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ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 
2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ      

พลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ    
พลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมาย   
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการ
ต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร 

มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ      

พลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ   
พลเรือน ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการต ารวจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยต ารวจแห่งชาติและข้าราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

มาตรา ๑๗         ฯลฯ 
ฯลฯ 

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่ง    
ระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้นไป 
หรือข้ าราชการทหารซึ่ งมี ยศพลตรี  พลเรือตรี                      
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ                
พลต า รวจตรี  ขึ้ น ไป  เป็ นหั วหน้ าคณะ หากมี                   
ความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือ
เป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิก                
ค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรือ
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ 
ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา 17         ฯลฯ 
ฯลฯ 

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้ าราชการทหารซึ่ งมียศพลตรี                   
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป เป็นหัวหน้าคณะ 
หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่
พักเพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน    
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับห้องพักอีกห้อง
หนึ่ง หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 
2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้

ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดย
ประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมี               
แต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ                  
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้อง
ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก    
ค่าพาหนะนั้น 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นและ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน 
ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่ง
ระดับ ๖ ขึ้น ไป หรือต าแหน่ งที่ เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศ-
โท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท 
ขึ้น ไป ให้ เบิกค่าพาหนะรับจ้ างได้ส าหรับกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่     
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ      
ประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ใน   
การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่      
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

( ๓ )  ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 

หากการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) เป็นการ
เดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้
ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะได้
โดยประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมี               
แต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้
ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก   
ค่าพาหนะนั้น 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่     
ที่ พั ก  ห รื อ ส ถ า นที่ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รกั บ สถ า นี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะ  
ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่     
ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

( ๓ ) ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  

การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้าม
เขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
แตต่้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การ เดินทางไปสอบคัดเลื อกหรือรับการ
คัดเลือก ผู้ เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะ
รับจ้างตาม (๒) ไม่ได ้

ใ น ก รณี ที่ ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ชก า ร มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งส านักงานปกติ เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวตามมาตรา  
๘/๑ ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่
ได้รับค าสั่ ง ให้ เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการ
เดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิก   
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตาม
เส้นทางท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 
2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและ

วรรคสี่ ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้     
ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทางให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได ้

การ เดินทางไปสอบคัดเลื อกหรือรับการ
คัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได ้

ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ชก า ร มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามมาตรา ๘/๑ 
ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอก
เส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

 

มาตรา ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไป
ราชการ  ผู้ เ ดิ นทา งจะต้ อ ง ได้ รั บอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ คือ 

(๑) อธิบดีขึ้น ไปหรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า 
ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 

(๒) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ ในส่วนภูมิภาค หรือ                     
มีส านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิก
เงิน หรือนายอ าเภอท้องที่แล้วแต่กรณี ส าหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มาตรา ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ  ผู้ เ ดินทางจะต้ อง ได้ รั บอนุ ญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้  และต้องใช้พาหนะนั้น
ตลอดเส้นทาง จึ งจะมีสิทธิ เบิกเงินชดเชย เป็น       
ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ 

(๑) อธิบดีขึ้นไปหรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า 
ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง 

(๒) หัวหน้าส านักงาน ส าหรับราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่มีส านักงานอยู่ ในส่วนภูมิภาคหรือ                    
มีส านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัว
ได้ตลอดเส้นทางต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เพ่ือพิจารณา
อนุญาต 
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มาตรา ๒๗ การ เดินทางไปราชการโดย

เครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
 (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธาน

ศาลฎีกา 
 (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธาน

รัฐสภา 
 (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธาน

วุฒิสภา 
 (จ )  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร และ               

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (ฉ) รัฐมนตรี 
 (ช) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ

ต้น และระดับสูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ า ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่ง
รับเงินเดือน ชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป 

(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ
และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส หรือต าแหน่ง
ระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือ
000 

มาตรา ๒๗ การ เดินทางไปราชการโดย
เครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
 (ข) ประธานรัฐสภา และรองประธาน

รัฐสภา 
 (ค) ประธานวุฒิสภา และรองประธาน

วุฒิสภา 
 (ง )  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร  และ               

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (จ) รัฐมนตรี 
 (ฉ)  ผู้ ด า ร งต าแหน่ งประเภทบริหาร

ระดับสู ง  ต าแหน่ งหั วหน้าส่ วนราชการระดับ
กระทรวงหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก        
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ดังต่อไปนี้ 

 (ก )  ผู้ ด า รงต าแหน่ งประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ 
อธิบดี หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เอกอัครราชทูต ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ  ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้ าราชการทหารซึ่ งมียศพลตรี                
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป 

 (ข) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
0000 
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ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศ
โท ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท 
ขึน้ไป ทั้งนี้ นอกจากที่ระบุใน (๑) 

 (ข) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ    
ต่ ากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

 ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตาม
เสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) 
เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิก  
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ส าหรั บ                
ส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชา   
ที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ 
(๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่ เกินค่าพาหนะในการ
เดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทาง
จะพึงเบิกได ้

