
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการช่ัวคราวในราชอาณาจกัร



พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ถึงฉบบัท่ี 8 พ.ศ.2553)

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
พ.ศ.2550

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554

กฎหมาย และ ระเบียบที่เก่ียวข้อง



ไปราชการช่ัวคราว

ไปราชการประจ า

กลับภมูลิ าเนา

ลักษณะการเดนิทาง



 นอกที่ตัง้ส านักงาน

 สอบคัดเลือก รับการคัดเลือก

 ช่วยราชการ รักษาการในต าแหน่ง รักษาราชการแทน

 ข้าราชการประจ าต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย

 เดนิทางข้ามแดนช่ัวคราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

เดนิทางไปราชการช่ัวคราว



ข้าราชการ 8 ประเภท

ข้าราชการทหารข้าราชการต ารวจ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั

ข้าราชการฝ่ายอยัการข้าราชการฝ่ายตลุาการ

ข้าราชการครูข้าราชการพลเรือน



ลูกจ้าง

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว

จ้างจากเงนิงบประมาณ
ยกเว้น ชาวต่างชาตทิี่มี
สัญญาจ้าง
เทียบต าแหน่ง          
ลูกจ้างทุกประเภท 
เทียบเท่าต าแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัตงิาน   

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0406.6/ ว104 ลว. 22 กย.51



พนักงานราชการ

ต าแหน่ง
เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรือน

ประเภทและระดบัต าแหน่ง

กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัติงาน

เร่ิมรับราชการ - 9  ปี

10 - 17 ปี

17 ปี ขึน้ไป

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบัตกิาร

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ

กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ

เร่ิมรับราชการ - 9 ปี

10 - 17 ปี

17 ปีขึน้ไป
ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอตัราสูงสุดของบัญชีอตัราค่าตอบแทน

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบัติการ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ



พนักงานราชการ

ต าแหน่ง
เทียบเท่ากบัข้าราชการพลเรือน

ประเภทและระดบัต าแหน่ง

กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ

เร่ิมรับราชการ - 4  ปี

5 - 10 ปี

10 ปี ขึน้ไป
ผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนในอตัราสูงสุดของบัญชีอตัราค่าตอบแทน

กลุ่มงานเช่ียวชาญพเิศษ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบัตกิาร

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ

ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเช่ียวชาญ



สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกิดขึน้
ตัง้แต่วันได้รับอนุมัตเิดนิทาง

ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ: อนุมัตริะยะเวลาเดนิทางล่วงหน้า/     
หลังเสร็จสิน้ การปฏิบัตริาชการ ตามความจ าเป็น

ผู้ได้รับอนุมัตใิห้ลากจิ/พกัผ่อน ต้องขออนุมัตริะยะเวลา
ดังกล่าวในการเดนิทางด้วย



คา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทาง

เบีย้เลีย้ง

ค่าพานะ

ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น

ค่าเช่าที่พกั

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางช่ัวคราว



เบีย้เลีย้งเดนิทาง

อัตราเบีย้เลีย้งเดนิทางลักษณะเหมาจ่าย

ข้าราชการประเภท

ทัว่ไป

วิชาการ

อ านวยการ

ทัว่ไป

วิชาการ

อ านวยการ

บริหาร

ระดับ

ปฏิบตัิงาน , ช านาญงาน , อาวโุส

ปฏิบตัิการ , ช านาญการ , ช านาญการพิเศษ

ระดบัต้น

ทกัษะพิเศษ

เช่ียวชาญ , ทรงคณุวฒิุ

ระดบัสงู

ระดบัต้น , ระดบัสงู

อัตรา/วัน/คน

240 บาท

270 บาท



ออกจากที่อยู่หรือที่ท างานปกตจินกลับถงึที่อยู่หรือท างานปกติ

กรณีพกัแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน

กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็น ½ วัน

กรณีเดนิทางล่วงหน้าเน่ืองจากลากิจ / พักผ่อน ก่อนปฏิบัตริาชการ
ให้นับตัง้แต่เร่ิมปฏิบัตริาชการ

กรณีไม่เดนิทางกลับหลังจากปฏิบัตริาชการเสร็จสิน้เน่ืองจาก

ลากิจ / พักผ่อน ให้นับถงึสิน้สุดเวลาปฏิบัตริาชการ

การนับเวลาเพื่อค านวณเบีย้เลีย้ง



  24 ชม.

