ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคและสถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมดวย
“สํานักงาน” หมายความวา หนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารศาลยุ ติธ รรม เรื่อง การแบ งสว นราชการภายในและกํ าหนดอํา นาจหนา ที่
ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
“หัว หน าส ว นราชการศาลยุ ติธ รรม” หมายความวา ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณภาค ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
อธิบดีผูพิพากษาภาค เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และผูพิพากษา
หัวหนาศาล
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงานศาลยุติธ รรม และใหห มายรวมถึง
พนักงานราชการศาลยุติธรรมดวย
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือ
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี

๒
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับ
ผูเดินทางไปราชการ ดังตอไปนี้
(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผูเดินทางและหรือบิดามารดาของคูสมรส
(๔) ผูติดตาม
“คาเชาที่พัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
“พาหนะประจําทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และให
หมายรวมถึงพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง อัตราโดยสาร
และคาระวางที่แนนอน
“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล
ซึ่งมิใชของทางราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมและเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
งบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามความจําเปนและประหยัดภายใต
หลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบนี้
เลขาธิ ก ารอาจออกแนวทางเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงบประมาณรายจา ยเพื่อ ควบคุ ม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีการใชจายเทาที่จําเปนและประหยัดก็ได
ขอ ๗ การจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหเปนไปตามอัตรา
และหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ สวนวิธีการเบิกจาย ใหปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับ
การเงิน
ขอ ๘ ผูเดิน ทางไปราชการซึ่งเปน ขาราชการหรือลูกจ าง ให เบิกคา ใชจายในการ
เดินทางไปราชการไดตามระเบียบนี้
ผูเดิน ทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดในสัญญา

๓
ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนขาราชการประเภทอื่นที่มิไดมีตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้น
กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือมิไ ด เปน ขาราชการ ใหเลขาธิการมีอํานาจกําหนดเทียบกับ ตําแหน ง
ประเภท ระดับหรือชั้นของขาราชการ เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได
ตามอัตราของตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้นที่เทียบ
ขอ ๙ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี
ข อ ๑๐ การอนุ มั ติ ระยะเวลาเดิ นทางไปราชการ ให ผู มี อํ านาจอนุ มั ติ ตามระเบี ยบ
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการอนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน และเหมาะสม
กรณีผูเดิน ทางไปราชการไดรับ อนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดว ย
การนั้นแลว ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย
การอนุ มั ติ ร ะยะเวลาในการเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ ให อ นุ มั ติ ร ะยะเวลา
ออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๑ ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว
โดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาว
จากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางแลว ใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้
กําหนดไวตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการแลว
ขอ ๑๒ ขาราชการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้นที่สูงขึ้น
ภายหลังวันที่ไดเดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับ
ตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้นที่สูงขึ้น นับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งดังกลาว แมคําสั่งนั้นจะใหมีผล
ยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทางก็ตาม
ขอ ๑๓ ขาราชการซึ่งเดินทางไปทําการแทน ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหนง รักษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปทําการแทน ชวยทํางานชั่วคราว
ในตําแหนง รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสําหรับตําแหนงประเภท ระดับ
หรือชั้นที่ตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางที่ทําการแทน ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหนง รักษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจาย
ในการเดิ น ทางไปราชการตามอั ต ราสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ประเภท ระดั บ หรื อ ชั้ น ที่ ต นทํ า การแทน
ชวยทํางานชั่วคราวในตําแหนง รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน

๔
ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนในตําแหนง
ประเภท ระดับ หรือชั้นที่ต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงประเภท
ระดับ หรือชั้นที่ตนดํารงอยู
ขอ ๑๔ การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ขอ ๑๕ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ตามระเบียบนี้ไดเมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
ขอ ๑๖ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ใหผูเดินทางไปราชการใชหลักฐานในการ
ขอเบิกคาเชาที่พักไดอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรมหรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวา
ไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ป และจํานวนเงินที่ไดรับ หรือ
(๒) ใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกสซึ่งแสดงวาไดรับชําระ
เงินจากผูเดินทางแลว โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรม แตผูเดินทาง
จะตองลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้นแลว
ขอ ๑๗ การเบิก คา เชา ที่พัก ในอัต ราหอ งพัก คูที่ผูเ ดิน ทางไปราชการใชสิท ธิเ บิก
คา ใชจา ยในการเดินทางอยูตางหนวยเบิกจายกัน แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของ
โรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตน ฉบับ อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนนั้
รับรองสําเนาถูกตอง โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว
และรายการใดทั้ ง คู จ ะเป น ผู เ บิ ก ฝ า ยละเป น จํ า นวนเท า ใด ทั้ ง ต น ฉบั บ และฉบั บ สํ า เนาภาพถ า ย
และลงลายมือชื่อของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ
ขอ ๑๘ การเบิกคาเชาที่พักกรณีที่เจาภาพผูจัดประชุมเปนผูเรียกเก็บคาเชาที่พักจาก
ผูเดินทางไปราชการโดยตรง ใหผูเดินทางใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุมได
เรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได
ขอ ๑๙ เมื่อปรากฏวาโรงแรมใดเรียกเก็บคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคล
ทั่ว ไปตามปกติ ออกใบเสร็ จรับ เงิน เกิน กว าจํา นวนเงิน ที่ โ รงแรมเรี ยกเก็บ ออกใบเสร็ จรับ เงิน ให
โดยผู เ ดิ น ทางไปราชการมิ ไ ด เ ข า พั ก หรื อ มี พ ฤติก ารณ ใ นทางทุ จ ริ ต ร ว มกั บ ผู เ ดิ น ทางไปราชการ
หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นในเรื่องการเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบนี้ ใหสํานักงานศาลยุติธรรม
แจงชื่อโรงแรมดังกลาวใหศาลยุติธรรมหรือสํานักงานทราบ เพื่อมิใหเบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้น
เปนเวลาหนึ่งป และหากกระทําซ้ําอีกก็ใหระงับการเบิกคาเชาที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด

๕
การแจงชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการแจง
ขอ ๒๐ กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหงความตาย
มิไดเกิดจากการประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตน ใหบุคคลในครอบครัว
ของผูถึงแกความตายหรือผูจัดการศพมีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือคาพาหนะ
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสงศพกลับ ภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกินสามคน
และใหเบิกไดเฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตาย
รับราชการ ไปยังทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย เวนแตบุคคลในครอบครัว
ของผูถึงแกความตายมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย
ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิของผูนั้น แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัวหรือมีแต
บุคคลในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว
(๒) กรณีการสงศพกลับ ใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง แตไมเกิน
อัต ราคาพาหนะในเสน ทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับ ราชการ
และใหเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เกี่ยวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง
ขอ ๒๑ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบ หรือหลักเกณฑที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใช
บังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.บ.ศ. จะมีมติเปนอยางอื่น
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สวนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ขอ ๒๒ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานที่ปฏิบัติราชการ
ตามคํ า สั่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชา ตามหน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการโดยปกติ หรื อ ตามที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป น
ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไปหรือเลขาธิการอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่อยางอื่น
(๒) การไปสอบคัดเลือก รับการคัดเลือก หรือรับการประเมินสมรรถภาพตามที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชา
(๓) การไปทํ า การแทน ช ว ยทํ า งานชั่ ว คราวในตํ า แหน ง ช ว ยราชการ รั ก ษาการ
ในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน เปนการชั่วคราวไมเกินหนึ่งป
ขอ ๒๓ คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

๖
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) ค า พาหนะ รวมถึ ง ค า เช า พาหนะ ค า เชื้ อ เพลิ ง หรื อ พลั ง งานสํ า หรั บ พาหนะ
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ทายระเบียบนี้

ข อ ๒๔ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให เ บิ ก ได ใ นลั ก ษณะเหมาจ า ยตามบั ญ ชี ห มายเลข ๒

