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พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น 

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร 
และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๒๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

เป็นปีท่ี ๔๑ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าๆ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม และเงินค่าเบี้ยประชุมชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

รองผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ผ ู้ช ่วยเลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาชองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แต่งตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ชองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ.ไดืให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ย 
ประชุม และเงินตอบแทนอื่น ชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นชองกรุงเทพมหานคร และ 
กรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๙”

'๗มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาชองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๗๙



ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และเลขานุการรองประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร ให้ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่มตามบัญชีอัตราตำแหน่งเงินเดือน และเงินเพิ่มท้ายพระราช 
กฤษฎีกานี้ ตั้งแต่วันที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งหรือวันเริ่มด้นสมาชิกภาพแล้วแต่กรณี

มาตรา ๔ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๓ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งในระหว่างเดือนหรือพ้นจาก 
ตำแหน่งก่อนสิ้นเดือน ให้จ ่ายเง ินเด ือนหรือเงินเพ ิ่มของเด ือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ม ีส ิทธิได ้ร ับเงิน 
ดังกล่าว

(ฬมาตรา ๕ กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินคาเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการพนักงานหรือลูกจ้างของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับเงิน 
ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ 
อัตราเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ

มาตรา ๖  เลขานุการและผู้ช ่วยเลขานุการชองคณะกรรมการตามมาตรา (ะ ให้ได้รับเงินค่าเบี้ย 
ประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ และล้ากรรมการดังกล่าวผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกเงิน 
ค่าเบี้ยประชุมได้เพียงตำแหน่งเดียว

เลขานุการในคณะกรรมการตามมาตรา ๕ ของแต่ละคณะ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมไม,เกิน' 
หนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมไม,เกินสองคน

. มาตรา ๗ กรรมการในคณะกรรมิการตามมาตรา ๕ คณะหนึ่งให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้ง 
เดียวในวันหนึ่ง

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาบี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินเพิ่ม 
(หน่วย ะ บาท)

ตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน เงินเพ่ิม รวม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๖๑,๐๐๐ ๑๐๒,๕๐๐

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (^ ๕๘,๘๙๐ ๒๐,๗๕๐ ๗๙,๖๔๐

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๓๓,๖๐๐ ๔,๔๐๐ ๓๘,๐๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๓๐,๒๖๐ ๒,๒๐๐ ๓๒,๔๖๐

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๓๖,๘๐๐ (งี่,(งี่00 ๔๕,๖๐๐

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๘ ๓๓,๖๐๐ ๔,๔๐๐ ๓๘,๐๐๐

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร ๑ ๓๓,๖๐๐ ๔,๔๐๐ ๓๘,๐๐๐

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ๒ ๓๐,๒๖๐ ๒,๒๐๐ ๓๒,๔๖๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มของผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และช้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร ตาม 
บัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่มเงินค่าเบี้ยประซุ่ม และ . 
เงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ช้าราชการการเมืองอื่นชองกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแกํใชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม 
เง ินค ่าเบ ี้ยประช ุม  และเง ินตอบแทนอ ื่นของผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานคร ข ้าราชการการเม ืองอ ื่นของ 
กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ ไม่เหมาะสมกับ 
สถานภาพของตำแหน่งและภาวการณ์ครองชีพในปีจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มของผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และช้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครเสีย 
ใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

(๑) บัญชีหมายเลข ๑ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๓

(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๘ 
ตอนท่ี ๑๙๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๔

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนท่ี ๕๕ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖ และ (ฉบับที ่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๐ก 
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙



ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใข้บัญชีอัตราตำแหน่งเงินเดือน และเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำราจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัจิมนตรี



บัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินเพิ่ม

ตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน เงินเพ่ิม รวม
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๖๒,๘๓๐ ๑๐๔,๓๓๐

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5̂ ๖๐,๖๖๐ ๒๐,๗๕๐ (ร็16)0
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๓๔,๖๑๐ ๔,๔๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ริ̂ ๓๑,๑๗๐ ๒,๒๐๐ ๓๓,๓๗๐

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑ ๓๗,๙๑๐ ๘,๘๐๐ ๔๖,๗๑๐

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๘ ๓๔,๖๑๐ ๔,๔๐๐ ๓๙,๐๑๐

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร ๑ ๓๔,๖๑๐ ๔,๔๐๐ &เไ (2̂ ̂ 0  (5) 0
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ๒ ๓๑,๑๗๐ ๒,๒๐๐ ๓๓,๓๗๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มของ
ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการการเม ืองอ ื่นของกรุงเทพมหานคร ตามบัญชีอ ัตราตำแหน่ง 
และเง ินเพ ิ่มท ้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเง ินเด ือน เงินเพิ่ม เง ินค ่าเบ ี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นชอง 
ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ช ้าราชการการเม ืองอ ื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการท ี่ผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ย 
ประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ช้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และ 
กรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม'เหมาะสมกับสถานภาพชองตำแหน่ง 
และภาวะการครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของช้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เร่ือง มาตรการปรับปรุงค่าตอบแทนช้าราชการ สมควร 
ปรับปรุงอ ัตราเง ินเด ือน และเง ิน เพ ิ่มของผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร และข ้าราชการการเม ืองอ ื่นของ 
กรุงเทพมหานครเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาบี้



พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเบี้ยประชุม 

และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕’๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ 

เป็นปีท่ี ๖ ๑  ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม 

และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นชองกรุงเทพมหานคร และกรรมการ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๙ แห่ง. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม 
และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๔๙”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ย 

ประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และ 
กรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเงิน 
เดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่น



ของกรุงเทพมหานดร และกรรมการที่ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๕ กรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประขุมเฉพาะครั้งที่มา 
ประขุม ตามบัญชีอัตราเงินค่าเบี้ยประขุมกรรมการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประขุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของ 
อัตราเงินค่าเบี้ยประขุมกรรมการที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ

กรณีที่ประธานกรรมการไม,สามารถร่วมประขุมได้ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประขุมได้รับเงินค่า 
เบี้ยประขุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการตามที่กำหนดในวรรคสอง”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี -



บัญชีอัตราเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประเภท เบี้ยประชุม 
(บาท/ครั้ง)

(๑) ช ้าราชการหรือล ูกจ ้างในสังก ัดกรุงเทพมหานคร หรือพนักงาน หรือล ูกจ ้างของ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

๔๐๐

(๒) ช้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือของ 
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใด้เป็นช้าราชการหรือลูกจ้าง ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ 
พนักงานหรือลูกจ้างชองการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

๘๐๐

(๓) บุคคลอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ๑,๐๐๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้- คือ เนื่องจากอัตราเงินค่าเบี้ยประขุมกรรมการ 
ที่ผ ู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประขุม และ 
เงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท้าราชก้ารการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งแกใฃเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม 
เง ินค ่าเบ ี้ยประข ุม และเงินตอบแทนอื่น ชองผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานคร ช ้าราชการการเม ืองอ ื่นของ 
กรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ ไม,เหมาะสมกับ 
ภาวะการครองฃีพใน่ปีจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าเบี้ยประขุมกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แต่งตั้งเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาบี้



I

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเงินประกันตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น 

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร 
และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

เป็นปีที่ ๔๑ ในรัชกาลปืจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ'พลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท ี่เป ็นการสมควรกำห นดเง ินประจำตำแห น ่ง และเง ิน ค ่าเบ ี้ยประช ุมของประธาน สภา 

กรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต สมาขิกสภา 
เขต กรรมการและอนุกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย กับมาตรา ๔๓ และ 
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรด 
เกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ย 
ประชุมและเงินตอบแทนอื่นชองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาขิกสภาเขตชองกรุงเทพมหานคร และกรรมการ 
ชองสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป 
(๔)มาตรา ๓ป ระธาน สภากร ุงเทพ มห าน คร รองประธาน กร ุงเทพ มห าน คร และสมาช ิกสภา 

กรุงเทพมหานคร ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ตามบัญชีเงินประจำตำแหน่ง และ 
เงินตอบแทนท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตั้งแต่วันที่ไต้เช้าดำรงตำแหน่งหรือเริ่มต้นสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี

ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
และเงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนสำหรับตำแหน่ง 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีก

๘๔



ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผู้ใดขาดการประชุมเกินหนึ่งในสี่ของจำนวนวันที่มีการประชุมในสมัยประชุมนั้นให้ลดเงินประจำตำแหน่งสำหรับ 
วันที่ขาดการประชุมเกินหนึ่งในสี่ว ันละสามร้อยยี่ส ิบบาท ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร หรือสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ใดขาดการประชุมตลอดสมัยประชุมให้งดเงินประจำตำแหน่ง 
และเงินตอบแทนในระหว่างสมัยประชุมนั้นเสียทั้งสิ้น

ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือสมาซิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผู้ใดต้องคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ให้งดจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทน

'๔’มาตรา ๔ ประธานสภาเขตและสมาซิกสภาเขต ให้ไต้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเป็น 
รายเดือน ตามบัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตั้งแต่วันที่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง 
หรือเริ่มต้นสมาซิกภาพ แล้วแต่กรณี

ให้นำความในมาตรา๓ วรรคสองและวรรคสี่มาใช้บังคับกับประธานสภาเขตและสมาซิกสภาเขตโดย
อนุโลม

(๓)มาตรา ๕ ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ได้เข้าดำรงตำแหน่งหรือเริ่มต้นสมาซิกภาพ 
ในระหว่างเดือน หรือพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากสมาซิกภาพก่อนสิ้นเดือน ให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงิน 
ตอบแทน ของเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว

(๒’มาตรา ๖  กรรมการที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้ง 
ที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท

อนุกรรมการที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตั้งขึ้นให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้ง 
ที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยบาท

กรรมการตามวรรคหนึ่งหรืออนุกรรมการตามวรรคสองซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง 
ราขการพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือของ 
ราชการส่วนท้องถิ่น ให ้ใต ้ร ับเง ินค ่าเบ ี้ยประช ุมเพ ิ่มข ึ้นอ ีกหน ึ่งเท ่าของอ ัตราคำเบ ี้ยประช ุมกรรมการหรือ 
อนุกรรมการ

ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตาม 
วรรคสอง ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ แล้วแต่กร่ณี

มาตรา ๗ .เลขานุการและผู้ฃ่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๖ 
ให ้ใต ้ร ับเงินค่าเบ ี้ยประชุมเซ ่นเด ียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการน ั้นๆ แล ้วแต่กรณ ีและถ้ากรรมการหรือ 
อนุกรรมการดังกล่าวผู้Iดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยให้เบิกเงินค่าเบี้ยประชุมได้เพียงตำแหน่งเดียว

เลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๖ ของแต่ละคณะ ให้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าเบี้ยประชุมไม'เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับ 
เงินค่าเบี้ยประชุมไม1เกินสองคน



มาตรา ๘ กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๖ คณะหนึ่งหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๖ คณะหนึ่ง ให้!ด้รับเงินเนี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี



(๔) บัญชีเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทน 
(หน่วย ะ บาท)

ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทน รวม
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ©)(เ̂ ,0 0 0 ๖๓,๘๐๐
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ๔๔,๗๐๐ ๗,๔๐๐ ๔๒,๒๐๐
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๓๗,๒๔๐ ๓,๗๔๐. (8^(9),000
ประธานสภาเขต ๑๒,๗๖๐ ๘๗๐ ๑๓,๖๓๐
สมาชิกสภาเขต ๙,๖๓๐ ๔๔๐ ๑๐,๐๗๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระ 
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติให้กำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ย 
ประชุมและเงินตอบแทนอื่น ของประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต กรรมการและอนุกรรมการชองสภากรุงเทพมหานคร ให้ตราเป็นพระราช 
กฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

(๑) บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง แกํไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๓ ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๓๓

(๒) แกิไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔ ประกาศ'โนราชกิจจาบุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๘ 
ตอนที่ ๑๙๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๔

(๓) แกิไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๓๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนท่ี ๔๔ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๓๖

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๓๙ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๐ก 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๓๙



เ

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลป้จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าๆ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ,ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎ ีกาจ ่ายเง ิน เด ือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชกฤษฎ ีกาจ ่ายเง ิน เด ือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
บรรดา กฎ ข้อบังคับ และระเบ ียบอื่นในส่วนที่ม ีบ ัญญัต ิไว ้แล ้วในพระราชกฤษฎีกาน ี้หรือซึ่งข ัดหรือ 

แย้งกับบทแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

(ฬ (ฬ



“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ 
รายจ่ายหมวดเงินเดือน

“ เงินปี” หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีจากงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
ของสำนักพระราชวัง

“บำเหน ็จ” หมายความว่า บำเหน ็จตามกฎหมายว่าด ้วยบำเหน ็จบำนาญช้าราชการ และ 
หมายความรวมถึงเงินทดแทนช้าราชการวิสามัญตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วย'

“บำน าญ ” หมายความว่า บำนาญตามกฎหมายว ่าด ้วยบำเหน ็จบำนาญช ้าราชการ และ 
หมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วย

“ช้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดือน

“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
มาตรา ๕ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ลักษณะ ๑
เงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน

หมวด ๑
การถือจ่ายเงินเดือน

มาตรา ๗ ภายใต้บ ังคับมาตรา๘ การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวงทบวง กรมจ่ายตามบัญชี 
ถือจ่ายเงินเดือนประจำปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจ่ายเงินเดือน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
มาตรา ๘ เมื่อขึ้นปีใหม่ถ้ากรมบัญชีกลางยังมิได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี ให้จ่ายเงิน 

เดือนไปก่อนได้ตามบัญชีถือจ่ายปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๙ การจ่ายเงินเดือนชองช้าราชการที่ได้เลื่อนเงินเดือนเพราะถึงแก่ความตาย เนื่องจากปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการให้จ่ายจากอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นครองอยู่หรือเงินเดือนเหลือจ่ายหรือให้โอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจ่าย

หมวด ๒ 
การจ่ายเงินเดือน

มาตรา ๑๐ การจ่ายเงินเดือนช้าราชการแต่ละเดือน ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่การบัญชี 
กลางอนุมัติแล้วตามความในหมวด ๑



มาตรา ๑๑ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม'เต็มเดือนให้จ่ายตามส่วนของ 
จำนวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น

มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้ตงแต่ 
วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

มาตรา ๑๓ การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้จ่ายได้ 
ตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน

มาตรา ๑๔ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เป็นไปตามคำสั่ง 
ของผู้มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตรา 
เงินเดือนตำแหน่งใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ตั้งแต่เมื่อใด

มาตรา ๑๔ การจ่ายเงินเดือนในกรณีโอนข้าราชการ ให้จ่ายทางลังกัดใหม่ และงดจ่ายเงินเดือน 
ทาง.ลังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งชองผู้มีอำนาจสั่งโอน

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิมล่วงลํ้าไป ให้เบิกเงินเดือนทางลังกัดใหม่ส่งใช้ลังกัดเดิม 
โดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการเบิกหักผลักส่งให้เจ้าลังกัดเดิมทราบ ห้ามมิให้เบิกเป็นตัวเงิน 

มาตรา ๑๖  ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม,มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้ 
จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว

ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม'ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควรแล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๗ การจ่ายเงินเดือนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ล้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง โอน 
หรือปรับเงินเดือนโดยได้รับเงินเดือนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือนให้คงตัดเงินเดือนต่อไปตามจำนวน 
เดิม หรือล้าเป็นกรณีตัดเงินเดือนตามส่วนของเงินเดือน ก็ให้ตัดตามส่วนของเงินเดือนเดิม

มาตรา ๑๘ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนจนถึงวันที่ถึงแก'ความตาย 
มาตรา ๑๙ การจ่ายเงินเดือนในกรณีต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้วยังไม'ได้รับทราบ 

คำสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคำสั่ง หรือควรได้รับ 
ทราบคำสั่ง

(๒) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคำสั่ง แต่ล้ายังไม่ได้รับทราบ 
คำสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง

(๓) ในกรณีตาม (๑) และ (๒) หากจำเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ ก็ให้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบ 
งานเสร็จภายในเวลาอันไม'ซักข้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะกำหนดตามสภาพชองงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ระบุในคำสั่งหรือวันรับทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี

(๔) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้จ่ายได้ถึง 
วันส้ินปี สำหรับกรณีที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันครบการต่อเวลาราชการ

มาตรา ๒๐ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือนให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายชองเดือนสำหรับ 
กรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะ 
กำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้



หมวด ๓
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผูถูกสั่งพักราชการ 

ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

มาตรา ๒๑ การจ่ายเงินแดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ให้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
ชองข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบข้อบังคับชองกระทรวงกลาโหมที่ได้ทำความตกลงไว้กับกระทรวง 
การคลัง --

อัตราเงินเดือนข้าราชการระหว่างพักราชการ ไม'ถือเป็นอัตราว่าง
ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถ้าเจ้ากระทรวงหรือผู้มีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัย 

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนชองข้าราชการผู้ถ ูกสั่งพักราชการ หรือตาม่ระเบียบข้อบังคับ" กระทรวงกลาโหม 
ที่ได้ทำการตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง ให้จ้ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างใด ก็ให้จ่ายเงินเดือนตามที่ 
วินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถืงแก,ความตาย