1 วนั

รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี 4 วนั 13 ช่ัวโมง

เบิกค่าเบ้ียเล้ียงได ้5 วนั

เดนิทางออกจากบ้านพกั วนัที ่15 มค.58 เวลา 06.00 น. และ
เดนิทางกลบัถึงบ้านพกั วนัที่ 19 มค. 58 เวลา 19.00 น. ค านวณได้ดงันี้

15 มค.       16 มค.        17 มค.        18 มค.          19 มค.            19 มค.
06.00 06.00          06.00           06.00           06.00              19.00

  24 ชม.   24 ชม.   24 ชม.   13 ชม.

2 วนั 3 วนั 4 วนั 13 ชม. = 1 วนั



ค่าเช่าที่พัก

ลักษณะจ่ายจริง

ลักษณะเหมาจ่าย



ประเภท : ระดับ จ่ายจริง เหมาจ่าย
       พนักงานราชการ

พกัเดีย่ว 1,500 บาท/วนั/คน
พกัคู่         850 บาท/วนั/คน
(หลกัฐานใช้ใบเสร็จรับเงนิ/Folio)

ไม่เกนิวนัละ
800 บาท/วนั/คน
(ไม่ต้องใช้หลกัฐาน)

       ลูกจ้างทุกประเภท

       ข้าราชการ

 - ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสลงมา

- ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพเิศษลงมา

 - ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น

หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจ่าย

เดินทางเป็นหมู่คณะให้พกัรวมกนั 
2 คนขึน้ไปต่อหนึง่ห้อง

ยกเว้น

 -   เหตไุม่เหมาะสม
- เหตจุ าเป็น



หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจ่าย

ประเภท : ระดับ จ่ายจริง

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพเิศษ
พกัเดีย่ว 2,200 บาท/วนั/คน
พกัคู่       1,200 บาท/วนั/คน
(หลกัฐานใช้ใบเสร็จรับเงนิ/Folio)

ประเภทวชิาการ ระดับเช่ียวชาญ

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง

ประเภทบริหาร ระดับต้น

จะเบกิในอัตราพักเดี่ยวหรือพักคู่กไ็ด้



หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจ่าย

ประเภท : ระดับ จ่ายจริง

ประเภทวชิาการ ระดับทรงคุณวุฒิ พกัเดีย่ว 2,500 บาท/วนั/คน
ประเภทบริหาร ระดับสูง พกัคู่       1,400 บาท/วนั/คน

(หลกัฐานใช้ใบเสร็จรับเงนิ/Folio)

กรณีเป็นหวัหน้าคณะและเดนิทางเป็นหมู่คณะ เบกิเพิ่มได้อีก 1 ห้อง
จ าเป็นต้องใช้เป็นสถานที่ประสานงานของคณะ



หลักเกณฑ์และอัตราการเบกิจ่าย

ประเภท : ระดับ เหมาจ่าย

ประเภททั่วไป ระดับทักษะพเิศษ
ไม่เกนิวนัละ

1,200 บาท/วัน/คน
(ไม่ต้องใช้หลกัฐาน)

ประเภทวชิาการ ระดับเช่ียวชาญ , ทรงคุณวุฒิ

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง

ประเภทบริหาร ระดับต้น , สูง



ข้อควรระวงั

การเดินทางไปราชการติดต่อกนัหลายวนัหลาย
สถานที ่     การเบิกค่าเช่าท่ีพกัให้เลอืกเบิกใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง    ตลอดการเดนิทาง

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 
ต้องเลือกเบิกค่าเช่าท่ีพกั

ในลักษณะเดียวกันทัง้คณะ



ค่าพาหนะ

ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ 

ค่าเชือ้เพลิง ค่าระวางบรรทุก

ค่าจ้างคนหาบหามส่ิงของผู้เดนิทาง



ค่าพาหนะ

หลกัปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง เบกิเท่าท่ีจ่ายจริงและประหยดั 

