ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ข้าราชการ
รายการเบิก

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตาแหน่งประเภท
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภท วิชาการระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
บริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

๑. ค่าที่พัก
ประเทศ
ประเทศ
- การเดินทางเป็นหมู่คณะให้พัก ๒ คน ต่อ ๑ ห้อง นอกจาก
มีความจาเป็นพักเดี่ยวได้ โดยอัตราค่าที่พัก คานวณตามหลักเกณฑ์ ประเภท (ก) ประเภท (ข)
ของกระทรวงการคลังที่กาหนดให้ การพักคู่รวมกันให้เบิกค่าที่พักได้ คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน
๑๐,๐00.- บ. ๗,๐๐0.- บ.
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราร้อยละ ๗๐ ของอัตราที่พัก
- เบิกจ่ายตามประเภทของประเทศ สาหรับประเทศที่เบิกได้สูงกว่า
อัตราของประเทศ (ก) ขอให้หน่วยงานได้พิจารณาโดยคานึงถึงหลัก
ประหยัด
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรายการของ
โรงแรม (folio) และแบบ ๘๗๐๘
- อ้างอิงตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณีพักเดี่ยว
ประเทศ
ประเภท (ค)
คนละไม่เกิน
๔,5๐0.- บ.

กรณีพักคู่
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเภท (ง) ประเภท (จ) ประเภท (ก) ประเภท (ข) ประเภท
ประเภท (ง) ประเภท (จ)
คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน คนละไม่
เ
กิ
น
คนละไม่
เกิน คนละไม่เกิน
(ค)
๑๔,๐๐0.- บ. ๑๒,5๐0.- บ. ๕,๒50.- บ. ๓,๕00.- บ. ๒,๑๗0.- บ. ๗,๓๕0.- บ. ๖,๕๖๒.๕๐.- บ.
(เพิ่มขึ้นจาก
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท (ก) อีก ประเภท (ก) อีก
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) ไม่เกินร้อยละ ๒๕)

(เพิ่มขึ้นจาก
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท (ก) อีก ประเภท (ก) อีก
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) ไม่เกินร้อยละ ๒๕)

กรณีพักเดี่ยว
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
ประเภท (ก) ประเภท (ข) ประเภท (ค) ประเภท (ง)
คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน คนละไม่เกิน
7,500.- บ. ๕,๐00.- บ. ๓,๑00.- บ. ๑๐,500.- บ.

ประเทศ
ประเภท (จ)
คนละไม่เกิน
๙,๓๗5.- บ.

(เพิ่มขึ้นจาก
(เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท (ก) อีก ประเภท (ก) อีก
ไม่เกินร้อยละ ๔๐) ไม่เกินร้อยละ ๒๕)

๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
- โดยนับเวลาตั้งแต่เวลาออกเดินทางจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่
เดินทางถึงประเทศไทย
- ๒๔ ชั่วโมง นับเป็น ๑ วัน เศษที่เกิน ๑๒ ชั่วโมงนับเป็นอีก ๑ วัน
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน และ แบบ ๘๗๐๘
- อ้างอิงตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

วันละ ๓,๑๐๐.- บาท

วันละ ๒,๑๐๐.- บาท

-๒ข้าราชการ
รายการเบิก
๓. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
- ให้ข้าราชการเดินทาง โดยซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท
การบินไทย (ภาคราชการ) ซึ่งจะต้องจัดทาหนังสือสอบถามที่นั่งและ
ราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และนาหนังสือแจ้งตอบของบริษัท
การบินไทยแนบเรื่องประกอบการอนุมัติ
- ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๐๓
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ และ ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน และ e-ticket หรือ
itinerary receipt

ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตาแหน่งประเภท
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภท วิชาการระดับชานาญการพิเศษ ลงมา ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ ๘ ลงมา
บริหาร หรือตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ชั้น Business Class (ชั้นธุรกิจ)
หรือ
ชั้น First Class (ชั้นหนึ่ง)
สาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งระดับ 10 หรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า

