คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
โดย นางพรทิพย พวงคุม กรมบัญชีกลาง

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของหนว ยงานราชการ มีกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แกไขเพิ่มเติม
 หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ

การเดินทางไปราชการ มีลักษณะดังนี้

1. ไปราชการชั่ว คราว คือการปฏิบัติราชการปกตินอกที่ตั้งสํานักงาน ไปสอบคัดเลือกหรือ
รับการคัดเลือก ไปชวยราชการ รักษาการในตําแหนง รักษาราชการแทน ขาราชการประจําตางประเทศ
ระหวางอยูในไทย และการเดินทางขามแดนชั่วคราวตามขอตกลงระหวางประเทศ สามารถเบิกคาใชจายได ดังนี้
1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งมีอัตราคาเบี้ยงเลี้ยง (เหมาจาย) ในประเทศ ไดแก
 ระดับทั่วไป วิชาการ และอํานวยการตน มีอัตรา 240 บาทตอวัน
 ระดับทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และอํานวยการสูง มีอัตรา
270 บาทตอวัน
 สามารถเบิกไดไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ออกเดินทาง

ถาเกินขออนุมัติปลัดกระทรวงตนสังกัด
2) คาเชาที่พ ัก ในกรณีจําเปนตองพักแรม ผูเดินทางสามารถเบิกได
 แบบเหมาจาย ไดแก
 ระดับทั่วไป วิชาการ และอํานวยการตน มีอัตรา 800 บาท
ตอวัน
 ระดับทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และอํานวยการสูง
มีอัตรา 1,200 บาทตอวัน
 แบบจายจริง มีเบิกไดทั้งหองพักคนเดียวและหองพักคู ไดแก
 ระดับทั่วไป วิชาการ และอํานวยการตน มีอัตรา 1,500/850 บาทตอวัน
 ระดับทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ อํานวยการสูง และบริหารตน มีอัตรา 2,200/1,200 บาทตอวัน
 ระดับวิชาการทรงคุณวุฒิ และบริหารสูง มีอัตรา 2,500/1,400 บาทตอวัน
 หามเบิก กรณีพักในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดที่พักให
3) ค า พาหนะ ได แ ก ค าโดยสาร คา เช ายานพาหนะ คา เชื้ อ เพลิ ง
คาระวางบรรทุก คาจ างคนหาบหามสิ่ งของของผู เดิ นทาง พาหนะ
ประจําทาง คือ มีบริการทั่วไปประจํา มีเสนทางแนนอน มีอัตราคา
โดยสาร คาระวางแนนอน ซึ่งสามารถเบิกเทาทีจ่ ายจริงและประหยัด
การเบิ กคาพาหนะรั บ จางจะต องไป – กลั บ ระหว างที่อยู ที่พัก
หรือที่ทํางาน กับ สถานียานพาหนะประจําทาง/สถานที่จัดยานพาหนะ
 ถาขามเขตจังหวัด ซึ่งผาน กทม. หรือเขตติดตอ เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
 เขตตอจังหวัดอื่น เที่ยวละไมเกิน 500 บาท

 ค า พาหนะส ว นตั ว ต องไดรั บ อนุ ญาตจากหั ว หน าส ว นราชการ และต องใช พาหนะส ว นตั ว ตลอด
เสนทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย ในอัตรา รถยนต กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2 บาท
 คาเครื่องบิน
 หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเทา มีสิทธิเบิกในชั้นธุรกิจ
 รองปลัดกระทรวง จนถึงระดับชํานาญการ ชํานาญงาน มีสิทธิเบิกในชั้นประหยัด สําหรับระดับ
ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกไดกรณีมีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการเทานั้น
 ถาไมเขาหลักเกณฑจะเบิกไดไมเกินภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิของผูเดินทาง
4) คาใชจายอื่นที่จําเปน เนื่องในการเดินทางไปราชการ คือ จําเปนตองจาย หากไมจายไมอาจเดินทางไปถึง
จุดหมาย แตละชวงที่เดินทาง ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวเฉพาะ และไมมีคาใชจายเกี่ยวกับ
เนื้องานที่ปฏิบัติ

2. การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก การเดินทางไปราชการประจําตางสํานักงาน/รักษาการ
ในตํ า แหน งรั ก ษาราชการ เพื่อดํ ารงตํ าแหน งใหม ณ สํ า นั กงานใหม ประจํ าสํ า นั กงานเดิ มในทองที่ใหม
(ยายสํานักงาน) การไปปฏิบัติงานมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป และการชวยราชการไมอาจกําหนดระยะ
สิ้นสุด หรือชวยราชการอยูตอที่เดิมจนเวลาที่ครบ 1 ปเปนตนไป สามารถเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาขนยาย
สิ่งของสวนตัว คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ คาเชาที่พัก และคาพาหนะ โดยผูมีสิทธิในการเบิก ไดแก ผูเดินทาง
และบุคคลในครอบครัว คาเชาที่พักในทองที่ประจําแหงใหม มีสิทธิเมื่อกรณีไมอาจเขาบานพัก/บานเชา
และเบิกไดไมเกิน 7 วัน

3. การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ไดแก ทองที่เริ่มรับราชการ หรือกลับเขารับราชการใหม
กรณีพิเศษ คือ ทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม แตมีคาใชจายไมสูงกวา และอธิบดี/ผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูอนุ มัติ การเบิ กคาใช จ าย ได แก การออกจากราชการและเลิ กจ าง การตาย สิ ทธิต กแกทายาทที่อยู กับ
ขาราชการขณะที่ตาย การถูกสั่งพักราชการ โดยไมรอผลสอบสวน การใชสิทธิเบิกไปทองที่อื่น ไดรับอนุญาต
จากหั ว หน า ส ว นราชการ และการเดิ น ทางและขนย า ยภายใน 180 วั น นั บ แต ออก เลิ กจ า ง และตาย
โดยขาราชการและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิในการเบิกคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว
ตามอัตราในตําแหนงสุดทาย
----------------------------------------------------------------------------------กลุมงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู
สถาบันดํารงราชานุภาพ