ใ น ก รณี ที่ ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ชก า ร มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

ช านาญงาน หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท    
นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ขึ้นไป ทั้งนี้ นอกจากที่
ระบุใน (ก) 

 (ค) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ หรือยศ ต่ ากว่า 
ที่ระบุใน (ก) หรือ (ข) เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

ในกรณี ผู้ เ ดิ นทางตาม  (๒ )  ( ก )  มี ความ
จ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทาง
และเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด     
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหาร-
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ           
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ-
แห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ มี อ า น า จ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) หรือ 
(๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการ
เดินทางภาคพ้ืนดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่ ง         
ผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 

มาตรา ๒๘ ผู้ เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่ง
ประ เภทวิ ช าการ ระดับ เ ชี่ ย วช าญ และระดั บ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือกับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ า 
ขึ้นไป หรือกับข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ 
ขึ้นไป หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวา
เอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
000  

มาตรา ๒๘ ผู้ เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 
ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก
00  
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(ใหม่) 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือกับ
ข้าราชการต ารวจซึ่ งมียศ พันต ารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมีความ
จ าเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือ
ประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไป
ราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามี
สิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา 
โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิก
ได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ าสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกิน
อัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 

อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป หากมี
ความจ าเป็นต้องเดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือประโยชน์ในการประสาน สั่งการในระหว่าง
เดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับ
ผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่
ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ าสุด
ของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ
เบิก 

มาตรา ๓๖       ฯลฯ        
การเบิกค่าเช่าที่ พักและค่าพาหนะส าหรับ

ผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน หรือ
ต าแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ลงมา หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา 
หรือข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และ
ระดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป 

มาตรา ๓๖       ฯลฯ        
การเบิกค่าเช่าที่ พักและค่าพาหนะส าหรับ

ผู้ติดตามให้เบิกได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง

ประเภททั่วไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการทหาร ซึ่ งมียศพันโท นาวาโท นาวา-
อากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ      
พันต ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป000 

  
  



8 

 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
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2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
มาตรา ๓๗       ฯลฯ 

                             ฯลฯ 
(1)                 ฯลฯ 
(2)                 ฯลฯ 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดซึ่ งเป็น        

ผู้เบิกเงิน หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี ส าหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มาตรา ๓๗      ฯลฯ 
                            ฯลฯ 

(1)                ฯลฯ 
(2)                ฯลฯ 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ส าหรับ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มาตรา ๕๑       ฯลฯ 
การ เดินทาง ไปราชการ เป็นหมู่ คณะ ให้          

ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับ

ต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
และระดับอาวุโส หรือต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้ พิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรมหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น ๓ ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ลงมา ให้พักแรมรวมกัน
สองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่  
จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละ
เจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้
อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพัก
รวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ให้
เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
และระดับสูง ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
หรือต าแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ า
000 

มาตรา ๕๑       ฯลฯ 
การ เดินทาง ไปราชการ เป็นหมู่ คณะ ให้         

ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับ

ต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงานหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก     
ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
ลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้
เบิกค่าเช่าที่ พักได้ เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวแยกพัก
ห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็น
กรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่
ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงใน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๒) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ประ เภทบริหารระดับต้น  ต าแหน่ งประ เภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตรา
000000  
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(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั้น ๔  
ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวา-
เอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้ น ไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันต ารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่
จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือ
ต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง 
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕    
ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี     
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ  
พลต ารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่
ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่า
ที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตรา    
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน 
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว 

เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ-
เอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ    
พันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ 
ขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตรา   
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พลตรี  พล เ รื อตรี  พล อากาศตรี  ขึ้ น ไป  หรื อ
ข้าราชการต ารวจ ซึ่งมียศพลต ารวจตรี ขึ้นไป ซึ่งเป็น
หัวหน้าคณะ หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ใน    
ที่เดียวกันกับที่พัก เพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือกับบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้นส าหรับ
ห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมี
อัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
โดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางใน
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
 (ข) ประธานศาลฎีกา และรองประธาน

ศาลฎีกา 
 (ค) ประธานรัฐสภา และรองประธาน

รัฐสภา 
 (ง) ประธานวุฒิสภา และรองประธาน

วุฒิสภา 
 (จ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรอง-

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 

มาตรา ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
โดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทาง
ในต่างประเทศ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้
เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
(๒) ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
(๓) ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(๔ )ประธานสภาผู้ แทนราษฎร และรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) รัฐมนตรี 
(๖) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ 
ต าแหน่งที่เทียบเท่า สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ- 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 
2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
(ฉ) รัฐมนตรี 
(ช) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

หรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือ
ต าแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูง 
ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๕ ขึ้น
ไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี หรือ
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพล
ต ารวจตรี ขึ้นไป 

