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ไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
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สิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ตั้งแต่วันได้รับ 
อนุมัตเิดนิทาง / ออกจากราชการ

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ :  อนุมตัริะยะเวลาเดนิทางล่วงหน้า/
หลงั เสร็จส้ิน การปฏิบัติราชการตามความจ าเป็น

ผู้ได้รับอนุมตัใิห้ลากจิ / พกัผ่อน ต้องขออนุมตั ิ           
ระยะเวลาดงักล่าวในการเดินทางด้วย
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การเดนิทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว (ม.47)

 ข้าราชการประจ าในไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพือ่ประชุม
เจรจาธุรกจิ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติหน้าที่อืน่ ตามความจ าเป็น

 ข้าราชการประจ าต่างประเทศ ไป ณ ที่ใดๆ ในต่างประเทศ

หรือมายงัไทยเฉพาะเวลาทีเ่ดินทางอยู่นอกประเทศไทย

 ข้าราชการประจ าต่างประเทศไปช่วยราชการ รักษาการในต าแหน่ง

รักษาราชการแทน ต่าง ส.น.ง. ในต่างประเทศ เฉพาะเวลา

จากทีพ่กัเดิมถึงที่พกั ส.น.ง. แห่งใหม่
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ระยะเวลาอนุมตัเิดนิทาง
ก่อน (ชม.) ทวปี-ประเทศ หลงั (ชม.)

ไม่เกนิ 24               ทวปีเอเชีย ไม่เกนิ   24

ออสเตรเลยี
นิวซีแลนด์
ทวปียุโรป48 48

72 ทวปีอเมริกาใต้
แอฟริกา

72

อเมริกาเหนือ



เบีย้เลีย้งเดินทาง / ค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พกั 
ค่าพาหนะ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็นเน่ืองในการ   
เดนิทางไปราชการ
ค่าเคร่ืองแต่งตัว 5

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
ไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว



เบีย้เลีย้งเดนิทาง (เหมาจ่าย)

* ระดับช านาญการพิเศษ ระดับอาวุโส ลงมา ไม่เกิน
2,100 บาท/วนั/คน

* ระดับเช่ียวชาญ ระดับทักษะพิเศษ ขึ้นไป ไม่เกิน 
3,100 บาท/วนั/คน

การเดินทางไปราชการช่ัวคราวของผู้รับ
ราชการประจ าในต่างประเทศภายในประเทศที่ผู้น้ัน
ประจ าอยู่ ให้เบิกเบีย้เลีย้งในอตัรากึง่หน่ึง
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การนับเวลาค านวณเบีย้เลีย้ง
ข้าราชการประจ าต่างประเทศ
 ตั้งแต่ออกจากท่ีอยูห่รือท่ีท างานปกติจนกลบัถึงท่ีอยูห่รือ

ท่ีท างานปกติ
 มาราชการชัว่คราวในไทย ไม่รวมช่วงเวลาท่ีอยูใ่นไทย

ข้าราชการประจ าในไทย
 ตั้งแต่ประทบัตราหนงัสือเดินทางออกจนถึงประทบัตราฯ

เขา้ไทย
พกัแรมนับ 24 ชม. เป็น 1 วนั เศษทีเ่กนิ 12 ชม. 

นับเป็น 1 วนั/ไม่พกัแรม (เพิม่) เศษเกนิ 6 ชม. = คร่ึงวนั
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การนับเวลาค านวณเบีย้เลีย้ง (ต่อ)
 กรณีเดนิทางล่วงหน้าก่อนปฏิบัติราชการ เน่ืองจาก
ลากจิ / ลาพกัผ่อน ให้นับตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติราชการ 
ยกเว้น มีเหตุจ าเป็นต้องพกัแรมก่อนเร่ิมปฏิบัติ
ราชการ ให้นับตั้งแต่เวลาเข้าที่พกัในท้องที่ที่เร่ิม
ปฏิบัติราชการ(ไม่เกนิ 24 ชม.)
 กรณียงัไม่เดนิทางกลบัหลงัเสร็จส้ินปฏิบัติราชการ 
เน่ืองจากลากจิ / ลาพกัผ่อน
ให้นับถงึส้ินสุดเวลาปฏบิัติราชการ



