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้บุคคลในครอบครัว

ของผู้ตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ 

ดังนี้  1. กรณีเดินทางไปเพื่อปลงศพ 

 1.1 บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกิน  3 คน 

 1.2 เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะ ไป – กลับ เท่าที่จา่ยจริง 

 1.3 อัตราไม่เกินตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ตายรับราชการ ถึงท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิ

ของผู้ตาย เว้นแตบุ่คคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับค่าใชจ้า่ยสูงกว่าผูต้าย (ให้ใชส้ิทธิของตนเอง)                                                          
 

การเดินทางไปราชการจ าแนกได้ 2 ลักษณะ 
 

1. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ประเภทการเดินทาง 3 ประเภท 

   1. การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

   2. การเดินทางไปราชการประจ า 

   3. การเดินทางกลับภูมลิ าเนาเดิม 
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2. การเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ประเภทการเดินทาง 2 ประเภท 

   1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

   2. การเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ  
 

การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว จะมีระยะเวลาสั้นและมีก าหนดเวลาแน่นอน เช่น 2 วัน เนื้องานเสร็จสิ้น

เมื่อครบก าหนดเวลา เชน่ การไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล กรณีทางราชการตกเป็นจ าเลย 

ได้แก่  

1. การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  ตามค าสั่ง

ผูบ้ังคับบัญชา 

- นอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งฯ หมายถึงสถานที่ที่ข้าราชการ /ลูกจ้าง 

ได้รับค าสั่งใหป้ฏิบัติงานในลักษณะประจ า เช่น เจ้าหน้าที่การเงินงานประจ าอยู่ที่ในส านักงาน , เจ้าหน้าที่

ต ารวจจราจรงานประจ าอยู่บนถนน ไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวอาคารที่ตั้ง 

2. การเดินทางไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือก ตามที่ได้รับอนุมัตจิากผู้บังคับบัญชา 

- การสอบคัดเลือกโดยที่หน่วยงานมีการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกด้วย เช่น 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาเพื่อบรรจุเป็นต ารวจช้ัน

สัญญาบัตร และมีต ารวจช้ันประทวนเข้าสมัครด้วย ต ารวจช้ันประทวนนั้นไม่มีสทิธิตามพระราชกฤษฎีกา 

3. ไปช่วยราชการ/รักษาการในต าแหนง่/รักษาราชการแทน 

- มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ไม่ถึงหน่ึงปี  

4. การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจ าใน

ต่างประเทศ 

5. การเดินทางข้ามแดนช่ัวคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศ 

- เช่นสนธิสัญญาในการละเมิดน่านน้ าระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมื่อมาเลเซียจับกุมผู้ละเมิด

น่านน้ าแล้วให้ทางการไทยไปรับตัวเพื่อมารับโทษในไทย เป็นต้น                                               

มาตรา 14 

 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว ได้แก่ 

 1. ค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง 

 2. ค่าเชา่ที่พัก 

 3. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวาง

บรรทุก ค่าจา้งคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน 

 4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 

 



                                                       หนา้ 4 
 

     - ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย คือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ รองรับให้เบิกจ่ายได้  

เชน่  ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง ค่าฉีดวัคซีนส าหรับการเดินทางเขา้ประเทศที่ได้ก าหนดไว้   

     - ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการ ให้เบิกจากหมวดค่า

ใช้สอยแยกจากค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

มาตรา 15 

- ค่าเบีย้เลีย้งเดินทางให้เบิกในลักษณะเหมาจา่ย ดังนี้    

ประเภท/ระดับของขา้ราชการ อัตรา                                                             (บาท/คน/วัน) 

ประเภททั่วไปปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน/อาวุโส                                                              240 

ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

ประเภทอ านวยการ ตน้/ระดับ 8 ลงมา/ต าแหนง่ที่เทียบเท่า 

ข้าราชการตุลาการ เงินเดือนช้ัน 2 ลงมา/ผูช่้วยผู้พิพากษา/ดาโต๊ะยตุิธรรม 

ข้าราชการอัยการ เงินเดอืนช้ัน 3 ลงมา 

ข้าราชการทหาร/พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา 

ข้าราชการต ารวจ พันต ารวจเอกลงมา 

 