มาตรา ๒๒ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับแก'การจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกด้วย โดยอนุโลม

หมวด ๔
การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการถึงแก,ความตาย

มาตรา ๒๓ ข้าราชการผู้!ดถืงแก'ความตายในระหว่างรับราชการ ให ้จ ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวน 
สามเท่าของเงินเดือนเต็มที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหาก1ข้าราชการผู้นั้มีสิทธิ'ได้ 
รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงินประจำตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินเพิ่ม 
พิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำผิดให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคำนวณเป็นเงินช่วยพิเศษจำนวน 
สามเท่าด้วย

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก'ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
และ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ โดยอนุโลม

ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม'มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้ 
จ่ายเงินช่วยพิเศษ

มาตรา ๒๔ เงินช่วยพิเศษตามมาตรา ๒๓ให้จ่ายแก'บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาโดยทำ 
เป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ถ้าข้าราชการผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนาไว้ 
ตายก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้

๙ ๑



(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลำดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วย

พิเศษ
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสองในลำดับเดียวถันมสิหลายคน ให้จ่ายให้แก' 

ผู้ซึ่งบุคคลในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
มาตรา ๒๕ การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทำภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ฃ้าราชการผู้ซึ่งมีสิทธิ 

รับเงินเดือนตาย เว้นแต่กรณีที่ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้อุทธรณ์มี 
คำสั่งลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ การออกจากราชการไว้ก่อน หรือการอุทธรณ์คำ 
สั่งลงโทษสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการผู้ตาย เพราะไม'มีผู้ 
ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่ 
เหลือ ถัามี ให้แก'ผู้มีสิทธิได้รับตามมาตรา ๒๔

หมวด ๕
การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา

มาตรา ๒๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้!ด้รับอันตรายหรือปวยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการที่ลาปวย ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม'เกินหกสิบวันทำการ 
แต่ล้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ 
แต่ไม่เกินหกสิบวันทำการ

๒ มาตรา ๒๘ ข้าราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไดืไม่เกินเก้าสิบวัน 
มาตรา ๒๙ ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ แต่ใน 

ปีที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไดไม,เกินสิบห้าวันทำการ
มาตรา ๓๐ ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจำปีได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 

ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
มาตรา ๓๑ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการผ ู้!ดยังไม'เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม, 

เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธี 
ฮ ัจย ์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้!ม,เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ทั้งนี้ ต้องรับ 
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน



มาตรา ๓๒ ข้าราชการซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ใหได้รับเงินเดือน 
ในระหว่างนั้นได้แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายในเจ็ดวันให้งดจ่ายเงิน 
เดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดี 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวัน

มาตรา ๓๓ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา แกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้ 
รับเงินเดือนในระหว่างลาไม,เกินส่ีปี นับแต่วันไปศึกษา แกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันก่อนวันมา 
รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ

ในกรณีที่ผ ู้บ ังคับบัญชาผู้ม ีอำนาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษาแกอบรม 
ดูงาบหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได แต่ทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม'เกินหกปี

มาตรา ๓๔ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไมให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง 
ลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับ 
อยู่ในขณะนั้น ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้ว 
ไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น

มาตรา ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู'สมรส ไม่ให้ไดรับเงินเดือนระหว่างลา 
มาตรา ๓๖ การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับขซองกระทรวงกลาโหม

ลักษณะ ๒
เงินปีและเงินประจำตำแหน่ง

ที่จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง

มาตรา ๓๗ ผู้มีสิทธิได้รับเงินปีในปีใด ให้จ่ายเงินปีในปีนั้นให้เต็มทั้งปีไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด 
มาตรา ๓๘ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรีหรือ 

องคมนตรี ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นด้นไป สำหรับเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จ 
ราชการแทนพระองค์ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรีที่พ้น 
จากตำแหน่ง ให้จ่ายได้เพียงวันก่อนวันพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่ถึงแก'ความตาย ให้จ่ายสำหรับเดือนที่ถึงแก' 
ความตายนั้นให้เต็มเดือน

มาตรา ๓๙ การจ ่ายเง ินประจำตำแหน ่งตามมาตรา ๓๘ ให ้จ ่ายในล ักษณะเง ินเด ือน แต่ไม'ต้องทำ
บัญชีถือจ่าย



ลกษณะ ๓
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ

หมวด ๑
การจ่ายบำเหน็จ บำนาญ

®มาตรา ๔๐ การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

การจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญในกรณีผู้เคยรับบำนาญอยู่แล ้วกลับเข้าราชการใหม่ แล้วออกจาก 
ราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิได้รับบำนาญในครั้งหลังด้วย ถ้าการรับราชการในครั้งก่อนกับครั้งหลังต่าง กระทรวง 
ทบวง กรมกัน ให้รวมจ่ายบำนาญทางส่วนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลัง

ในกรณีที่มีการลดหรืองดบำนาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่ และต่อมาออก 
จากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ การจ่ายบำนาญที่เคยได้รับอยู่เดิมตั้งแต่วันออกจากราชการครั้ง 
หลังจะจ่ายได้ต่อเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายให้แล้ว และให้จ่ายทางส่วนราชการเดิมที่จ่ายบำนาญนั้น

ในกรณีที่การกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิเลือกขอรับบำนาญทางส่วนราชการเดิมที่ผู้นั้นมีสิทธิรับบำนาญมาก่อน หรือทางส่วนราชการที่ออก 
จากราชการครั้งหลังสุด หรือทางส่วนราชการที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองในขณะนั้น

มาตรา ๔๑ บำนาญปกติและบำนาญพิเศษเหตุทพพลภาพ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันชาดจากอัตราเงิน 
เดือน เป็นด้นไป

บำนาญพิเศษในกรณีถึงแก'ความตายหรือสูญหายให้จ่ายได้ตั้งแต่วันกัดจากวันที่ถึงแก่ความตายหรือ 
วันถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๔๒ ถ้าผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก'ความตาย ให้จ่ายบำนาญให้จนถึงวันที่ถึงแก'ความตาย 
นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนเท่ากับบำนาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้ร ับเบี้ยหวัดบำนาญ (ถ้ามี) 
สามเดือน แต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญที่ถึงแก'ความตายเป็นผู้รับบำนาญตกทอด หรือบำนาญพิเศษในฐานะ 
ทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ

ให้นำความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับแก'การจ่ายเงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับบำนาญถึงแก'ความตายก่อนที่กรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายบำนาญให้นับระยะเวลา 
เฟ ือขอรับเง ินช ่วยพ ิเศษตามความในมาตรา ๒๕: ต ังแต ่ว ันท ี่กรมบ ัญช ีกลางส ั่งจ ่ายบำนาญ

มาตรา ๔๓ การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการ ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสอง 
วันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวัน 
ทำการก่อนวันทำการสุดท้ายชองธนาคารในเดือนนั้นสองวันทำการ แต่ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดวันจ่าย 
เป็นอย่างอื่นก็ได้



มาตรา ๔๔ ผู้รับบำนาญจะต้องแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จ'าย 
ปีละครั้งตามแบบและระยเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และในกรณีที่กรมบัญชีกลางเห็นสมควรจะสั่งให้ผู้รับ 
บำนาญแสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลาใดๆ อีกก็ไต้

ผู้รับบำนาญจะรับบำนาญไม'ได้จนกว่าจะได้แสดงตนหรือส่งใบรับรองการมีชีวิตแล้ว 
®มาตรา ๔๔ ทวิ ให้ผู้ที่เปีนหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง และเป็นผู้รับบำนาญตามมาตรา ๔๐ 

ไว้แล้ว มีสิทธิเปลี่ยนส่วนราชการที่จ่ายบำนาญที่เคยไต้รับอยู่เดิม โดยอาจเลือกขอรับทางส่วนราชการที่ผู้นั้นดำรง 
ตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการการเมืองก็ไต้

หมวด ๒
การจ่ายเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะบำเหน็จ บำนาญ

มาตรา ๔๔ การจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ กฎหมาย 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
มนุษยธรรม กฎหมายว่าด้วยบำนาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันให้นำ 
ความในลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อาบันห์ ปีนยารซุน 
นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๔ 
๑ แกไขเพ ิ่มเต ิม (ฉบับที ่ ๒) พ:ศ. ๒๔๓๔ 
๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๓๙



เ

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับท่ี ๔)

พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เป็นปีที่ ๖ ๑  ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ เงินเดือน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 

เงินป ี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ช ้าราชการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน 

เดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเง ินอ ื่นในลักษณะเด ียวก ัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ช้าราชการ” หมายความว่า ช้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และเพื่อประโยชน์ชองมาตรา 

๒๐ให้หมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะ 
เงินเดือนด้วย”

๙๖



มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒(ะ๓(ะ

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๐ การจ่ายเงินเดือนช้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด”

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองชองมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

1,  - V -  - - -  - - -  / ร ุ 1 ^ 1 1  8 /  เ ^  0 / 0 ,  6 )  ‘ & ฬ ่ ฉ ุ 2 / 0 ^  ^  * 3  4  1 1  I  ฟ ิ^  ๘ 1 ฤ  Iขาราชการทณด์มาปฏบัตราชการเนกรณอนจะมสิทธิเดรับเงินเดอนหรอ เม เห้เปนเปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนด แล้วแต่กรณี”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๐ การจ่ายเงินเดือนช้าราชการประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้าย 
ของเดือนสามวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของ 
ธนาคารในเดือนนั้นสามวันทำการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๓ การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนห้า 
วันทำการ สำหรัปกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวัน 
ทำการก่อนวันทำการสุดท้ายชองธนาคารในเดือนนั้นห้าวันทำการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่าง 
อื่นก็ได้”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ 
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญก่อนจ่ายบำนาญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการ 
ต่างๆ และการจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.๒๕๓๕ มีความส่าช้าและชาดความคล่องตัว เนื่องจากการ 
เบิกจ่ายเงินเดือนจะต้องจัดทำเป็นบัญชีถือจ่ายและต้องรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ 
และการจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนในช่วงวันสิ้นเดือนมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สมควรปรับปรุง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเสียใหม่และกำหนดวันจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนให้เร็วขึ้น 
เพ ื่อให ้การเบ ิกจ่ายเง ินเด ือนและบำนาญประจำเด ือนมีความคล่องตัว รวดเร็ว เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์บิจจุบัน นอกจากนั้น สมควรกำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเดือน 
ให้แก'ช้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ยกเลิกการแสดงตนของผู้รับบำนาญและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับบำนาญขึ้น 
ใหม่ เพื่อไม'ให้เป็นการสร้างภาระและความลำบากแก'ผู้รับบำนาญเกินความจำเป็น จึงจำเป็นต้องตราพระราช 
กฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖
(แก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘)

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เป็นปีท่ี ๓๘ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๔๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน ี้เร ียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๔๒๖”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๒๖ เป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๑๘ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๑๘ 

บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่ง 
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
. “ช ้าราชการ” หมายความว่า ช้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน 

ช ้าราซ การคร ูตามกฎห มายว ่าด ้วยระเบ ียบ ช ้าราชการคร ู ช ้าราช ก ารฝ ่ายต ุลาการตาม กฎ ห ม ายว ่าด ้วยระเบ ียบ  
ช้าราชการฝ่ายตุลาการ ช ้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบช้าราชการฝ่ายอ ัยการ ช้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ช้าราชการฝ่ายรัฐสภา
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข ้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการ 
ตำรวจ และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

“ล ูกจ ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ลูกจ้างซาวต่าง 
ประเทศที่มีสัญญาจ้าง

“ภ ูม ิลำเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือได้รับการบรรจุ 
เป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี

“บุคคลในครอบครัว ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ
ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู'สมรส 
(๔) ผู้ติดตาม
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป

๖มาตรา ๖  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม 
ขึ้นไปมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความ 
จำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี้ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้ปฏิบัติ 
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการดัง 
กล่าวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดก็ได้

มาตรา ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับส่วนราชการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไว้เป็น 
อย่างอื่นให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในสัญญา

ผู้เดินทางซึ่งเป็นข้าราชการที่มิได้มีตำแหน่ง ช้ัน หรือยศกำหนดไวิในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไม'มี 
กฎหมายกำหนดตำแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือนให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ 
กำหนดเทียบตำแหน่งกับตำแหน่งระดับของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการได้

ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็นข้าราชการให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดเทียบกับตำแหน่งระดับ 
ชองข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ผู้นั้นเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราชองตำแหน่งระดับที่เทียบ
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๗มาตรา ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดิน 
ทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี

ให้ผู้ม ีอำนาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ตามความจำเป็นและ 
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๗มาตรา ๘/ ๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม'สามารถเดิน 
ทางกลับท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือ 
ลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาตังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางตาม 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราช 
กฤษฎีกานี้กำหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคำสั่งของทางราชการแล้ว

มาตรา ๙ ช้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ สูงขึ้นภายหลังวันที่ได้ 
เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศที่ 
สูงข้ึน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งตังกล่าว แม้คำสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม

มาตรา ๑๐ ช้าราชการซึ่งเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้ 
จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ 
ตนดำรงอยู่แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดำรง 
ตำแหน่งเดิมให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับชั้นหรือยศที่ตนรักษาการ 
ในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน

ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับ ชั้นหรือ 
ยศที่ตํ่ากว่าให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ชั้นหรือยศที่ตนดำรงอยู่

มาตรา ๑๑ การเดินทางไปราชการ ล้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม'มีเหตุอันควร ไม'มีสิทธิได้รับ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น

มาตรา ๑๒ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้!ด้รับเบี้ยเลี้ยงประจำ จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระ 
ราชกฤษฎีกาบี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจำ

๕มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรืยกเก็บจากบุคคลทั่วไป 
ตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่โรงแรมเรียกเก็บ ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยผู้เดินทางไปราชการ 
มิได้เช้าพัก หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริตร่วมกับผู้เดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นในเรื่องการ 
เบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกาบี้ให้กระทรวงการคลังแจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้กระทรวง ทบวง กรมทราบ 
เพื่อมิให้เบิกค่าเช่าที่พักชองโรงแรมนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทำซํ้าอีกก็ให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พ ักของ 
โรงแรมนั้นโดยเด็ดชาด

การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
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ลักษณะ ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

หมวด ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว

มาตรา ๑๓ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 

หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
๕(๒) ยกเลิก

(๓) การเปสอบคัดเลิอก หรอรับการคัดเสิอกตามทเด้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๔) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
(๔) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำใน

ต่างประเทศ
(๖)การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ
มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะค่าระวาง 

บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น  ๆ ทำนองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
๕มาตรา ๑๔ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไฃที่กระทรวง 

การคลังกำหนด เว้นแต่การเดินทางในกรณีดังต่อไปบี้ให้เบิกได้ร้อยละหกสิบของจำนวนปกติ
(๑)การเดินทางไปราชการในท้องที่ต ่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน เว ้นแต่อำเภอเม ืองหรืออำเภอ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๒)การเดินทางไปราชการในห้องที่อำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ หรือการเดิน 

ทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
๗มาตรา ๑๖  การน ับเวลาเด ินทางไปราชการเพ ื่อคำนวณเบ ี้ยเล ี้ยงเด ินทาง ให้น ับตั้งแต่เวลาออกจาก 

สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือลถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่ 
กรณี

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มืการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง 
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม,ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบ?(องชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน

๑๐๒



เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับไดิไม'ถึงย่ีสิบส่ีชั่วโมงและส่วนท่ีไม,ถึงน้ัน 
นับได้เกินสิบสองช่ัวโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับไดิไม่เกินสิบสองช่ัวโมง แต่เกินหกช่ัวโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม,สามารถเดินทางกลับ 
ท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/ ๑ การนับเวลาเดินทาง 
ไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ 
ราชการเป็นตันไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่าย 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

๗มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่า 
ที่พักได้ภายในวงเงินและเงื่อนไฃที่กระทรวงการคลังกำหนด ตังต่อไปนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๓ ชั้นตํ่า ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ลงมา 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ 
นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ 
ลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๓ ช้ันสูง ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพลตรี พลเรือ 
ตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง 

ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการ 
คลังอาจกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจ่าเป็น

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจ่าเป็น 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น 
สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบ ิกค่าเช่าห ้องชุดแทนก็ได้เท ่าท ี่จ ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไช 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒มาตรา ๑๘ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ 
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม'เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้อง 
ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม'มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ 
เช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจ่าเป็นและประหยัดด้วย 

๕มาตรา ๑๙ ยกเลิก
๒มาตรา ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม'สะดวกในการเดินทางไปกลับ 

ระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม'เกิน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการ 
ใดที่ไม'มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง 
ความจ่าเป็นและประหยัดด้วย

๑๐ต



มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักสำหรับวันที่พักนั้นไต้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบวัน

ภายใต้บ ังคับวรรคหนึ่งในกรณีที่ผ ู้เด ินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพ ักรักษาตัวในสถานพยาบาลให้ 
งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีจำเป็น

การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรองในกรณีไม่มีแพทย์ที่ทางราชการ 
รับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ

๗มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะ 
ไดิโดยประหยัด

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก'ราชการ ให้ใช้ 
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ 
ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ข้ึนไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ 
ประจำทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ท่ีพัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
วันละไม,เกินสองเที่ยว

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
หากการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) เป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างไต้เท่าที่ 

จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ซึ่งไม'มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ 

เครื่องใช้ชองทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม,สะดวกหรือจะเดินทางโดยยานพาหนะประจำทางให้เบิก 
ค่าพาหนะรับจ้างไต้

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม
(๒) ไม'ไต้

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม'สามารถเดินทางกลับ 
ท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/ ๑ ให้เบิกค่าพาหนะ 
เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น 
ให้เบิกค่าพาหนะไต้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม'เกินอัตราตามเส้นทางที่ไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

มาตรา ๒๓ การเดินทางไปราชการ โดยยานพาหนะประจำทางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

มาตรา ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม'มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกำหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการกำหนด 
อัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกำหนดแล้ว ให้แจ้ง 
กระทรวงการคลัง

๑ ๐ ๔



มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
ตังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินซดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะ 
ส่วนตัวได้ คือ

(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
(๒) หัวหน้าสำนักงาน สำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่ม ีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือมี 

สำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอห้องที่แล้วแต่กรณี สำหรับราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาค
มาตรา ๒๖ เงินซดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลัก 

เกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๗(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงิน 

เดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ข้ึนไป ให้เดินทางได้

(๒) ช้าราชการหรือลูกจ้างนอกจาก (๑ )ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์แก'
ทางราชการ

(๓) การเดินทางซึ่งไม่เช้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการ 
เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้

'‘'มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือกับช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป 
หรือกับช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือกับช้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวา 
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือกับช้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป หากมีความจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับ 
บัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับ 
บัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิก 
ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราตํ่าสุด ของที่พักนั้น แต่ไม'เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ให้มี 
สิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการใน 
หน้าที่เลขานุการคนอื่นๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน

มาตรา ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทำหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับซาวต่างประเทศจะ 
เบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสำหรับซาวต่างประเทศนั้นก็ได้

๗ผู้เดินทางไปราชการตามคำสั่งชองทางราชการเพื่อทำหน้าที่เป็นองครักษ์ ผู้อารักขา ผู้อำนวยความ 
สะดวกอย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่เช้าร่วมประชุมหารือ แก'ซาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสำคัญชอง 
ต่างประเทศ นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ว จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงในลักษณะประหยัด

๑ ๐ ๕



ตามความจำเป็นในสถานที่แห่งเดียวกับที่ซาวต่างประเทศพักอยู่น ั้นด้วยก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัด 
กระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับส่วนราชการใดที่ไม,มีปลัดกระทรวง 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเซ่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ

๗มาตรา ๒๙/® เจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๑๐ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้า 
เฝ็าพระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอน ก่อนเดินทางไป 
ดำรงตำแหน่งประจำในต่างประเทศ หากจะตำคู่สมรส บุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม,มีคู,สมรสและอยู่ในอุปการะ 
ที่จะต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตาม ร่วมเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเดินทางพร้อมกันต่อ 
เนื่องไปประเทศประจำการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้กับประเทศที่จะไปประจำการใหม่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาต ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้เบิก 
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้

'(๑) ค่าพาหนะสำหรับคู,สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกไดิในอัตราเดียวกับเจ้าหน้าที่การทูต แต่ถ้า 
มิได้เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่การทูตให้เบิกได้ในอัตราตํ่าสุดสำหรับผู้ติดตามไม,ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่ 
ให้เบิกได้ในอัตราตํ่าสุด

(๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้ตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเอง ที่สามารถ 
พักอาศัยได้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก

การเบิกค่าเช่าที่พ ัก ให้เจ้าหน้าที่การทูต คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าวพักแรมเกินสองคนต่อ 
หนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู'คนละไม'เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคน 
เดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม'เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม'อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย 
จริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวสำหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตำแหน่งระดับตํ่าสุด

มาตรา ๓ ๐  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนำสั่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะ 
สำหรับสั่งของเครื่องใข้นั้นไดีโดยประหยัด

มาตรา ๓ ๑  ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ให้เบิกค'าใซจ่ายนั้นได้โดยประหยัด

หมวด ๒
การเดินทางราชการประจำ

๗มาตรา ๓ ๒  การเดินทางไปราชการประจำ ได้แก่
(๑) การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพ่ือดำรง 

ตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานแห่งใหม่
(๒) การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในห้องท่ีแห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน 
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด 

ของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ซัดเจน ซ่ึงมีกำหนดเวลาต้ังแต่หน่ึงปีฃ้ึนไป

๑ ๐ ๖



(๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม,อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกำหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี 
ซ ึ่งต ่อมาภายหลัง ส ่วนราชการมีความจำเป ็นต้องให้ข ้าราชการผู้น ั้นอยู่ช ่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้น 
ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการ 
เดินทางไปราชการประจำ

๗มาตรา ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจำซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานแห่ง 
ใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายไต้ตามมาตรา ๑๔ และกรณีที่ผู้เดิน'ทางดังกล่าว มีความจำเป็นต้อง 
ย้ายที่อยู่ใหม่ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่ายไต้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง 
กำหนด

มาตรา ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในกรณีที่มิไต้กำหนดไวในหมวดนี้ 
ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวในลักษณะ ๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจาก 
สถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่

๗มาตรา ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจำจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับบุคคลในครอบครัว 
ไต้โดยประหยัด

การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกไต้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สำหรับช้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตำแหน่งที่เท ียบเท่า หรือ 

ช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือช้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือช้าราชการ 
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ลงมา

(๒) ไม่เกินสองคน สำหรับช้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือ 
ช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งฺรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ึนไป หรือช้าราชการ- 
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ข้ึนไป

๗มาตรา ๑๗ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสำหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิกไดืในอัตรา 
เดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจำตามมาตรา ๓๓ สำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับช้าราชการในตำแหน่งระดับตํ่าสุด 

ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ตั้งสำนักงานตามมาตรา ๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ถ้าไม่อาจเช้าพักในที่พัก 
อาศัยที่ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าไต้และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้วให้เบิกค่าเช่าที่พักสำหรับตนเอง 
และบุคคลในครอบครัวไต้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งสำนักงานนั้น

(๑) อธิบดีขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลุาง 
(๒) หัวหน้าสำนักงาน สำหรับราชการบริหารส่วนกลางที่ม ีสำนักงานอยู่ในส่วนภูม ิภาค หรือ 

มีสำนักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน หรือนายอำเภอท้องที่ และแต่กรณี สำหรับ. 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องไต้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม 

สำหรับส่วนราชการใดที่ไม,มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
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มาตรา ๓๘ ในกรณีท ี่ผ ู้เด ินทางไปประจำต่างสำนักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามมาตรา ๒๗ 
ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย

๒มาตรา ๓๙ ในกรณีจำเป็นซึ่งไม,อาจนำบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง 
รายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและกำหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บ ังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง 
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือปลัดกระทรวง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ถ้าผู้เดินทางดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือผู้ว่าราชการ 
จังหวัด ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะเดินทาง 
- ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งมีอำนาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้อง 

ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ปรากฏในคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
มาตรา ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจำซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้ 

เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นำเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจาก

สังกัดเดิม

หมวด ๓
การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

มาตรา ๔๒ การเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิม 
ชองผู้เดินทางไปราชการประจำในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ

มาตรา ๔๓ ช้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าชนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
เพื่อกลับภูมิสำเนาเดิมของช้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น ตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับ ชั้นหรือยศครั้งสุดท้ายก่อน 
ออกจากราชการหรือเลิกจ้าง

ในกรณีที่ข ้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก,ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก, 
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่ง ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก,ความตาย

ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตายหรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ 
จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิไดํไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้อง 
เดินทางไปจัดการตังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสำหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ

การเด ินทางและการขนย้ายส ิ่งของตามมาตราน ี้ให ้กระทำภายในหนึ่งร ้อยแปดลิบวัน นับแต่วันออก 
จากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

มาตรา ๔๔ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกสั่งพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับ 
ตนเองและบุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งชองส่วนตัวเพื่อกลับภูมิสำเนาเดิม 
ของช้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นโดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
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มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมตามมาตรา ๔๓ และ 
มาตรา ๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไม'สูงกว่า ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
ลำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค

มาตรา ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กำหนดไว่ในหมวดนี้ 
ให้นำบัญญัติในลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ลักษณะ ๓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

หมวด ๑
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๗มาตรา ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) การเดินทางของผู้รับราชการประจำในประเทศไทยซึ่งเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรเพื่อ 

ปฏิบัติงานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเป็นครั้งคราว ตามความ 
จำเป็น

(๒) การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซึ่งเดินทางไปราชการ ณ ที่สุดๆ ในต่าง 
ประเทศหรือมายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานใน 
เขตอาณาหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือ

(๓) การเดินทางของผู้ร ับราชการประจำในต่างประเทศซึ่งเดินทางไปช่วยราชการ รักษาการใน 
ตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทนต่างสำนักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาที่ออกเดินทางจากที่พัก ซึ่งเป็นที่ตั้ง 
สำนักงานแห่งเดิมจนถึงที่พักซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงาน 
ใดๆในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วไมมสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
อีก แต่หากความช่วยเหลือที่ได ้ร ับน้อยกว่าสิทธิท ี่จะพีงมีตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให ้เบ ิกค่าใช้จ ่ายสมทบได้ 
ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่ 
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค ่าเช ่าท ี่พ ัก
(๓) ค่าพาหนะรวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวาง 

บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน
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(๔) ค่ารับรอง
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นณื่องในการเดินทางไปราชการ
๗มาตรา ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกไดิในลักษณะเหมาจ่าย ภายใน 

วงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ย่เลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร 

และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริหารที่โรงแรม หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการได้เท่าที่ 
จ ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมา 
จ่าย ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด

หากผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามวรรคสองไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่า 
ทำความสะอาดเสื้อผ้าสำหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวันได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไข. ที่กระทรวงการ 
คลังกำหนด

ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ได้เพียง 
อย่างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น ไม'ว่าจะเดินทางไปประเทศเดียว 
หรือหลายประเทศก็ตาม

การเดินทางไปราชการชั่วคราวของผู้รับราชการประจำในประเทศที่ผู้นั้นประจำอยู่ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางไดิในอัตรากึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นำมาตรา ๒๑ มาใช้ 
บังคับ โดยอนุโลม

การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
และค่าเช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๗มาตรา ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับผู้รับ 
ราชการประจำในประเทศไทย ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับ 
ตราหนังสือเดินทางเช้าประเทศไทย สำหรับผู้รับราชการประจำในต่างประเทศให้นับตั้งแต่เดินทางจากที่พักประจำ 
ในต่างประเทศหรือสถานที่ปฏิบ ัติราชการตามปกติจนกลับถึงที่พ ักประจำในต่างประเทศ หรือสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการตามปกติ แล ้วแต ่กรณ ี แต ่ในกรณ ีท ี่เด ินทางมาย ังประเทศไทย ม ิให ้รวมเวลาต ั้งแต ่ประท ับตรา 
หนังสือเดินทางเช้าประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย

ในกรณีการเดินทางของช้าราชการในส่วนราชการที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่ 
ถือว่าเป็นเวลาเช้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเช้าและออกในเอกสารนั้น

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง 
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม,ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับไดิไม,ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงและส่วนท่ีไม'ถึงน้ัน 
นับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับไดีใม'เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็น 
คร่ึงวัน
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราฃการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลับ 
ท้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา ๘/ ๑ การนับเวลาเดินทาง 
ไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ 
ราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ก่อนวัน 
เริ่มปฏิบ ัต ิราชการให้น ับเวลาเพ ื่อคำนวณเบี้ยเล ี้ยงเด ินทางตั้งแต่เวลาเข้าท ี่พ ักในท้องที่ท ี่ปฏิบ ัต ิราชการ ทั้งบี้ 
ไม,เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ 
ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

๗มาตรา ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จำเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม 
ซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทาง 
ไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองไต้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้ภายในวงเงินและ 
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

การเดินทางไปราชการเป็นหมู'คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ตังต่อไปบี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 

ชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช ่วยผู้พ ิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๓ ลงมา 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก 
ลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละ 
ไม'เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งตังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ 
อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมมกัน หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิก 
ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวา 
เอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือข้าราชการ 
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงิน 
เดือนชั้น ๓ ช้ันสูง ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือข้าราชการฺซึ่งมียศ พลตรี พลเรือ 
ตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความาจำเป็น 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น 
สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตรา 
ไม่เกินสองเท่าชองอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ในกรณีที่เป็นการสมควร กระทรวงการคลังอาจกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับใด หรือตำแหน่งใด 
เบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษได้ สำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคฆเดียว หรือจะเบิกค่าเช่า 
ห้องชุดแทนก็ได้
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะ 
มีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/ ๑ และมีเหตุจำเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ 
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการตังกล่าวไดิไม'เกินหนึ่งวัน

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนำบุคคลอื่นที่ไม1มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วย 
ให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไต้รับจากทางราชการ

๗มาตรา ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ไซ้ยานพาหนะประจำทาง และ 
ให้เบิกค่าพาหนะไต้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด

ในกรณีที่ไม'มียานพาหนะประจำทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก,ราชการ ให้ใช้ 
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม'สามารถเดินทางกลับ 
ห้องที่ตั้งสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/ ๑ ให้เบิกค่าพาหนะได้ 
เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น 
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

"'มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ 
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นหน่ึง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตังต่อไปนี้ 
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
(ช) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(ฉ) รัฐมนตรี
(ข) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการ ซ่ึงรับ 

เงินเดือนชั้น๓ ช้ันสูง ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหาร ซึ่งมียศพล 
ตรี พลเรือตรี หรือพลอากาศตรี ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป

(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ 
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการ่ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๔ หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ 
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ

(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑)
และ.(๒)

ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด ให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
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ในการเดินทางไปราชการเพื่อรบเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสาร 
ในซั้นที่กำหนดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) และ (๓) เต็ม และไม,สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งที่เดินทางด้งกล่าวสามารรถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในซั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับ 
อนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเข่นเดียว 
กับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่ผ ู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในซั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเบ ิกค่า 
โดยสารเครื่องบินนั้นในขั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

๗มาตรา ๕๓ ทวิ ผู้เด ินทางไปราชการตำงประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บ ังคับบัญชาซึ่งเป ็น 
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับ 
ผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเข่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกในอัตราตํ่าสุดของที่พักนั้น แล้ว 
แต่จำนวนใดจะสูงกว่า

๔โนกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคนให้มีสิทธิ 
เบิกค่าพาหนะและค่าเข่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการคนอื่นๆ 
ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเข่าที่พักได้ตามสิทธิของตน

๗มาตรา ๕๔ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้ 
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๗มาตรา ๕๔ ทวิ ยกเลิก
มาตรา ๕๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคู่สมรส 

ได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามไปได้
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่การทูตระดับ ๘ ข้ึนไป เป็นหัวหน้าคณะไปราชการในกรณี

(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราซาธิบดีหรือประมุขแห่งรัฐ
ที่อยู่ในเขตอาณา

(ข) ตามเสด็จพระราขดำเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์ หรือพระราชินีเสด็จเยือนประเทศ
ที่อยู่ในเขตอาณา

(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขตอาณาด้วย 
๕มาตรา ๕๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรสตามมาตรา ๕๕ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง

กำหนด
มาตรา ๕๗ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัว สำหรับตนเองและคู่ 

สมรสมิได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
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มาตรา ๕๘ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไป 
แล้ว ถ้าไม,ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นำเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที

หมวดท่ี ๒
การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ

มาตรา ๕๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว
(๕) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่
มาตรา ๖๐  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศในกรณีที่มิได้กำหนด 

ไว้ในหมวดนี้ให้นำลักษณะ ๓ หมวด ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๕มาตรา ๖ ๑  เบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พ ักในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศให้ 

เบิกได้เฉพาะระยะเวลาระหว่างเดินทาง
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจเช้าพักในที่ที่ทางราชการ 

จัดให้หรือบ้านเช่าได้และผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปอนุญาตแล้วให้เบิก 
ค่าเช่าที่พักสำหรับตนเอง คู'สมรส บุตรอายุไม'เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม,มีคู1สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดิน 
ทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วย และผู้ติดตามไดิไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

ผู้เดินทางไปราชการและบุคคลในครอบครัวตามวรรคสอง ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้ 
เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู'คนละไม'เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว เว้นแต่เป็น 
กรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ ่ายจริงในอัตราค่า 
เช่าห้องพักคนเดียว สำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับช้าราชการในตำแหน่งระดับตํ่าสุด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเช่าที่พักแรมเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ต้องได้รับความตกลงจากกระทรวง
การคลัง