กรณไีม่เบิกเบีย้เลีย้งเดนิทางเหมาจ่าย มีสิทธิเบิก
 ค่าอาหาร – เคร่ืองดืม่ รวมภาษี
บริการทีโ่รงแรม ร้านค้าเรียกเกบ็
 ค่าท าความสะอาดเส้ือผ้า (ระยะเวลาทีเ่กนิ 7 วนั) เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกนิ 500 บาท/วนั
 + ค านวณเบิกจ่ายแต่ละวนั เศษทีเ่หลอืน ามาสมทบเบิกจ่าย            
วนัต่อไปไม่ได้
ค่าใช้สอยเบ็ดเตลด็ เหมาจ่ายไม่เกนิ 500 บาท/วนั
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เท่าที่จ่ายจริงไม่เกนิ 4,500 บาท/วนั 
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หลกัเกณฑ์
จ าเป็นต้องพกัแรม
จ่ายจริง



ข้อห้าม พกัในยานพาหนะ
ทางราชการจัดทีพ่กัให้



ช านาญการพเิศษลงมา พกั 2 คนต่อห้อง

ค่าเช่าทีพ่กั
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อตัราค่าเช่าโรงแรม
บาท : วนั

ระดบั ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
เดีย่ว คู่ เดีย่ว คู่ เดีย่ว คู่

ทัว่ไปอาวุโส 
ช านาญการพเิศษ

ลงมา

ทัว่ไปทกัษะพเิศษ 
วชิาการเช่ียวชาญ

ขึน้ไป

7,500

10,000

5,250 5,000

7,000

3,500 3,100

4,500

2,170



กรณตีิดต่อกบัโรงแรม หรือทีพ่กัแรม
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรม

กรณตีิดต่อกบัตัวแทนจ าหน่าย / ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจ าหน่าย หรือที่พิ มพ์

ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ใบเสร็จรับเงินของผู้ประกอบ
ธุรกจิน าเทีย่ว (ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ ว 165 ลว. 22 ธ.ค. 2559)
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หลกัฐานการเบิกค่าเช่าทีพ่กัเท่าที่จ่ายจริง
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 กรณเีดนิทางล่วงหน้าก่อนเร่ิมปฏิบัติราชการ 
เน่ืองจากลากจิ / ลาพกัผ่อน และจ าต้องพกัแรม          
ในท้องที่ปฏิบัติราชการก่อนวนัเร่ิมปฏิบัติราชการ
ให้เบิกค่าเช่าที่พกัก่อนได้ไม่เกนิ 1 วนั
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ค่าพาหนะ
ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช้ือเพลงิ ค่าระวางบรรทุก
ค่าจ้างคนหาบหามส่ิงของ
ของผู้เดนิทาง

นิยามพาหนะประจ าทาง
บริการทั่วไปประจ า
เส้นทางแน่นอน
ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน



ค่าพาหนะภายในต่างประเทศ
เบิกเท่าทีจ่่ายจริง
กรณเีดนิทางออกนอกเส้นทาง                 
ในระหว่างลา
เบิกได้ไม่เกนิเส้นทางทีไ่ด้รับค าส่ัง
ให้เดนิทางไปราชการ
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เคร่ืองบิน
ช้ันหน่ึง ส าหรับ

หวัหนา้คณะผูแ้ทนรัฐบาล
ประธานวฒิุสภา และรอง
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และรอง

หวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง
รัฐมนตรี
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เคร่ืองบิน
 ระยะเวลาการเดนิทางตั้งแต่ 9 ช่ัวโมงขึน้ไป

- ช้ันหนึ่ง  รองปลดักระทรวง ผูต้รวจราชการ อธิบดี  วิชาการระดบั
ทรงคุณวฒิุ 

- ช้ันธุรกจิ บริหารตน้ อ านวยการสูง 
- ช้ันประหยดั  ระดบั ชั้น ยศ นอกเหนือขา้งตน้

กรณีผู้เดินทางตามช้ันธุรกิจ จ าเป็นตอ้งโดยสารในชั้นท่ีสูงกว่าสิทธิ                
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงเจา้สงักดั/ผูบ้ญัชาการ
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เคร่ืองบิน
 ระยะเวลาการเดนิทางต า่กว่า 9 ช่ัวโมง

- ช้ันธุรกิจ  รองปลดักระทรวง ผูต้รวจราชการ อธิบดี วิชาการ
ทรงคุณวฒิุ  

- ช้ันประหยัด บริหารตน้ อ านวยการสูงลงมา วิชาการเช่ียวชาญ 
ลงมา ทัว่ไปทกัษะพิเศษลงมา

กรณีผู้เดินทางตามช้ันธุรกิจและช้ันประหยัด จ าเป็นต้องโดยสาร                           
ในชั้นท่ีสูงกวา่สิทธิ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงเจา้สังกดั
เว้นแต่ วชิาการเช่ียวชาญลงมา ทั่วไปทักษะพเิศษลงมา อ านวยการต้น
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การซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
(ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธ.ค. 2559)



