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พระราชกฤษฎีกา 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------------ 

 
          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
              เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร  
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม 
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  
ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑  
เปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๖  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
และมีฐานะเปนกรมขึ้นไปมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการ ตามความจําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังซึ่งออก 
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ท้ังน้ี หัวหนาสวนราชการดังกลาวอาจออกระเบียบเกี่ยวกับ 
การบริหารงบประมาณรายจายเพื่อควบคุมคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหมีการใชจายเทาที่ 
จําเปนและประหยัดก็ได" 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๓  ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งมิใชผูซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางไป 
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ประจําสํานักงานแหงใหมตามคํารองขอของตนเองใหเบิกคาใชจายไดตามมาตรา ๑๔ และใหเบิก 
คาขนยายของสวนตัวในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราในบัญช ี๓ ทายพระราชกฤษฎีกานี"้ 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๗๐  คาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเบิกในลักษณะเหมาจายตาม 
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากประเทศไทยไปราชการประจําใน 
ตางประเทศ และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงตองเดินทางจากประเทศไทยไปอยูดวย ใหเบิกไดในอัตรา 
สองเทาครึ่งของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน 
ตางประเทศท่ีบุคคลดังกลาวจะพึงไดรับจากทางราชการ 
  (๒) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางออกจากตางประเทศหนึ่งไปราชการประจํา 
ในตางประเทศอื่นและคูสมรสหรือบุตรซึ่งติดตามไปอยูดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง ใหเบิก 
ไดในอัตราสองเทาของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูใน 
ตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศซึ่งจะไปราชการประจําใหม 
  (๓) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากเมืองหนึ่งไปราชการประจําอีกเมืองหนึ่ง 
ในตางประเทศเดียวกัน และคูสมรสหรือบุตรซ่ึงติดตามไปอยูดวยจากเมืองเดียวกับผูเดินทาง  
ใหเบิกไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ 
ประจําอยูในตางประเทศที่บุคคลดังกลาวจะพึงไดรับตามอัตราสําหรับประเทศนั้น 
  (๔) ขาราชการหรือลูกจางผูเดินทางจากตางประเทศที่มีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
กลับประเทศไทย และคูสมรสหรือบุตรซึ่งกลับมาดวยจากประเทศเดียวกับผูเดินทาง ใหเบิกไดใน 
อัตราหนึ่งเทาครึ่งของจํานวนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตาง 
ประเทศที่บุคคลดังกลาวไดรับครั้งสุดทายกอนเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีท่ีคูสมรสหรือ 
บุตรเดินทางกลับกอนการเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูใหเปนไปตามวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกําหนด" 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ชวน หลีกภัย 
      นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่การเบิกจายคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย 
สวนใหญมีหลักเกณฑในการจายเงินเทาที่จายแตไมเกินอัตราที่กําหนด ซ่ึงเปนสาเหตุใหมีการ 
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเดินความจําเปนโดยไมคํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับ  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สมควรกําหนดใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ 
เปนกรมขึ้นไปมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงบประมาณรายจายเพื่อควบคุมดูแลใหการเดินทาง 
ไปราชการเปนไปโดยประหยัดและใชจายเทาที่จําเปน และเพื่อใหการเบิกจายคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการเปนไป เพื่อประโยชนของทางราชการโดยแทจริง จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติม 
ใหผูท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปราชการประจําสํานักงานแหงใหมตามคํารองขอของตนเองไมมี 
สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามเจตนารมณดังกลาวประกอบกับสมควรปรับปรุง 
อัตราคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูของผูที่ไดรับคําสั่งใหไปดํารงตําแหนงประจําในตางประเทศ 
หรือกรณีที่ผูนั้นเดินทางกลับประเทศไทยใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเพื่อเปน 
การประหยัดงบประมาณรายจาย  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก. ๒๕๔๑/๙๖ก./๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
 
 