มาตรา ๖๒ ค่าพาหนะเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ ให้เบิกได้เท่าที่จ ่ายจริง โดยจะ 
ต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมซึ่งต้องคำนึงถึงความรวดเร็วและประหยัด

ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในความอุปการะที่จะต้องเดินทางไป 
อยู่ในต่างประเทศด้วย ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง

ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังนี้



(๑) หนึ่งคนสำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๖ ลงมาหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ 
ทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโทลงมา

(๒) ไม,เกินสองคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจเอกขึ้นไป

ค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกไดในอัตราตํ่าสุด
ค่าพาหนะสำหรับคู่สมรส บุตร และผู้ติดตามจะเบิกไม,ได้ถ้าบุคคลดังกล่าวมิได้ออกเดินทางภายใน 

กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างออกเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
มาตรา ๖๓ ให้นำมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับอนุโลมแก,กรณีที่ผ ู้เด ินทางไปราชการประจำในต่าง 

ประเทศ คู,สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศไทย
ในกรณีที่คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนช้า•ราชการ 

หรือลูกจ้างผู้นั้น ให้กระทรวงเจ้าสังกัดทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิกค่าพาหนะเดินทางกลับได้ 
ค่าพาหนะสำหรับบุตรซึ่งเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศ หรือบุตรที่เกิดในระหว่างเวลาที่รับราชการ 

ประจำในต่างประเทศจะเบิกไม,ได้ถ้ามิได้เดินทางกลับภายในกำหนดสามปีนับแต่วันที่ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น 
เดินทางกลับ

มาตรา ๖๔ ให้นำมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับอนุโลมแก,การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ 
และการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน

คู่สมรสหรือบุตร ให้มีสิทธิโดยสารชั้นเดียวกับผู้เดินทาง แต่ถ้ามิได้เด ินทางพร้อมกับช้าราชการ 
หรือลูกจ้าง ให้เบิกได้ในอัตราตาสุด สำหรับผู้ติดตาม ไม'ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม' ให้เบิกได้โนอัตราตํ่าสุด 

๗คู'สมรสหรือบุตรซึ่งเดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับช้าราชการหรือลูกจ้างตามมาตรา ๗๐ (๒) และ (๓) 
ให้มีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด โดยให้เบิกได้เท ่าที่จ ่ายจริงไม'เกินอัตราชั้นตํ่าส ุด ตามเส้นทางที่ 
ช้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการประจำ

.- ๗มาตรา ๖๔ ผู้เดินทางไปรับราชการประจำในต่างประเทศ ให้ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวภายในวงเงิน 
และเงื่อนไฃที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่ผู้ซ ึ่งได้รับค่าเครื่องแต่งตัวมาแล้ว และในการเดินทางครั้งใหม่ 
เป็นการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศที่ใช้เครื่องแต่งตัวประเภทเดียวกับที่ใข้ในการเดินทางครั้งก่อน 
และมีระยะเวลาไม'เกินสองปีนับแต่วันที่ออกเดินทางนั้น

ในกรณีที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวแล้ว แต่มิได้เดินทาง ให้ถือวันที่ได้รับเป็นวันออกเดินทาง 
มาตรา ๖ ๖  ให้นำมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก'กรณีที่คู่สมรสและบุตรจะต้องเดินทางไป 

อยู่ในต่างประเทศด้วย
คู'สมรสและบุตรจะเบิกค่าเครื่องแต่งตัวไม่ได้ถ้ามิได้ออกเดินทางภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ 

หรือลูกจ้างออกเดินทาง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดชองผู้เดินทาง ถ้าผู้เดินทาง 

ได้ใช้จ่ายค่าเครื่องแต่งตัวสำหรับตนเอง คู'สมรส หรือบุตรไปแล้ว หรือมีช้อผูกพันที่จะต้องจ่ายโดยสุจริตโดยมี 
หลักฐาน ก็ไม'ต้องส่งคืน
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มาตรา ๖๘ ให้นำมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก,ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ 
ในต่างประเทศ โดยอนุโลม

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ช้าราชการหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการประจำในต่างประเทศถูกสั่งพักราชการ 
หรือถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับตนเอง คู'สมรส บุตร หรือผู้ติดตามเฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่กลับประเทศไทย โดยจะไม,รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้

๗มาตรา ๗๐ ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจำในต่างประเทศ และคู่สมรส 

หรือบุตรซึ่งต้องเดินทางจากประเทศไทยไปอยู่ด้วยให้เบิกได้อัตราสี่เท่าของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการ 
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ ยกเว้นช้าราชการหรือ 
ลูกจ้างซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจำในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และคู'สมร่สหรือบุตรซึ่งเดินทาง 
จากประเทศไทยไปอยู่ด้วย ให้เบิกในอัตราห้าเท่าชองจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ 
ประจำอยู่ในต่างประเทศ ที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับจากทางราชการ

(๒) ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้เดินทางออกจากต่างประเทศหนึ่งไปราชการประจำในต่างประเทศอื่น 
และคู'สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วยให้เบิกไดในอัตราสามเท่าของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการซึ่ง 
มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวจะพึงได้รับตามอัตราสำหรับประเทศซึ่งจะไปราชการ 
ประจำใหม่

(๓) ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้เด ินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจำอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศ 
เดียวกัน และคู'สมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยู่ด้วย ให้เบิกไดีในอัตราสามเท่าของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับ 
ช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวฃจะพึงได้รับตามอัตราสำหรับประเทศนั้น 

(๔) ช้าราชการหรือลูกจ้างผู้เด ินทางจากต่างประเทศที่ม ีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
กลับประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาด้วยจากประเทศเดียวกับผู้เดินทาง ให้เบิกได้ในอัตราสามเท่า 
ของจำนวนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศที่บุคคลดังกล่าวได้รับครั้ง 
สุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่คู'สมรสหรือบุตรเดินทางกลับก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้าย 
ถิ่นที่อยู่ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๑ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกันในระหว่างการใช้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๑๘ กับพระราชกฤษฎีกานี้สำหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้ 
ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ๅยในๆารเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๑๘

มาตรา ๗๒ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับวันที่พระราชกฤษฎีกา 
นีประกาศในราชกิจจาบุเบกษาให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าโช้จ่ายในการ



เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕:๑๘ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามพระ 
ราชกฤษฎีกานี้ สำหรับส่วนที่เกินจำวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว น้ัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในป้จจุบันกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยังไม,เหมาะสมและ 
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราวและประจำทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศยังไม' 
เป็นระบบ และโดยที่ในปัจจุบันได้มีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีปรับปรุงตำแหน่งระดับชั้นหรือยศของช้าราชการ 
บางประเภทแตกต่างไปจากเดิมมาก สมควรปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เหมาะสมกับ 
สภาวะเศรษฐกิจป ัจจุบ ัน และกำหนดหลักเกณฑ์เก ี่ยวกับการเด ินทางไปราชการชั่วคราวและประจำท ั้งใน 
ราชอาณาจักรและต่างประเทศขึ้นใหม่ให้เป็นระบบ ตลอดจนกำหนดสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตำแหน่งระดับ ชั้นหรือยศของช้าราชการบางประเภท จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้

๑. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๐ ตอน 
ท่ี ๗๓ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖

๒ แกไชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงได้พิมพ์ช้อความใหม่แทน 
แล้ว'ประกาศ'ใน'ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๗๖ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗

๓ แกไชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงได้พิมพ์ข้อความใหม่แทน 
แล้วประกาศ'โนราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๒ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๒๘

๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ซ่ึงได้พิมพ์ข้อความใหม่แทน 
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๙๖ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๒๙

๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงได้พิมพ์ข้อความใหม่แทน 
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๑๖ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔

๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงได้พิมพ์ข้อความใหม่แทน 
แล้วประกาศ'โนราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนท่ี ๙๖ ก วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑

๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงได้พิมพ์ข้อความใหม่แทน 
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๗๖ ก วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๔๘

๑ ๑ ๗



พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เป็นปีท่ี ๖๕ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าๆ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางปร่ะเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน ี้เร ียกว ่า “พระราชกฤษฎีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้น 
ไป เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นด้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒ ตรี ในลักษณะ ๑ บททั่วไปแห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

“มาตรา ๑๒ ตรีในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก,ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความ 
ตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนให้บุคคลในครอบครัว 
หรือผู้จัดการศพชองผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้นได้รับค่าพาหนะใบการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือ 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(ส ิ© (ฬ



“มาตรา ๑๕ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกไดในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวง 
การคลังกำหนด”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกํไฃเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๑๗ การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่า 
ที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระทรวงการ 
คลังอาจกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจำเป็น