ประเภททั่วไปทักษะพิเศษ                                                                                     270 

ประเภทวิชาการเช่ียวชาญ/ทรงคุณวุฒิ 

ประเภทอ านวยการสงู 

ประเภทบริหารตน้/สูง/ระดับ 9 ขึน้ไป/ต าแหนง่ที่เทียบเท2า 

ข้าราชการตุลาการ เงินเดือนช้ัน 3 ขั้นต่ า ขึน้ไป 

ข้าราชการอัยการ เงินเดอืนช้ัน 4 ขึน้ไป 

ข้าราชการทหาร พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 

เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึน้ไป 

ข้าราชการต ารวจ  พันต ารวจเอกอัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึน้ไป 

ลูกจา้งทุกต าแหน่งและบุคคลภายนอก                                                                     240 

มาตรา 16 

 -  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่

อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่

กรณี 

 -  กรณีเดินทางไปราชการที่มีการพักแรม ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของ 24 ช่ัวโมง ถ้านับ

ได้เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  

- กรณีเดินทางไปราชการที่มิได้การพักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ช่ัวโมง ส่วนที่ไม่ถึงนั้นถ้านับได้

เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  หากนับได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แตน่ับได้เกิน 6 ช่ัวโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน 
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- กรณีที่ผู้เดินทางผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ

เดินทางกลับท้องที่ตัง้ส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะเหตุส่วนตัว ตามมาตรา 8/1 ให้ 

เสนอผูม้ีอ านาจอนุมัติเดินทางครอบคลุมเวลานัน้ด้วย การนับเวลาเดินทางเพื่อค านวณเบีย้เลีย้ง ดังนี้ 

 1. กรณีลาพักผ่อน/กิจ ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไปจนกลับ

ถึงที่อยู่หรอืที่ท างานปกติ 

 2. กรณีลาพักผอ่น/ลากิจ หลังเสร็จสิน้การปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิการเบิกเบีย้เลี้ยงสิ้นสุดลง

เมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 

ตัวอย่าง  กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนการปฏิบัติราชการ ให้นับ

เวลาส าหรับคิดเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ เช่น ก าหนดการประชุมเวลา 09.00 น. ให้เริ่มนับเวลา 

09.00 น. จนเดินทางกลับถึงบ้าน 

กรณีผู้เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนหลังการปฏิบัติราชการ ให้นับเวลา

ส าหรับคิดเบีย้เลีย้งตั้งแตอ่อกจากบ้านพักหรอืส านักงาน จนถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ 16.30 น. 

มาตรา 17 

 -  การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่กรณีพักแรมในยานพาหนะ หรือพักแรมใน

สถานที่ซึ่งราชการจัดที่พักแรมให้แล้ว ผู้เดินทางไปราชการสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ในลักษณะจ่ายจริง

หรอืเหมาจา่ยก็ได้ ภายในวงเงนิและเงื่อนไขที่ กค. ก าหนด 

 -  กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้หัวหน้าส่วน

ราชการเจา้ของงบประมาณใช้ดุลพินจิพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพิ่มขึ้น

อีกไม่เกินรอ้ยละ 25 

อัตราคาเช่าที่พัก 
                ขา้ราชการ                                           เหมาจ่าย                                 จ่ายจริง                                                                                                         

                                                                                                     พักคนเดียว                 พักคู ่

ประเภทท่ัวไป อาวุโสลงมา                                     ไม่เกิน 800.-                 1,500.-                  850.- 

ประเภทวชิาการ ช านาญการพิเศษลงมา 

ประเภทอ านวยการ ต้น/ระดับ8 ลงมา/ 

ต าแหนง่ท่ีเทียบเท่า 

ข้าราชการตุลาการ เงินเดอืนชัน้ 2 ลงมา/ 

ผู้ช่วยผู้พพิากษา/ดะโตะ๊ยุตธิรรม 

ข้าราชการอัยการ เงินเดอืนชัน้๓ลงมา 

ข้าราชการทหาร พันเอกนาวาเอกนาวาอากาศ 

เอกลงมา 

ข้าราชการต ารวจ พันต ารวจเอกลงมา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเภททั่วไป ทักษะพิเศษ                                  ไม่เกนิ 1,200.-           2,200.-              1,400.- 
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ประเภทวิชาการ  เช่ียวชาญขึน้ไป 