นิยาม
พาหนะ

ประจ าทาง

บริการทั่วไปประจ า

เส้นทางแน่นอน

ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน



ยานพาหนะประจ าทาง

รถไฟ

เรือกลเดินประจ าทาง

รถโดยสารประจ าทาง

เคร่ืองบนิ



รถ
โดย
สาร
ประ
จ า
ทาง

เบิกคา่พาหนะเดินทางได้เทา่ท่ี
จ่ายจริงไม่เกินอตัราท่ี

คณะกรรมการควบคมุการขนสง่
ทางบกกลางก าหนด 



รถไฟ

สิทธิในการเบกิ

ประเภท : ระดับ รถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนหรือดว่นพิเศษ

ทั่วไป : ปฏิบัตงิาน

วชิาการ : ปฏิบัตกิารขึน้ไป

ชัน้ท่ี 2 ชัน้ท่ี 2 นัง่ นอน
ปรับอากาศ

ชัน้ท่ี 2 นัง่ นอน                         
ปรับอากาศ

ทั่วไป : ช านาญงานขึน้ไป

บริหาร : ต้น , สูง

อ านวยการ : ต้น , สูง
ชัน้ท่ี 1 ชัน้ท่ี 1 นัง่ นอน

ปรับอากาศ
ชัน้ท่ี 1 นัง่ นอน                         
ปรับอากาศ

วชิาการ : ปฏิบัตกิาร



เรือ
กล
เดิน
ประ
จ า
ทาง

กฎหมายว่าด้วยการเดนิเรือ
ในน่านน า้ไทยให้เบกิได้

เท่าที่  จ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการเรือก าหนด



เคร่ืองบนิ

สิทธิในการเบกิ

ประเภท : ระดับ
ทัว่ไป : ทกัษะพเิศษ
วิชาการ : เช่ียวชาญ , ทรงคุณวุฒิ
อ านวยการ : สูง
บริหาร : ต้น , สูง

ประเภท : ระดับ
ทัว่ไป : ช านาญงาน , อาวุโส
วิชาการ : ช านาญการ , ช านาญการพเิศษ
อ านวยการ : ต้น
ข้าราชการหรือลกูจ้างนอกเหนือจากนีก้รณีมคีวามจ าเป็นรีบด่วนสามารถเบกิชัน้ประหยดัได้ 

โดยต้องได้รับอนมุตัิจากกรมฯก่อน  (ค าสัง่กรมฯ ท่ี ข.1068/54 ลว.14 มค.54)

ชัน้ธุรกิจ 

ชัน้ประหยดั 



มาตรการประหยดั
ระเบียบโรงพยาบาลหนองคาย

ว่าด้วยการขออนุมัตเิบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการเพือ่ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา ดูงาน 
และการเดนิทางไปราชการอืน่ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558

1. การเดินทางไปราชการเพื่อประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษา ดูงาน และการเดินทางไปราชการอ่ืนๆ ทัง้ที่เป็นงานส่ัง
การตามนโยบายหรือตามภารกิจ ที่ เดินทางไป-กลับ ภายใน 1 วัน จะให้ไปโดยไม่ถือเป็นวันลาแต่จะไม่ให้เบิก
ค่าใช้จ่าย โดยใช้รถยนต์ของโรงพยาบาลหนองคาย เป็นพาหนะเดินทางไป -กลับ พร้อมพนักงานขับรถยนต์(เวร
ใน) ส าหรับพนักงานขับรถยนต์(เวรนอก)ให้เบิกได้ตามสิทธ์ิ ยกเว้นการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและการออก
หน่วย พอ.สว. กรณีการน ารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการให้มีสิทธ์ิเบิกค่าน า้มันในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด เม่ือได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจแล้ว

2. การเดินทางไปราชการ ตามข้อ 1 หากมีการพักค้างคืนด้วยให้มีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ
โดยจ าเป็นและประหยัด

3. กรณีการไปราชการเพื่อฝึกบรม/ประชุม/สัมมนา ที่มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 เดือนขึน้ไป ให้เบิกค่าที่พักได้ (แบบเหมา
จ่าย) ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท/เดือน/หน่วย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส าหรับในต่างจังหวัดให้เบิก
ได้(แบบเหมาจ่าย)ไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน/หน่วย พร้อมแนบใบเสร็จรับเงนิ

4. ผู้มีสิทธ์ิเบกิค่าโดยสารเคร่ืองบนิ ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดับช านาญการพเิศษขึน้ไป และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย

5. กรณีที่ ข้าราชการมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเดินทางไปติดต่อราชการและไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 4 ให้เสนอขอ
อนุมัตต่ิอผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยโรงพยาบาลหนองคายพจิารณา
อนุมัตเิป็นรายๆไป



หลักฐานการเบกิค่าเคร่ืองบนิ

กรณีมีหนงัสือให้บริษัทออก        
บตัรโดยสารให้ก่อน (ตัว๋เงินเช่ือ)

ใช้ใบแจ้งหนี ้  
เป็นหลกัฐาน

กรณีจ่ายเป็นเงินสด

 - ใบเสร็จรับเงิน  
- กากบตัรโดยสาร
เป็นหลกัฐาน

กรณีซือ้ระบบ E-Ticket

(เงินสด, บตัรเครดิต, E-mail)

ใบรับเงินท่ีแสดง
รายละเอียดการเดินทาง 
(Itinerary Receipt)

ช่ือสายการบนิ 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวนเงินค่าโดยสาร  

เลขท่ีเที่ยวบนิ/ชัน้ 

ต้นทาง-ปลายทาง  

จ านวนเงินรวม  

วนัเวลาที่เดินทาง 

ช่ือ/สกลุของผู้ เดินทาง 

วนัที่ออก  



ผู้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง การเดินทาง
บริหาร       :  ระดบัตน้  ระดบัสูง
อ านวยการ :  ระดบัตน้  ระดบัสูง
วิชาการ     :  ช านาญการ     ช านาญ
ก า ร พิ เ ศ ษ   เ ช่ี ย ว ช า ญ              

ทรงคุณวฒิุ
ทัว่ไป        :  ช านาญงาน  อาวโุส  

                   ทกัษะพิเศษ

 ไป-กลบั ระหว่างสถานท่ีอยู ่ท่ีพกั หรือ สถานท่ีปฏิบติัราชการ กบัสถานี
ยานพาหนะ หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะ ท่ีต้องใช้ในการเดินทางไปยงั
สถานท่ีปฏิบติัราชการ ภายในเขตจงัหวดัเดียวกนัใหเ้บิกค่าพาหนะรับจา้ง
ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง

 หากการเดินทางดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเดินทางขา้มเขตจงัหวดั และใน
เส้นทางนั้นไม่มียานพาหนะประจ าทางระหว่างจงัหวดั ใหเ้บิกค่าพาหนะ
รับจา้งตามหนงัสือท่ี กค 0409.6/ว 42  ลว. 26 กค.50  โดยมีหลกัเกณฑ ์ 

ดงัน้ี
                 1. ระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวดัท่ีมีเขตติดต่อกรุงเทพฯ เบิกค่า

พาหนะไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน เท่ียวละ 600 บาท
                 2. ขา้มเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ เบิกค่าพาหนะรับจา้งไดเ้ท่าจ่ายจริง ม่เกิน

เท่ียวละ 500 บาท
 ไป-กลบั ระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพกั กบัสถานท่ีปฏิบติัราชการภายในเขต

จงัหวดัเดียวกนั วนัละไม่เกิน 2 เท่ียว
 เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

การใช้ยานพาหนะอื่นในการเดนิทาง(รถรับจ้าง)



การเดินทางไปราชการเพือ่สอบคัดเลอืกหรือรับการคดัเลอืก

ห้ามมิใหเ้บิกค่าพาหนะเดินทางรับจา้งระหวา่งสถานท่ีอยู ่ท่ีพกั                      
กบัสถานท่ีปฏิบติัราชการ

ข้อยกเว้น   

 ไม่มีพาหนะประจ าทาง

 มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพือ่ประโยชน์
ราชการ

 ใช้พาหนะอืน่ได้ (พาหนะรับจ้างฯ)   

     แต่ต้องช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็น



ยาน 
พาหนะ
ส่วนตวั

ต้องได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา     
ก่อนจงึจะมีสทิธิเบิก

อตัราเงินชดเชย

ค านวณระยะทางตามเส้นทาง      
กรมทางหลวง/หน่วยงานอื่น                 
ถ้าไม่มีให้ผู้ เดินทางรับรอง

รถยนต์ กม.ละ 4 บาท

รถจกัรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท