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเห่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับ 
เงินเดือนชั้น ๓ ชั้นสูง ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมี 
ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป เป็นหัวหน้าคณะ หาก 
มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานชองคณะหรือบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พัก 
ได้เพิ่มขึ้นสำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไข 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาค ่าใช้จ ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกํใขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและ 
ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือ 
ตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมี 
ยศพันตำรวจโท ข้ึนไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ 
ประจำทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ท่ีพัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
วันละไม,เกินสองเที่ยว

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



“มาตรา ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชั้นธุรกิจ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
(ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
(ค) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
(ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(ฉ) รัฐมนตรี
(ซ) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ 

สูงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือ 
ตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือ 
ช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๔ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจ 
เอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป

(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 

และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส หรือตำแหน่งระดับ ๖ ถึง 
ระดับ ๘ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ข้ึนไป หรือช้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ข้ึนไป หรือช้าราชการ 
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท ข้ึนไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑)

(ข) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ช้ัน หรือยศ ตาก'ว่าท่ี'ระบุ'โน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นรีบต่วน 
เพื่อประโยชน์แก,ทางราชการ

ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่งโดยสาร 
ในชั้นที่กำหนดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เต็ม และไม'สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไต้ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิไดํโดยต้องไต้รับอนุมัติจาก 
ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม,มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บ ังคับบัญชาที่ม ีอำนาจเซ่นเดียวกับ 
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ

การเดินทางซึ่งไม่เช้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายไดํไม,เกินค่าพาหนะในการ 
เดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้

ในกรณ ีท ี่ผ ู้เด ินทางไปราชการม ีความจำเป ็นต ้องโดยสารเครื่องบ ินในชั้นท ี่ส ูงกว่าส ิทธ ิจะเบ ิก 
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิไต้เมื่อไต้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งชองมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕:๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑๒๐



“มาตรา ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป 
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือกับข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือกับข้าราชการอัย่การ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ข้ึนไป หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน 
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือกับข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงิน 
เดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป หากมีความจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน่ในการ 
ประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะไต้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พัฦแรม 
ในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักไต้ตามสิทธิที่ตนเองไต้รับหรือเบิกไต้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราตํ่าสุด 
ของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก”

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙/ ๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒(ะ๒๖ ซึ่งแกิไฃเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘ 
และให่ใข้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒๙/ ๑ นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งไต้รับตำสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ็า 
พระมหากษัตริย์ เพื่อกราบถวายบังคมลาและรับพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไปดำรง 
ตำแหน่งประจำในต่างประเทศ หากจะนำคู'สมรสบุตรอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีซึ่งไม่มีคู,สมรสและอยู่ในอุปการะที่จะ 
ต้องเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเดินทางพร้อมกันต่อเนื่อง 
ไปประเทศประจำการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่จะไปประจำการใหม่ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจชองปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสมและให้เบิก 
ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักไต้ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าพาหนะสำหรับคู,สมรสและบุตรดังกล่าว ให้เบิกไต้ในอัตราเดียวกับนักบริหารการทูตระดับ 
สูง แต่ถ้ามิไต้เดินทางพร้อมกับนักบริหารการทูตระดับสูง ให้เบิกไต้ในอัตราตํ่าสุด สำหรับผู้ติดตามไม,ว่าจะเดิน 
ทางพร้อมกันหรือไม' ให้เบิกไต้ในอัตราตํ่าสุด

(๒) ค่าเช่าที่พักให้เบิกไต้ตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีที่ผู้เดินทางมีเคหสถานของตนเองที่สามารถ 
พักอาศัยไต้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก

การเบิกค่าเช่าที่พัก ให้นักบริหารการทูตระดับสูง คู่สมรส บุตร และผู้ติดตามดังกล่าวพักแรมรวมกัน 
สองคนต่อหนึ่งห้อง และให้เบิกค่าเช่าที่พักในอัตราค่าเช่าห้องพักคู'คนละไม'เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้อง 
พักคนเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม'เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นไต้ให้เบิกไต้เท่า 
ที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวสำหรับผู้ติดตามให้เบิกไต้เท่ากับข้าราชการในตำแหน่งระดับตํ่าสุด”

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกไต้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่งคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภท 

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน หรือตำแหน่งระดับ ๖ ลงมาหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ

6)โฝ ิ(๑)



ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงิน 
เดือนชั้น ๒ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมี 
ยศพันตำรวจโท ลงมา

(๒) ไม่เกินสองคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่ง 
ระดับ ๗ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ข้ึนไป หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ข้ึนไป หรือข้าราชการ 
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ขึ้นไป”

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๔๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจาก 
สังกัดใหม่ซ่ึงไปประจำ”

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การเดินทางไปราชการเป็นหมู,คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักไต้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ 

ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับ 
อาวุโส หรือตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา 
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา ให้พักแรม 
รวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า ห้องพักคู, คนละไม่เกินร้อยละ 
เจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกไต้อัตราเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม'เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที'จ่ายจริงใน 
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือ 
ตำแหน่งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ชั้นตํ่า ข้ึนไป หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๔ ขึ้นไปหรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจ 
เอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ข้ึนไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือ 
ตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน ช้ัน ๓ ช้ันสูง ข้ึนไป

๑๒๒



หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ข้ึน 
ไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ข้ึนไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่ 
เดียวกันกับทีพักเพื่อเป็นที่ประสานงานชองคณะหรือกับบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นลำหรับห้องพักอีก 
ห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม,เกินสองเท่าของ 
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว” '

มาตรา-©๓ ให้ยกเลิกความใน (ซ) ชอง (๑) ในวรรคหนึ่งชองมาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ซ) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ 
หรือตำแหน่งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ช้ันสูง ข้ึน 
ไป หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ข้ึนไป หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือ่ตรี หรือพลอากาศ 
ตรี ข้ึนไป หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ขึ้นไป”

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด ลำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท 
บริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภท 
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่งระดับ ๙ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือช้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 
๓ ชั้นตํ่า หรือช้าราชการอัยการซึ่งรับเงนเดือนชั้น ๔ หรือช้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ 
เอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือช้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจ 
เอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) เมื่อนักบริหารการทูตระดับต้น และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้า 
คณะไปราชการในกรณี

(ก) ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง หรือทูลลาหรือลาต่อพระราชาธิบดื หรือประมุข 
แห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา

(ข) ตามเสด็จพระราชตำเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเสด็จเยือนประเทศ
ที่อยู่ในเขตอาณา

(ค) รัฐบาลของประเทศที่อยู่ในเขตอาณาได้เชิญคู่สมรสไปร่วมงานพิธีในประเทศเขตอาณาด้วย” 
มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 

ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจาก 

กระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้



(๑) หน่ึงคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภท 
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน หรือตำแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ 
ทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจโท ลงมา

(๒)ไม่เกินสองคนสำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูงตำแหน่ง 
ประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ หรือตำแหน่ง 
ระดับ ๗ ข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
ข้ึนไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ขึ้นไป”

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามชองมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๔๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“คู,สมรสหรือบุตรซึ่งมิไดัเดินทางติดตามไปอยู่ด้วยกับข้าราชการหรือลูกจ้างที่ไปราชการประจำ 
ในต่างประเทศ หากประสงค์จะติดตามข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศอื่นหรือ 
เดินทางไปราชการประจำอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดืยวกันตามมาตรา ๗๐ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิ 
โดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นตํ่าสุด โดยให้เบิกไต้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราชั้นตํ่าสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างนั้นไต้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการประจำ เว้นแต่ในกรณีที่คู,สมรสหรือบุตรมีความจำเป็นที่จะต้องร่วม 
เดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น ั้นให้กระทรวงเจ้าสังกัดทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจึงจะเบิก 
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิไต้”

^ คุ*ผู้รับสนองพระบรมราชไองการ

อภิสิทธ๋ึ เวชซาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

ประกาศใบราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๘ ก วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๔๔๓

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัต ิระเบียบช้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ไต้ปรับปรุงระบบตำแหน่งชองช้าราชการพลเรือนสามัญให้จำแนกตามกลุ่มลักษณะงาน 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๔๒๖ ในส่วนที่ 
เกี่ยวช้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของช้าราชการพลเรือนสามัญตามพระ 
ราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การ เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลงศพหรือส่งศพ 
กลับ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก,ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ ประกอบกับสมควรแก้ไขเพิ่ม 
เติมหลักเกณฑ์การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พ ัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำ 
สำนักงานซึ่งต่างสังกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราช 
อาณาจักรและการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสภาพการณีในบีจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

6)ไ!อ(รั!