ชั้น Economy Class
(ชั้นประหยัด)

๔. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ (e-passport)
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน

คนละ ๑,๐๐๐.- บาท

คนละ ๑,๐๐๐.- บาท

๕. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa)
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน

ตามอัตราที่เรียกเก็บ

ตามอัตราที่เรียกเก็บ

-

คนละ 600.- บาท

ตามอัตราที่เรียกเก็บ

ตามอัตราที่เรียกเก็บ

๖. ค่า Taxi (บ้าน – สนามบิน – บ้าน)
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : แบบ ๘๗๐๘ และ แบบ บก.๑๑๑
๗. ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (กรณีที่มีบางประเทศเรียกเก็บ)
- หลักฐานที่ใช้ในการเบิก : ใบเสร็จรับเงิน
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บัญชีหมายเลข ๖
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่น
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ ลงมา ตํ าแหน่ งประเภทอํ า นวยการ
ระดับต้ น หรื อตํ าแหน่ งระดับ ๘ ลงมา หรือตํ าแหน่งที่ เทียบเท่ า หรื อ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือ
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม หรื อ ข้ า ราชการอั ย การซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น ๓
ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา

๒,๑๐๐

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริ ห าร หรื อ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ๙ ขึ้ น ไป หรื อ ตํ า แหน่ ง
ที่ เทียบเท่ า หรื อข้าราชการตุ ลาการซึ่ งรั บเงินเดือนชั้ น ๓ ขั้นต่ํ า ขึ้นไป
หรือข้าราชการอั ยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหาร
ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิ เ ศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ขึ้นไป หรื อข้าราชการตํ ารวจ
ซึ่งมียศพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

๓,๑๐๐

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า
เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทํ าความสะอาดเสื้ อผ้า สํ าหรับ ระยะเวลาที่เ กิน ๗ วั น ให้เบิ กเท่ าที่ จ่ายจริ ง ไม่เ กิ น
วันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ให้คิดคํานวณเบิกจ่ ายในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

<<บัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔>>
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บัญชีหมายเลข ๗
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(๑) อัตราค่าเช่าที่พัก
ข้าราชการ

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ลงมา ตํ าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น หรื อตํ าแหน่งระดับ
๘ ลงมา หรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุ ลาการซึ่งรั บเงิ นเดื อนชั้ น ๒
ลงมา หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา หรื อ
ดะโต๊ ะยุ ติ ธรรม หรื อข้ าราชการอั ยการ
ซึ่ ง รั บ เงิ นเ ดื อ นชั้ น ๓ ลง มา ห รื อ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก ลงมา

ไม่เกิน
๗,๕๐๐

ไม่เกิน
๕,๐๐๐

ไม่เกิน
๓,๑๐๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ
ทั กษะพิ เศษ ตํ าแหน่ ง ประเภทวิ ชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภท
อํ านวยการระดั บ สู ง ตํ าแหน่ งประเภท
บริหาร หรือตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรั บเงินเดื อนชั้ น ๓ ขั้ นต่ํ า ขึ้ นไป หรื อ
ข้ าราชการอั ยการซึ่ งรั บเงิ นเดื อนชั้ น ๔
ขึ้นไป หรือข้ าราชการทหารซึ่งมี ยศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อั ตราเงินเดื อน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิ เศษ ขึ้ นไป หรื อข้ าราชการตํ ารวจ
ซึ่ ง มี ยศพั นตํ ารวจเอก อั ตราเงิ นเดื อ น
พันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

/(๒) . . .

<<บัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔>>

-๒(๒) ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาปัวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก์
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมเิ รตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์
/๓๖. . . .
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-๓๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮ่องกง
(๓) ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหภาพพม่า
/๑๖. . . .
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-๔๑๖. สหรัฐเม็กซิโก
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๔. สาธารณรัฐตูนเิ ซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
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/๕๓. . . .

-๕๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
(๔) ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท 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
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