เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2565
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ชัดเจนในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา 47
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕4 มาตรา 57 และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ในกรณีผู้เดินทางมีความจาเป็นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ผู้เดินทาง
ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการใด
ที่ไม่มีปลัดกระทรวง ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ ”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตรา
ที่กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า”
ข้อ 5 ให้ ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

“ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง โดยให้เบิกค่าพาหนะ
ได้ไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นต้องเดินทางในเส้นทางอื่น
ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง และการเดินทาง
โดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ
ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ขึ้นไป
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภท
บริหารหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจโท ขึ้นไป”
ข้อ 6 ให้ยกเลิก (ง) ของ (1) ของข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน หรือได้รับ
ความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ หรือค่าโดยสาร
เครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยว ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง หรือกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
ในชั้นที่นั่งต่ากว่าสิทธิของผู้เดินทาง ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินสมทบตามสิทธิของผู้เดินทาง”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า คณะผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป
ระดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหาร หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตารวจซึง่ มียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิ
ของหัวหน้าคณะนั้น”

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข 5 และบัญชีหมายเลข 9 ท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓
บัญชีหมายเลข 6 บัญชีหมายเลข 7 บัญชีหมายเลข 8 และบัญชีหมายเลข 10 ท้ายระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕4
และให้ ใช้ความตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีหมายเลข 5 บัญชีหมายเลข 6
บัญชีหมายเลข 7 บัญชีหมายเลข 8 บัญชีหมายเลข 9 และบัญชีหมายเลข 10 ท้ายระเบียบนีแ้ ทน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-1บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บ อาวุ โส ลงมา ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ
ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา

๒๔๐

ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ทั กษะพิ เศษ ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือ
ข้ าราชการต ารวจซึ่ งมี ย ศพั น ต ารวจเอก อั ตราเงิ น เดื อนพั น ต ารวจเอกพิ เศษ
ขึ้นไป

๒๗๐

-2บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไประดับ อาวุโส ลงมา
ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดั บช านาญการพิ เศษ
ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา หรื อ
ข้ า ราชการต ารวจซึ่ ง มี ย ศพั น ต ารวจเอก ลงมา
ให้ เบิ ก ค่ าเช่ า ที่ พั ก ได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ งไม่ เกิ น อั ต รา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)

๑,๕๐๐

๘๕๐

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ
ให้ พั ก รวมกั น สองคนขึ้ น ไปต่ อหนึ่ งห้ อง โดยให้
เบิ ก ค่ า เช่ าที่ พั ก ได้ เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ น อั ต รา
ค่ าเช่ าห้ องพั กคู่ เว้ น แต่ เป็ น กรณี ที่ ไม่ เหมาะสม
จะพั ก รวมกั น หรื อมี เหตุ จ าเป็ น ที่ ไม่ อาจพั กรวม
กั บผู้ อื่ นได้ ให้ เบิ ก ได้ เท่ า ที่ จ่ า ยจริ งไม่ เกิ น อั ต รา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ผู้ ดารงตาแหน่ งประเภททั่ วไประดับ ทั กษะพิ เศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง ต าแหน่ งประเภท
บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ห รื อ ต าแห น่ งที่ เที ยบ เท่ า
หรื อข้ าราชการทหารซึ ่ง มีย ศพัน เอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อั ต ราเงิ น เดื อ นพั น เอกพิ เศษ
นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ห รือ
ข้า ราชการต ารวจ ซึ่ งมี ยศพั นต ารวจเอก อั ตรา
เงิ น เดื อ นพั นต ารวจเอกพิ เศษ จะเบิ กในอั ต รา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

-3ข้าราชการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ งประเภทบริห ารระดับ สู ง หรือตาแหน่ ง
ที่ เที ย บเท่ า หรื อข้ าราชการทหารซึ่ งมี ย ศพลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพลตารวจตรี ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)

๒,๕๐๐

๑,๔๐๐

ในกรณี เ ดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ
และผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ
และมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พัก
เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระสานงานของคณะหรื อ บุ ค คลอื่ น
ให้ เบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ ห้ อ งพั ก
อีกห้ องหนึ่ งในอัตราค่าเช่าห้ อ งพั กคนเดียวหรือ
จะเบิ กค่าเช่าห้ องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่ า
ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้

(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ วไประดั บ อาวุ โส ลงมา ต าแหน่ งประเภทวิช าการ
ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา

๘๐๐

ผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บ ทั กษะพิ เศษ ต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อั ต ราเงิ น เดื อ นพั น เอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้ น ไป
หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

๑,๒๐๐
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ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นและความเหมาะสม
ตาแหน่ง
1. องคมนตรี
2. รัฐบุรุษ
3. นายกรัฐมนตรี
4. รองนายกรัฐมนตรี
5. รัฐมนตรี
6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
7. ประธานวุฒิสภา
8. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
9. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10. เลขาธิการวุฒิสภา
11. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
12. ปลัดกระทรวง
13. ปลัดทบวง
14. รองปลัดกระทรวงกลาโหม
15. จเรทหารทั่วไป
16. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
17. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
18. เสนาธิการทหาร
19. ผู้บัญชาการทหารบก
20. ผู้บัญชาการทหารเรือ
21. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
22. ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
23. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
24. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
25. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
26. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

27. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
28. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
29. เลขาธิการพระราชวัง
30. เลขาธิการองคมนตรี
31. นายกราชบัณฑิตยสภา
32. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
33. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
34. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
35. ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
36. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
37. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
38. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
40. เลขาธิการสภาการศึกษา
41. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
42. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
43. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
44. เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ช านาญการพิ เศษ ลงมา ต าแหน่ งประเภทอ านวยการระดั บต้ น
หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพันตารวจเอก ลงมา