ประเภทอ านวยการ สูง 

ประเภทบริหารต้น /ระดับ๙ขึน้ไป/ต าแหนง่ที่เทียบเท่า 

ข้าราชการตุลาการเงนิเดือนช้ัน 3 ขั้นต่ าขึน้ไป 

ข้าราชการอัยการ เงินเดอืนช้ัน 4 ขึน้ไป 

ข้าราชการทหาร พันเอกนาวาเอกนาวาอากาศ 

เอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษ 

นาวาอากาศเอกพิเศษขึน้ไป 

ข้าราชการต ารวจ พันต ารวจเอกอัตรา 

เงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึน้ไป 
 

               ขา้ราชการ                                                เหมาจ่าย                                  จ่ายจริง                                                                                                         

                                                                                                           พักคนเดียว               พักคู่ 

ประเภทบริหาร ระดับสูง                                       ไม่เกนิ 1,200.-              2,500.-            1,400.-   

ประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ/ระดับ 10 ขึน้ไป 

ข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ขั้นสงูขึน้ไป  

ข้าราชการอัยการ เงนิเดอืนช้ัน 5 

ข้าราชการทหาร ยศพลตรี พลเรือเอก พลอากาศเอก 

ข้าราชการต ารวจ ยศพลต ารวจตรขีึ้นไประดับ 10 ขึน้ไป 

หมายเหต ุกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ตอ้งเลอืกเหมือนกันทัง้คณะ และตลอดการเดินทาง 

มาตรา 21 

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทางและคา่เชา่ที่พักนั้นได้ 

 -  เบิกเบีย้เลีย้งได้ไม่เกิน 10 วัน 

 -  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่ กรณีจ าเป็น เช่นสัมภาระยังอยู่ที่ห้องพักยังไม่ได้แจ้งเจ้าของ

โรงแรม 

มาตรา 22 

 การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด 

กรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ 

แตต่้องชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นไว้เป็นหลักฐาน 

 -  การเดินทางไปราชการปกติใหใ้ช้ยานพาหนะประจ าทางและใหเ้บิกโดยประหยัด ไม่ย้อนเส้นทาง 

ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ช้ันที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะ

ระดับ 6 , ทั่วไป – ช านาญงาน , วิชาการ – ช านาญการ ขึ้นไป 
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หลักเกณฑพ์าหนะรับจ้าง 

1. ไมม่ีพาหนะประจ าทาง 

2. มีพาหนะประจ าทางแต่มีเหตุจ าเป็นและตอ้งชีแ้จง 
 

                         ระดับ                                                             หลักเกณฑ์การเบิก 

ระดับ 6 ขึน้ไปหรือประเภททัว่ไประดับ                 * ไป-กลับระหว่างที่พัก หรือที่ปฏิบตัิราชการถงึสถาน ี

ช านาญงาน-ทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ               ยานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะในเขต 

ระดับช านาญการ-ทรงคุณวุฒิ ประเภท                  จังหวัดเดยีวกัน      

อ านวยการและประเภทบรหิาร                             - การเดินทางขา้มเขตจงัหวัด 

                                                                      1. ขา้มเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพ กับจังหวัด                                                  

                                                                         ที่มีเขต ตดิตอ่กับกรุงเทพ หรือการเดินทางข้ามเขต 

                                                                         จังหวัดผา่นเขตกรุงเทพให้เบกิเท่าที่จา่ยจรงิไม่เกิน 

                                                                         เที่ยวละ 600 บาท 

                                                                     2. การเดินทางขา้มเขตจงัหวดัอืน่ให้เบกิเทา่ที ่

                                                                        จา่ยจรงิไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท 

                                                                  * ไป-กลับระหว่างที่พักกับที่ท างานช่ัวคราว (ยกเว้น 

                                                                       การสอบคัดเลอืก) 

                                                                  * ไปราชการในเขต กทม. 