ขอ ๒๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลา
ออกจากสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แลวแตกรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง
ใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดิน ทางไปราชการในกรณี ที่มิ ไ ด มี การพั กแรม หากนั บ ไดไ มถึง ยี่สิ บ สี่ ชั่ว โมง
และส ว นที่ ไ ม ถึ ง นั้ น นั บ ได เ กิ น สิ บ สองชั่ ว โมง ให ถื อ เป น หนึ่ ง วั น หากนั บ ได ไ ม เ กิ น สิ บ สองชั่ ว โมง
แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว
ตามขอ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอน
กอนปฏิบัติร าชการ ใหนับเวลาตั้ง แตเริ่ม ปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอน
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลา
การปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๖ การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติ
ตองพักแรมในพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไป
ราชการเบิ ก ค า เช า ที่ พั ก ในลั ก ษณะเหมาจ า ยหรื อ ในลั ก ษณะจ า ยจริ ง ก็ ไ ด ต ามบั ญ ชี ห มายเลข ๓
ทายระเบียบนี้ แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว ใหเลขาธิการ
ใชดุลพินิจพิจารณาอนุมตั ิใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราทีก่ ําหนดเพิ่มขึน้ อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้ ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน และเหมาะสม

๗
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะซึ่งมีขาราชการตุลาการ ผูดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา เปนหัวหนาคณะ
หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่ง ในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว หรือจะเบิก
คาเชาหองชุดแทนในอัตราไมเกินสองเทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวก็ได
ขอ ๒๗ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดิน ทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่ องใด
ในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่
ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ขอ ๒๘ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทาง
ไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางที่ไปราชการไดเพียง
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ทั้งนี้
ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล
ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบวัน
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถาน
พยาบาล ใหงดเบิกคาเชาที่พัก เวนแตกรณีที่จําเปน
การเจ็บปวยตามวรรคหนึ่งตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไมมีแพทย
ที่ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนประกอบ
ขอ ๓๐ การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะ
ไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง
การเดิน ทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเดิน ทางไดเทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทาง
ถูกเรียกเก็บเงินคาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ก็ให
เบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง
การเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง สําหรับการเดินทาง
โดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป ดะโตะยุติธรรม ผูชวยผูพิพากษา ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนง ประเภทบริห ารระดับ ตน ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเ ศษ ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น ตํา แหนง ประเภทวิช าการระดับ ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับชํานาญงาน หรือตําแหนงที่เทียบเทา

๘
ในกรณีที่ไมมีพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ
ใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิก
คาพาหนะนั้น
การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
พาหนะประจําทางหรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน วันละไมเกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (๑) หากเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดใหเบิกคาพาหนะรับจางได
เทาที่จายจริง ตามบัญชีหมายเลข ๕ ทายระเบียบนี้
การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือก ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะ
รับจางตาม (๒) ไมได
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว
ตามขอ ๑๑ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มี
การเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตรา
ตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ขอ ๓๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี และตองใชพาหนะนั้นตลอดเสนทาง
หากไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงจะมีสิทธิเบิกเงิน
ชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายได โดยเบิกเงินชดเชยดังกลาวใหแกผูเดินทางไปราชการ
ซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครอง แลวแตกรณี ในอัตราตอ ๑ คัน
ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะตามเสนทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง
ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของ
หนวยงานอื่นใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง โดยใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะ
ตามบัญชีหมายเลข ๕ ทายระเบียบนี้
ขอ ๓๒ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑในบัญชี
หมายเลข ๖ ทายระเบียบนี้