๒,๑๐๐

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่ง
ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อั ต ราเงิ น เดื อ นพั น เอกพิ เ ศษ
นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้ นไป หรือ ข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า
เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าท าความสะอาดเสื้ อผ้า สาหรับระยะเวลาที่ เกิน ๗ วัน ให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวัน ละ
๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ค่าใช้ จ่ ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้ คิ ดค านวณเบิ กจ่ ายในแต่ ละวัน จ านวนเงินส่ วนที่ เหลื อจ่ายในวั นใด
จะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้
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ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
7,500
5,000
3,100 ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 25

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ลงมา ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภท
อ านวยการระดั บ ต้ น หรื อ ต าแหน่ ง
ทีเ่ ทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรื อ ข้ าราชการต ารวจซึ่ ง มี ย ศ
พันตารวจเอก ลงมา
ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ไม่เกิน
ทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ๑๐,๐๐๐
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภท
บริ ห าร หรื อต าแหน่ งที่ เที ยบเท่ า หรื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมี
ยศพั น ต ารวจเอก อั ต ราเงิ น เดื อ น
พันตารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๕

-7(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. แคนาดา
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. ไต้หวัน
๖. นิวซีแลนด์
๗. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๘. ปาปัวนิวกีนี
๙. มาเลเซีย
๑๐. รัฐสุลต่านโอมาน
๑๑. ราชรัฐโมนาโก
๑๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๓. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๗. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๒๐. ราชอาณาจักรสวีเดน
๒๑. โรมาเนีย
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๕. สาธารณรัฐคอซอวอ
๒๖. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๗. สาธารณรัฐชิลี
๒๘. สาธารณรัฐเช็ก
๒๙. สาธารณรัฐตุรกี
๓๐. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๔. สาธารณรัฐเปรู
๓๕. สาธารณรัฐโปแลนด์

-8๓๖. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๘. สาธารณรัฐมอริเชียส
๓๙. สาธารณรัฐมอลตา
๔๐. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๑. สาธารณรัฐเยเมน
๔๒. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๓. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๔. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๕. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๖. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๙. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๕๐. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๑. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๓. สาธารณรัฐฮังการี
๕๔. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. ยูเครน
๖. รัฐกาตาร์
๗. รัฐคูเวต
๘. รัฐอิสราเอล
๙. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
๑๐. ราชอาณาจักรตองกา
๑๑. ราชอาณาจักรบาห์เรน
๑๒. ราชอาณาจักรภูฏาน
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กีซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๖. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๗. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๘. สาธารณรัฐเบนิน
๓๙. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๐. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๑. สาธารณรัฐปานามา
๔๒. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๓. สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๑. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

- ๑0 ๕๓. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๔. สาธารณรัฐอิรัก
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๗. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๘. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๙. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.
(๕) ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
(๖) ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

- ๑1 บัญชีหมายเลข ๘
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : คน)

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พัน ตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศ
พันตารวจตรี ลงมา

๗,๕๐๐

ผู้ดารงตาแหน่ งประเภททั่วไประดับช านาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่ง
ประเภทบริห าร หรือตาแหน่ งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พั น โท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้ น ไป หรื อข้ าราชการต ารวจซึ่ งมี ย ศ
พันตารวจโท ขึ้นไป

๙,๐๐๐

(๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม (๑)

- ๑2 บัญชีหมายเลข 9
ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. มาเลเซีย
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
11. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
12. ปาปัวนิวกีนี
13. รัฐเอกราชซามัว
14. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

- 13 บัญชีหมายเลข ๑๐
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ
(๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ ในลักษณะเหมาจ่าย

ผู้เดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศ

อัตราสาหรับประเทศ
(บาท : คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภ ท ทั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับปฏิ บั ติการ หรือตาแหน่ ง
ที่ เที ยบเท่ า หรื อข้ าราชการทหารซึ่ งมี ยศพั นตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรี ลงมา หรื อ ข้ า ราชการต ารวจซึ่ งมี ย ศ
พันตารวจตรี ลงมา

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๒๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๑๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
๓๒,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี
ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจซึ่งมียศพลตารวจตรีขึ้นไป

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

คู่สมรส
บุตร

๔๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

ผู้ ดารงตาแหน่ งประเภททั่ วไประดั บช านาญงาน ขึ้นไป
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการ ระดั บ
ช านาญการพิ เศษ ระดั บ เชี่ ยวชาญ ต าแหน่ งประเภท
อ านวยการ ต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บต้ น หรื อ
ต าแหน่ งที่ เที ย บเท่ า หรื อ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง มี ย ศ
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ถึงยศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตารวจ
ซึ่งมียศพัน ตารวจโท ถึง พันตารวจเอก อัตราเงินเดือน
พันตารวจเอกพิเศษ

- 14 (๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในประเภท ข.
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศดังต่อไปนี้
๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๕. มาเลเซีย
๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๑๐. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(๔) ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) ยกเว้นคู่สมรส และบุตร ถ้ามีความจาเป็น ต้องใช้เครื่องแต่งตัว
ราตรีสโมสร (White tie หรือ Black tie) หรือเครื่องแต่งตัวราตรีสโมสรแบบสตรี หรือเครื่องแต่งตัวมอร์นิ่งโค้ต
เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ ตามประเพณีของประเทศนั้น ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ
พิจ ารณาอนุ มัติให้ เบิ กค่าเครื่องแต่งตัว ดังกล่ าวอย่างละ ๑ ชุด เพิ่มขึ้น อีกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ ไม่เกิน ชุด ละ
๑๕,๐๐๐ บาท สาหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