                                                                  *การเดินทางไป กลับ ระหว่างที่พัก หรือสถานทีป่ฏิบัติ 

                                                                    ราชการในเขตจังหวัดเดียวกันไม่เกิน วันละ 2 เที่ยว 

-----------------------------------------------------------------------------                                                                     

ต่ ากวา่ระดับ 6 ลงมา หรือประเภททั่วไป               *ไมม่ีรถประจ าทาง 

ระดับปฏิบัตงิานและประเภทวิชาการระดับ            *กรณีมีรถประจ าทางแตม่ีความจ าเป็นตอ้งใช้รถ 

ปฏิบัติการ                                                     รับจา้ง เช่นกรณีมีสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ 

                                                                  เครื่องใชท้างราชการ เดินทางแต่เช้าตรู่หรือเดินทาง 

                                                                  ยามค่ าคนื ตอ้งชีแ้จงเหตุผลไวใ้นรายงาน เพื่อขออนมุัต ิ
 

• การเดินทางไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือก เบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้ 

• กรณีมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางล่วงหนา้ หรอืไม่สามารถเดินทางกลับที่ตัง้ส านักงาน 

  เมื่อปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เพราะเหตุส่วนตัว เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจรงิตามเส้นทาง 

  ที่ได้รับค าสั่งให้ไปราชการ 

• กรณีการเดินทางนอกเส้นทางระหว่างการลา ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตรา 

  ตามเส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้ไปราชการ 
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มาตรา 25 

 การใชย้านพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะ

มีสทิธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจา่ย ให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ 

พาหนะส่วนตัวหมายถึงรถยนต์สว่นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทางราชการ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตามให้เบิกชดเชยในลักษณะเหมาจ่ายตาม

หลักเกณฑ์ดังนี้ 

                      หลักเกณฑ์                                                     อัตรา 

1. ตอ้งได้รับอนุมัตจิากผู้บังคับบัญชาหรอืผู้มี                  - รถยนต์สว่นบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท 

อ านาจให้เดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว               - รถจักรยานยนต์    กิโลเมตรละ 2 บาท 

ก่อนเดินทาง 

2. การค านวณระยะทางให้ใช้ระยะทางตาม  

เส้นทางของกรมทางหลวงในเส้นทางที่สั้นและ 

ตรงถา้ไม่มีเสน้ทางของกรมทางหลวงและของ 

หนว่ยงานอื่นให้ผูเ้ดินทางเป็นผู้รับรองระยะทาง 

ในการเดินทาง 

การเดินทางไปราชการประจ า 

มาตรา 32 

 (1) การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรอืรักษาราชการแทนเพื่อด ารง 

               ต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแหง่ใหม่ 
 (2) การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหมใ่นกรณีย้ายส านักงาน 

(3) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรอืการเดินทางไปช่วยราชการที่มีก าหนดเวลาสิน้สุด     

    ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีก าหนดเวลาตัง้แตห่นึ่งปีขึน้ไป 

        (4) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิน้สุดหรอืมีก าหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี 

              ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมคีวามจ าเป็นต้องใหข้า้ราชการผู้นั้นอยูช่่วยราชการ ณ สถานที่    

              แห่งเดิมนัน้ให้นับเวลาการช่วยราชการตอ่เนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตัง้แต่วันที่ครบ 

              ก าหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 

ค าอธิบาย 

การเดินทางไปราชการในลักษณะประจ า ต้องเข้าหลักเกณฑ์เหล่านี้ ให้ดูช่วงระยะเวลาประกอบด้วย

ตัวอย่างเชน่ ไปปฏิบัติงานหรอืช่วยราชการเกิน 1 ปี ขึ้นไป ค าสั่งในลักษณะนี้ถือเป็นไปราชการในลักษณะ

ประจ า หรือในค าสั่งที่ก าหนดว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้หรือในค าสั่ง

ก าหนดว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นถือว่าไปราชการในลักษณะ

ประจ า เชน่เดียวกัน 
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มาตรา 33 

 ผู้เดินทางไปราชการประจ าซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปรับราชการแห่งใหม่ตามค าร้องขอ
ของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา 14 กรณีที่ผู้เดินทางจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้าย

สิ่งของสว่นตัวในลักษณะเหมาจา่ย ภายในวงเงนิและเงื่อนไขที่ กค.ก าหนด 

 1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ ในกรณีเดินทางไปราชการในลักษณะประจ า มดีังนี้ 