กรณส่ีวนราชการจัดซ้ือ ให้ใช้ใบแจ้งหนี้

กรณผู้ีเดนิทางจดัซ้ือ

20

หลกัฐานการเบิกค่าเคร่ืองบิน
(ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธ.ค. 2559)

ใบเสร็จรับเงินของสายการบิน/ตัวแทนจ าหน่าย/
ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว หรือ
ใบรับเงินที่แสดงรายละเอยีดการเดนิทาง

หรือทีพ่มิพ์ออกจากระบบอเิลก็ทรอนิกส์
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ค่าเคร่ืองแต่งตัว

* จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองแต่งตัวพเิศษ หรือจ าเป็นอืน่

* ได้รับอนุมัตจิากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

* ไม่ใช่ประเทศที่ห้ามเบิก

* เคยได้รับแล้ว จะรับใหม่ต้องเกนิ 2 ปี
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อตัราค่าเคร่ืองแต่งตัว

ตั้งแต่ปฏิบติัการ ปฏิบติังาน ลงมา คนละ 7,500  บาท

ตั้งแต่ช านาญงาน ช านาญการ ข้ึนไป คนละ 9,000  บาท

(เหมาจ่าย)



ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็นต้องจ่าย

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
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ต าแหน่งต่อไปนีเ้บิกได้เท่าที่จ่ายจริง

ประธานองคมนตรี / องคมนตรี

นายก รัฐมนตรี / รองนายกฯ / รัฐมนตรี

ประธาน / รองประธาน องค์กรนิติบัญญัติ

24

ค่ารับรอง



นอกเหนือจากต าแหน่งข้างต้น เบิกเท่าที่จ่ายจริง

ไม่เกนิอตัรา

เดนิทางไม่เกนิ 15 วนั    67,000 บาท

เดนิทางเกนิ 15 วนั      100,000 บาท
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ค่ารับรอง (ต่อ)



เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทน

เจรจาธุรกจิ กู้เงิน ขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ

ปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทูตสันถวไมตรี/แขกรัฐบาลต่างประเทศ

ร่วมงานรัฐพธีิของรัฐบาลต่างประเทศ

จัดงานแสดงสินค้า ส่งเสริมสินค้า ส่งเสริมการลงทุน

เผยแพร่ศิลปะหรือวฒันธรรมไทย
26

ค่ารับรอง (ต่อ)
ภายใต้เงื่อนไข
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ค่าใช้จ่ายสมทบกรณไีด้รับความช่วยเหลอื

 ค่าเคร่ืองบิน
ได้รับไป – กลบั : งดเบิก
เทีย่วเดยีว : เบิกอกีหน่ึงเทีย่วช้ันเดยีวกนั แต่ไม่สูงกว่าสิทธิ

 ค่าที่พกั
จัดให้ : งดเบิก
ต ่ากว่าสิทธิ : เบิกเพิม่ส่วนที่ขาดตามจ านวนที่จ่ายจริง /
แต่ต้องไม่เกนิสิทธิ
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 ค่าเบีย้เลีย้ง
ได้รับต ่ากว่าสิทธิ : เบิกสมทบได้ไม่เกนิสิทธิ

จัดเลีย้งอาหาร 1 มือ้ : เบิก 2 ใน 3

จัดเลีย้งอาหาร 2 มือ้ : เบิก 1 ใน 3

จดัเลีย้งอาหารให้ทุกมือ้ : งดเบกิ

ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีได้รับความช่วยเหลอื (ต่อ)
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 ค่าเคร่ืองแต่งตัว / ค่าพาหนะ /ค่าใช้จ่ายอืน่ที่จ าเป็น
ได้รับต ่ากว่าสิทธิ ให้สมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ต้อง
ไม่เกนิสิทธิ

**** กรณีดูงานให้เบิกสมทบตามที่กล่าวข้างต้นได้
แต่ต้องไม่เกนิวงเงนิที่ได้รับความช่วยเหลอื

 ค่ารับรอง
ได้รับตามสิทธิ

ค่าใช้จ่ายสมทบกรณไีด้รับความช่วยเหลอื (ต่อ)
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 หัวหน้าส่วนราชการอาจออกหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการบริหารงานงบประมาณรายจ่าย
เพือ่ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ
ให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและประหยัดกไ็ด้ 
(มาตรา 6)



กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย

กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้กลู 
กรมบัญชีกลาง 

โทร. 0  2127  7261 - 2

0  2127  7000  ต่อ  4851,  6520