๙
ข อ ๓๓ ผู เ ดิ น ทางไปราชการในหน า ที่ เ ลขานุ ก ารกั บ ผู ที่ เ ป น หั ว หน า คณะซึ่ ง เป น
ขาราชการตุลาการ ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตําแหนงที่เทียบเทา หากมีความจําเปน
ตองเดินทางพรอมกับหัวหนาคณะ และเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการ
ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับที่หัวหนาคณะมีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับหัวหนาคณะ โดยเบิก
คาเชาที่พักไดตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกิน
อัตราที่หัวหนาคณะมีสิทธิเบิก
ในกรณีที่ ผูเ ดิน ทางไปราชการในหน าที่ เ ลขานุ การกั บ หั ว หน าคณะตามวรรคหนึ่ ง
มีหลายคน ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักเทากับที่หัวหนาคณะมีสิทธิเบิกไดเพียงหนึ่งคน
สวนผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่น ๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักไดตามสิทธิของตน
ขอ ๓๔ ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ
จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได
ผูเดินทางไปราชการตามคําสั่งของทางราชการเพื่อทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก
อยางใกลชิด หรือผูที่เขารวมประชุมหารือแกชาวตางประเทศที่เปนประมุขแหงรัฐหรือบุคคลสําคัญ
ของตางประเทศ นอกจากจะเบิกคาพาหนะตามวรรคหนึ่งไดแลว จะเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง
ในลักษณะประหยัด ตามความจําเปน ในสถานที่แหงเดียวกับที่ชาวตางประเทศพักอยูนั้นดวยก็ได
โดยใหอยูในดุลพินิจของเลขาธิการเปนผูอนุมัติ
ขอ ๓๕ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย ใหเบิก
คาพาหนะสําหรับสิ่งของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด
ขอ ๓๖ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดิน ทาง
ไปราชการ ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด
สวนที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจํา
ขอ ๓๗ การเดินทางไปราชการประจํา ไดแก
(๑) การเดิน ทางไปประจําศาลยุติธ รรมหรือ สํานักงาน ไปทําการแทน ชวยทํางาน
ชั่วคราวในตําแหนง รักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ ศาลยุติธรรม
หรือสํานักงานแหงใหม
(๒) การเดิ น ทางไปประจํา ศาลยุติ ธ รรมหรือสํ านักงานแห งเดิม ในท องที่แ หงใหม
ในกรณียายศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน

๑๐
(๓) การเดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง านตามโครงการ หรือ การเดิน ทางไปช ว ยราชการที่ มี
กําหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป
(๔) การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกําหนดเวลาไมถึง
หนึ่งปซึ่งตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวยราชการ ณ สถานที่
แหงเดิมนั้น ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนด
หนึ่งปเปนตนไปเปนการเดินทางไปราชการประจํา
ขอ ๓๘ ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งมิใชผูซงึ่ ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําศาลยุติธรรม
หรือสํานักงานแหงใหม ตามคํารองขอของตนเอง ใหเบิกคาใชจายไดตามขอ ๒๓ และกรณีที่ผูเดินทาง
ดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น ต อ งย า ยที่ อ ยู ใ หม ให เ บิ ก ค า ขนย า ยสิ่ ง ของส ว นตั ว ในลั ก ษณะเหมาจ า ย
จากสถานที่อยูจนถึงสถานที่อยูที่ไปรับราชการแหงใหมได ตามบัญชีหมายเลข ๗ ทายระเบียบนี้
ขอ ๓๙ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่มิไดกําหนดไว
ในสวนนี้ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแต
เวลาออกจากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม
ขอ ๔๑ ผูเดินทางไปราชการประจําจะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคล
ในครอบครัวไดโดยประหยัด
การเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับผูติดตามใหเบิกได ดังตอไปนี้
(๑) หนึ่งคน สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโตะยุติธรรม หรือ
ผูชวยผูพิพากษา ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๒) ไมเกิน สองคน สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งรับ เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ขอ ๔๒ คาพาหนะและคาเชาที่พักสําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตาม ใหเบิก
ไดในอัตราเดียวกับผูเดินทางไปราชการประจําตามขอ ๓๘ สําหรับผูติดตามใหเบิกไดเทากับขาราชการ
ในตําแหนงระดับต่ําสุด