    1.1 เบีย้เลีย้ง ไม่เหมอืนการเดินทางไปราชการช่ัวคราว จะแตกต่างกัน 

ตัวอย่าง 

 กรณีเดินทางไปราชการช่ัวคราว 3 เดือน แมก้ระทั่งนอนอยู่ที่พักแรมยังเบิกได้และหากผู้จัด   จัด

เลี้ยงอาหาร (ไม่ใช่เข้ารับการอบรม) ไม่หักค่าเบี้ยเลี้ยงเพราะเบี้ยเลี้ยงไปราชการ นับให้ตั้งแต่ออกจาก

บ้านพักจนกลับถึงบ้านพัก เลี้ยงอาหารหรือไม่ ไม่สนใจ แต่การนับเพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีไป

ราชการไปราชการประจ าให้นับจากที่อยู่ที่บ้านพัก ถึงสถานที่พักแหง่ใหมต่ามค าสั่ง เบีย้เลีย้งนับได้ 

กี่ชั่วโมงได้เท่านั้น 

   1.2 ค่าเช่าที่พัก หากบุคคลในครอบครัวที่ร่วมอาศัยอยู่ร่วมเดินทางไปด้วย ก็มีสิทธิเลือกว่าจะ

เบิกจา่ยจริงหรอืจะเบิกเหมาจ่ายก็ได้ แตต่อ้งเลือกเหมอืนกันทั้งหมู่คณะ 

   1.3 คา่พาหนะ 

   1.4 คา่ใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย 

            1.5 ค่าขนย้ายเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเบิกในลักษณะเหมาจ่าย จะใช้สิทธิได้เมื่อท่านมีการเดินทาง

และขนย้ายจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นาย ม.ไปช่วยราชการอยู่นนทบุรี บ้านอยู่กรุงเทพเดินทางไปกลับ ทุก

วัน ตอ่มาได้รับค าสั่งให้อยู่ประจ าที่นนทบุรี ตรงนีเ้บิกค่าขนย้ายไมไ่ด้ สิทธิเกิดแตไ่ม่ได้ขนย้ายจริงแต่ถ้าขน

ยา้ยจากกรุงเทพ มาอยู่ที่นนทบุรี เบิกได้ เพราะถือว่าได้ขนย้ายจริงเบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทาง

เป็นกิโลเมตร 

มาตรา 35 

 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่

จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่ 

มาตรา 36 

 ผู้เดินทางไปราชการประจ าจะเบิกค่าเช่าที่พักลีค่าพาหนะส าหรับบุคคลในครอบครัวได้โดย

ประหยัด 

 “การเบิกค่าเชา่ที่พักและคา่พาหนะส าหรับผู้ตดิตามเบิกได้ ดังนี้” 

 (1) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป

ระดับช านาญงาน หรอืซี 6 ลงมา 

 (2) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ประเภท

ทั่วไประดับอาวุโส หรือระดับ 7 ขึน้ไป 
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 1. ผูม้ีสทิธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า 

    1.1 ผูม้ีสทิธิเบิกคือ ตนเอง และบุคคลในครอบครัว 

    1.2 บุคคลในครอบครัว ได้แก่คู่สมรส บุตร บิดามารดาทั้งของตนเองและของคู่สมรส รวมถึง

ผูต้ิดตาม ซึ่งน ายามของค าวา่บุคคลในครอบครัว หมายถึง ผู้อยู่ในความอุปการะร่วมอาศัยกับผูเ้ดินทาง 

ตัวอย่าง 

 ข้าราชการทหาร ต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ที่ จังหวัดปัตตานี แต่บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นคู่

สมรส บุตรอยู่กรุงเทพฯ ต่อมาข้าราชการท่านนี้ได้รับค าสั่งให้ไปราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่คู่สมรส

และบุตรจะขอไปส่งโดยเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ด้วย ในระหว่างที่อยู่ปัตตานีไม่ได้ร่วมอาศัยอยู่

ด้วยกัน ตรงนี้ถือว่าขาดองค์ประกอบ ของค าว่า ร่วมอาศัยอยู่ด้วยกัน ดังนั้นคู่สมรสและบุตรจึงเบิกไม่ได้ 