(๒ )  ชั้นธุ รกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่ งกับ      
ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ต าแหน่งประเภททั่ว ไประดับทักษะพิเศษ หรือ
ต าแหน่งระดับ ๙ หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ า หรือ
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตรา
เงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ-
เอกพิเศษ หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ 

(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุใน (๑) 
และ(๒) 

ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้น
ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งตาม(๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

ในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเสด็จ ตาม
เสด็จ หรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ หากที่นั่ง
โดยสารในชั้นที่ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๒) 
และ (๓) เต็ม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทาง
และเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
ส า ห รั บ ส่ ว น ร าชกา ร ใ ดที่ ไ ม่ มี ป ลั ด ก ร ะทร ว ง 
0000000 

ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ -
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการ-
ต ารวจแห่งชาติ 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
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2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
เป็นผู้อนุมัติ  

ใ น ก รณี ที่ ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ชก า ร มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะ
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อ
ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

 

 มาตรา  ๕๓/๑  การ เดิ นทาง ไปราชการ
ต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไป
ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย 
หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาใน                  
การเดินทางตั้งแต่เก้าชั่วโมงขึ้นไป ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจ-
ราชการ อธิบดี หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า ผู้ ว่า-
ราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต  หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพลเอก     
พล เรื อ เอก  พลอากาศ เอก พล โท  พลเรื อ โท         
พลอากาศโท  หรื อข้ าราชการต ารวจซึ่ งมี ยศ        
พลต ารวจเอก พลต ารวจโท 

(๒ )  ชั้นธุ รกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่ งกับ      
ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ  
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี 

(๓) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
ชั้น หรือยศนอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒)  

ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) มีความจ าเป็นต้อง
โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
0 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
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(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
 สมุ ห ร าชอ งครั กษ์  ผู้ บั ญชาก ารทหา รสู ง สุ ด            

ผู้ บัญชาการทหารบก ผู้ บัญชาการทหาร เรื อ          
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ -
แห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ มี อ า น า จ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ 

 มาตรา  ๕๓/๒  การ เดิ นทาง ไปราชการ
ต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไป
ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย 
หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการ
เดินทางต่ ากว่าเก้าชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจ-
ราชการ อธิบดี หรือต าแหน่งที่ เทียบเท่า ผู้ว่า -
ราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งที่
เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพลเอก      
พล เรื อ เอก  พลอากาศ เอก พล โท  พลเรื อ โท          
พลอากาศโท ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจเอก 
พลต ารวจโท 

(๒) ชั้นประหยัด ส าหรับผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ประ เภทบริหารระดับต้น  ต าแหน่ งประ เภท
อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ช านาญงาน ต าแหน่ งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมี
ยศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ลงมา หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ลงมา หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจตรี ลงมา0000 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
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2560 

(ใหม่) 
 ในกรณีผู้เดินทางตาม (๑) และ (๒) มีความ

จ าเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทาง
และเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด     
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ-
แห่งชาติ ส าหรับส่วนราชการที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
เป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ ต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งประเภททั่ว ไประดับอาวุ โส ต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับช านาญการต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา-
อากาศเอกพิเศษ ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมี
ยศพันต ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษ 
ลงมา ให้โดยสารชั้นประหยัด 

มา ต ร า  ๕ ๓  ท วิ  ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร าช ก า ร
ต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลอุทธรณ์ รอง
ประธานศาลฎีกา รองประธานรัฐสภา รองประธาน
วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี 
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิก
000    

มา ต ร า  ๕ ๓  ท วิ  ผู้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร าช ก า ร
ต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล หรือซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รองประธานรัฐสภา รองประธาน
วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐมนตรี 
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
และให้พักแรมในท่ีเดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยให้เบิก    
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ
00 
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พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 
2553 

(เดิม) 

พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2560 

(ใหม่) 
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ 
หรือเบิกในอัตราต่ าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จ านวนใด
จะสูงกว่า 

ฯลฯ 

หรือเบิกในอัตราต่ าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จ านวนใด
จะสูงกว่า 

ฯลฯ 

มาตรา ๖๒       ฯลฯ 
                             ฯลฯ 

ผู้ เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ                   
จะเบิกค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตาม ซึ่งได้รับอนุญาต
จากกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน หรือ
ต าแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งรับเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวา-
อากาศโท ลงมา หรือข้าราชการต ารวจซึ่ งมียศ       
พันต ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และ
ระดับทักษะพิเศษ หรือต าแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งที่ เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งรับ
เงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป 
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป 

มาตรา ๖๒        ฯลฯ 
ฯลฯ 

ผู้ เดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ               
จะเบิกค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาต
จากกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนึ่งคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับช านาญงาน ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา 
หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม่เกินสองคน ส าหรับข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับต้น ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ หรือ
ต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ   
พันเอกนาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก ขึ้นไป 

 มาตรา ๗๐/๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจ าใน
ต่างประเทศในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัด 
ให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึง่ไปประจ า 

 