แต่ถ้าบุคคลในครอบครัวดังกล่าวได้ร่วมอาศัยอยู่ที่ จังหวัดปัตตานี เมื่อได้รับค าสั่งให้มารับราชการ

ประจ าที่เชียงใหม่ ก็สามารถน ามาเบิกคา่ใชจ้า่ยได้ 

   1.3 ข้อพิจารณา กรณีไปส่งและอยู่ด้วยกันอาทิตย์เดียวแล้วกลับ เบิกได้หรือไม่ค าตอบ เบิก

ไม่ได้เพราะถือว่าไม่มีเจตนาที่จะไปอยู่ดว้ยกัน 

   1.4 คู่สมรสตอ้งเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

   1.5 ข้อพิจารณา กรณีข้าราชการนับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติราชการปกติอยู่ จังหวัดปัตตานี 

ซึ่งกฎหมายอิสลามใช้กับ 4 จังหวัด ภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลไม่ให้น าประมวลแพ่งฯ มา

ใช้กับ 4 จังหวัดนี้ในเรื่องมรดก โดยข้าราชการท่านนี้มีภรรยา 4 คน (อิสลาม มีภรรยาได้ 4 คน) ซึ่งอยู่

ด้วยกันที่ จังหวัดปัตตานี ต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจ าที่โคราช คู่สมรสทั้ง 4 คน เบิกได้

หรือไม่ ค าตอบ ได้หารือกับกฤษฎีกา สรุปว่าหลักเกณฑ์การเบิกใช้กฎหมายเดียวคือ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ คือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถเบิกได้ 

ภรรยาที่เหลืออีก 3 คนเบิกไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องจดทะเบียนกับใครคนใดคนหนึ่งใน 4 คน แต่ถ้า

ขา้ราชการผู้นีม้ีภรรยา 4 คน และเลี้ยงดูได้เป็นอย่างด ีการเบิกค่าขนย้ายอีก 3 คน คงไม่เป็นปัญหา 

   1.6 บุตร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจดทะเบียนรับรองบุตร หรือบุตร บุญธรรม ก็

ต้องใหถู้กต้อง 

   1.7 ผูต้ิดตาม หรอืผูร้ับใช้ที่สามารถติดตามไปอยู่กับเราได้ ถ้าระดับ 6 ลงมาเบิกได้ 1 คน ระดับ 

7 ขึน้ไปเบิกได้ 2 คน 

2. หลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ หากเดินทางไปประจ าต่างสังกัด ให้เบิกทางสังกัดใหม่ที่ไปประจ านั้นไม่

เบิกกับสังกัดเดิม ค าวา่สังกัดในที่นี้ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม เท่านั้น ถ้าเป็นการย้ายในภูมิภาคหรือ

ภูมิภาคย้ายเข้าส่วนกลาง หรือส่วนกลางไปภูมิภาค และหากมีการย้ายระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นกรม

เดียวกัน ไม่เข้าหลักเกณฑ์นี ้

ตัวอย่าง 

 กรณีเบิกจากสังกัดใหม่ เช่น ปฏิบัติราชการอยู่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอโอนมา

อยู่กรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลัง ลักษณะนี ้คือการโอนต่างสังกัดเบิกจากกรมบัญชีกลาง 
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กระทรวงการคลัง เพราะต่างกรม เบิกจากสังกัดใหม่ที่ไปประจ าใหม่ เพราะถือว่าเสียคนแล้ว ถ้า

ต้องมาเสียเงนิอีกจะไม่คุ้ม ก็ใหไ้ปเบิกทางสังกัดใหม่เพราะสังกัดใหมไ่ด้ประโยชน์ การโอนไม่ต้องพิจารณา

วา่ไปตามค าร้องขอหรอืไม่เพราะตีความแบบเดียวกับค่าเชา่บา้นว่าการโอนต่างสังกัดของข้าราชการก็เพื่อ

ประโยชน์ของสว่นราชการที่รับโอน เพราะฉะนั้นจงึไม่ต้องไปดูว่าโอนย้ายตามค ารอ้งขอหรอืไม่ 

มาตรา 37 

 ค่าพาหนะและค่าเชา่ที่พักส าหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ตดิตาม ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับ

ผู้เดินทางไปราชการประจ าตามมาตรา 33 ส าหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในต าแหน่งระดับ

ต่ าสุด กรณีเดินทางไปถึงท้องที่ที่ตัง้ส านักงานแล้ว ไม่อาจเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการหรือบ้านเช่าได้

ให้เบิกค่าเชา่ที่พักส าหรับตนเองและครอบครัวได้ และผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ได้ไม่เกินเจ็ดวัน

นับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งส านักงานแลว้ 

 1. อธิบดีขึน้ไป หรอืต าแหน่งที่เทียบเท่า ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 

 2. หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมี

ส านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

 3. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณีส าหรับ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกค่าเชา่ที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด

เดิม ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง

เป็นผู้อนุมัต ิ

มาตรา 38  

 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจ าต่างส านักงานเดินทางโดยเครื่องบินให้บุคคลในครอบครัวเดินทาง

โดยเครื่องบินได้ด้วย 

มาตรา 39 

 กรณีจ าเป็นซึ่งไม่อาจน าบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็นและก าหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือ

ปลัดกระทรวงส าหรับราชการส่วนกลาง ผู้วา่ราชการจังหวัดส าหรับราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจให้เลื่อน

การเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฎในค าสั่งให้เดินทางไป

ราชการ 

มาตรา 40 

 ผูเ้ดินทางไปราชการประจ าซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ได้รับเงนิ ใหน้ าเงินคา่ใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วสง่คอืทันที 

มาตรา 41 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่ง

ไปประจ า 
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การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

มาตรา 42 

 การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิล าเนาของผู้เดินทางไป

ราชการประจ ากรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

ค าอธิบาย 

การเดินทางกลับภูมิล าเนา ไม่ใช่ว่าเดินทางกลับไปจังหวัดที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือบ้านเกิด

ภูมลิ าเนาในที่นี้คอื ท้องที่ ๆ รับราชการครั้งแรก หรอืกลับเข้ารับราชการใหม ่

ตัวอย่าง 

 นางสาวเอ บรรจุครั้งแรกที่กรุงเทพ ต่อมาขอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เกษียณอายุที่จังหวัดเชียงใหม่ การที่จะเบิกค่าใช้จ่ายกลับภูมิล าเนาของนางสาวเอ คือ ต้องเบิกจาก

เชยีงใหม่ถึงกรุงเทพ เพราะว่ากรุงเทพเป็นที่ๆ รับราชการครั้งแรก แต่ถ้าหาก นางสาวเอ ไม่กลับกรุงเทพ 

จะขอลงใต้ได้ไหม กลับบ้านที่ตรังได้ไหม ค าตอบ กลับได้แต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าเชียงใหม่ถึงกรุงเทพ และ

ต้องขออนุมัติเดินทางต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อน ถ้าเป็นหน่วยงานระดับกรมก็ขออธิบดี ถ้าเป็น

หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็ขอผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ขอไปท้องที่อื่นได้แต่อัตราค่าใช้จ่ายไม่

เกินท้องที่ที่บรรจุครัง้แรก หรอืกลับเข้ารับราชการใหม ่

มาตรา 43 

 ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจา้งซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ตาม

อัตราส าหรับต าแหน่งระดับช้ันหรอืยศครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจา้ง 

 กรณีข้าราชการหรือลูกจา้งถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่ง ที่

อยู่กับข้าราชการหรือลูกจา้งขณะถึงแก่ความตาย 

 กรณีไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ

จัดการได้ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้อยู่ด้วยส าหรับตนเองได้เฉพาะการ

เดินทางกลับและการขนย้ายสิ่งของ  

 การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของให้กระท าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันออกจาก

ราชการ เลิกจ้าง หรอืตาย ถ้าเกินตอ้งตกลงกระทรวงการคลัง 

มาตรา 44 

 ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวเพื่อกลับภูมลิ าเนาเดิมโดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 

มาตรา 45 

 กรณีผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่

ภูมลิ าเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งด ารงต าแหน่ง

อธิบดีขึน้ไปหรอืเทียบเท่าส าหรับราชการส่วนกลาง หรอืผูว้่าราชการส าหรับราชการส่วนภูมิภาค 