๑๑
ในกรณี ที่ เ ดิ น ทางไปถึ งท องที่ ตั้ ง ศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ สํ านั ก งานตามข อ ๓๗ (๑) (๒)
และ (๓) ถาไมอาจเขาพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได
ไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานนั้น
ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามขอ ๓๒
ใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย
ข อ ๔๔ ในกรณี จํ า เป น ซึ่ ง ไม อ าจนํ า บุ ค คลในครอบครั ว ไปพร อ มกั บ ผู เ ดิ น ทางได
ใหผูเดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปน และกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี แตถาผูเดินทางดํารง
ตําแหนง หัว หนาสว นราชการศาลยุติธ รรม หรือเลขาธิการ ใหเสนอผูบังคับ บัญ ชาเหนือตนขึ้น ไป
อีกชั้นหนึ่ง เวนแตประธานศาลฎีกาเปนผูเดินทาง
การขอเลื่ อ นการเดิ น ทางตามวรรคหนึ่ ง ให ข อก อ นที่ ข า ราชการผู นั้ น จะเดิ น ทาง
โดยผูบังคับบัญชา มีอํานาจอนุญาตใหเลื่อนการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร แตตองไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ขอ ๔๕ ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว
ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที
ขอ ๔๖ ขาราชการหนวยงานอื่นซึ่งโอนมาสังกัดศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน ใหเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการจากศาลยุติธรรมหรือสํานักงานที่โอนมารับราชการประจําได เวนแต
ใชสิทธิเบิกตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแลว
สวนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ข อ ๔๗ การเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํ า เนาเดิ ม ให ห มายความถึ ง การเดิ น ทางเพื่ อ กลั บ
ภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ขอ ๔๘ ขาราชการซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจางซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมเลิกจาง
จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ
และคาขนยายสิ่งของสวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ตามอัตราสําหรับ
ตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้นครั้งสุดทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง
ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่ง
ตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย

๑๒
ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแกความตาย หรือมีทายาท
แตไมสามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่มิไดไปอยูดวย
ถาทายาทผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาว ใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองไดเฉพาะ
การเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามขอนี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันออกจากราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
ขอ ๔๙ ขาราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจางซึ่งถูกพักการจาง จะเบิกคาใชจาย
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว
เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น โดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
ขอ ๕๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามขอ ๔๘
และขอ ๔๙ จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิมโดยเสียคาใชจาย
ในการเดิ น ทางไม สู ง กว า ให ก ระทํ า ได เ มื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน า ส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม
หรือเลขาธิการ แลวแตกรณี
ขอ ๕๑ การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิไดกําหนดไว
ในสวนนี้ใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนที่ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การเดินทางไปราชการตางประเทศ
ขอ ๕๒ การเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ ได แ ก การเดิ น ทางไปราชการนอก
ราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุม ดูงาน หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่นตามความจําเปน
ขอ ๕๓ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) คาเชาที่พัก
(๓) คาพาหนะ รวมทั้งคาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) คารับรอง
(๕) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ขอ ๕๔ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศ โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
หรือจากหนวยงานใด ๆ นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามระเบียบนี้ ใหเบิกคาใชจายสมทบได ดังตอไปนี้

๑๓
(๑) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบิน ใหเบิก
คาโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบิน
ไป - กลับแลว ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ํากวาสิทธิ
ที่พึงไดรับ และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบิน
อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมสูงกวาสิทธิที่พึงไดรับ
(๒) เบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง กรณีที่ไ มไ ดรับ ความชว ยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ใหเบิ ก
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือ
ผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังตอไปนี้
(ก) ถาไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
(ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ในกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ใหเบิกไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย และกรณี
จัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
(๓) คาเชาที่พัก กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให ใหเบิกคาเชาที่พักได
ตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักต่าํ กวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะ
สวนที่ขาดตามจํานวนที่ไดจายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกิน
สิทธิที่พึงไดรับ และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
(๔) คาเครื่องแตงตัว กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัว ใหเบิกคาเครื่อง
แตงตัวไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ
ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเครื่องแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแลว
จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
(๕) คารับรอง ใหผูเดินทางมีสิทธิเบิกเงินคารับรองไดตาม ขอ ๖๒
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
กับสถานีพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ กรณีไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริง รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ
ข อ ๕๕ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศให เ บิ ก ได ใ นลั ก ษณะเหมาจ า ย
ตามบัญชีหมายเลข ๘ ทายระเบียบนี้

๑๔
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหเบิก
คาอาหารและคาเครื่องดื่ม รวมทั้งคาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา เรียกเก็บ
จากผูเดินทางไปราชการไดเทาที่จายจริง ใหเบิกคาใชสอยเบ็ดเตล็ดไดในลักษณะเหมาจาย และหาก
เดินทางไปราชการตั้งแตเจ็ดวันขึ้นไป ใหเบิกคาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวัน
ไดเทาที่จายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามบัญชีหมายเลข ๘ ทายระเบียบนี้
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศจะเลือกเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไดเพียงอยางเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการตางประเทศนั้นไมวาจะเดินทางไป
ประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหนํา
ขอ ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๖ การนับเวลาเดิน ทางไปราชการตางประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง
ใหนับตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทั บตราหนังสือเดินทาง
เขาประเทศไทย
ในกรณีการเดินทางที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทาง เวลาที่ถือวาเปนเวลา
เขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง
ใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดิน ทางไปราชการในกรณี ที่มิ ไ ด มีการพั กแรม หากนั บ ไดไ มถึง ยี่สิ บ สี่ ชั่ว โมง
และสวนที่ไมถึงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกิน
หกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว
ตามขอ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอน
กอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการ
มีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการใหนับเวลาเพื่อคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาเขาที่พักในทองที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลา
เริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการ
เบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

๑๕
ขอ ๕๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรม
ซึ่ง โดยปกติ ตอ งพัก แรมในพาหนะ หรือการพักแรมในที่ พัก แรมซึ่ง ทางราชการจั ด ที่พั กไวให แ ล ว
ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว
ตามบัญชีหมายเลข ๙ ทายระเบียบนี้
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้ ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน และเหมาะสม
การเดิ น ทางไปราชการเป น หมู ค ณะ ให ผู เ ดิ น ทางไปราชการเบิ ก ค า เช า ที่ พั ก ได
ดังตอไปนี้
(๑) ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับ สูง ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนง ประเภทบริห ารระดับ ตน ตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
(๒) ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโตะยุติธรรม ผูชวยผูพิพากษา ผูดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา ใหพักแรมรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง
ในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดอัตราเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
ขาราชการตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่งเปนหัวหนาคณะ หากมีความ
จําเปนตองใชสถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเปนที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิก
คาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว หรือจะเบิกคาเชา
หองชุดแทนก็ได แตทั้งนี้ ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
ในกรณีที่เปนการสมควรสํานักงานศาลยุติธรรมอาจกําหนดใหผูดํารงตําแหนงประเภท
ระดับ หรือชั้นใด เบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นเปนพิเศษไดสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพัก
คนเดียว หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติ
ราชการ เพราะมีเหตุสว นตัว ตามขอ ๑๑ และมีเหตุจําเปน ตองพักแรมในทองที่ที่ป ฏิบัติร าชการ
กอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหเบิกคาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน

๑๖
ในกรณีที่ผูเดิน ทางไปราชการนําบุคคลอื่น ที่ไ มมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปพักรวมอยูดวย ใหผูเดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไดรับจาก
ทางราชการ
ขอ ๕๘ การเดินทางไปราชการตางประเทศ โดยปกติใหใชพาหนะประจําทางและให
เบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมีพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ
ใหใชพาหนะอื่นไดแตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถ
เดินทางกลับทองที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุ
สวนตัว ตามขอ ๑๑ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกิน
อัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
ขอ ๕๙ การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตา งประเทศกลับ ประเทศไทย หรือการเดิ น ทางในตา งประเทศ สําหรั บ ผูดํา รงตํา แหน ง
ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้ ขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ขอ ๖๐ การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ
หรือจากตา งประเทศกลับ ประเทศไทย หรือการเดิ น ทางในตา งประเทศ ใหเบิ กจายไดต ามบัญ ชี
หมายเลข ๑๐ ทายระเบียบนี้ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแตเกาชั่วโมงขึ้นไป
(๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป ผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดสําหรับขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ และชั้น ๓ ขั้นต่ํา ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๓) ชั้นประหยัด สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโตะยุติธรรม
ผูชวยผูพิพากษา หรือผูดํารงตําแหนงประเภท ระดับ หรือชั้น นอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒)
ในกรณีผูเดินทางตาม (๒) มีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ
ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได
โดยตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ

๑๗

(ข) การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ํากวาเกาชั่วโมง
(๑) ชั้ น ธุ ร กิ จ สํ า หรั บ ข า ราชการตุ ล าการซึ่ ง รั บ เงิ น เดื อ นชั้ น ๓ ขั้ น สู ง ผู ดํ า รง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๒) ชั้น ประหยัด สําหรับ ขาราชการตุลาการซึ่งรับ เงิน เดือนชั้น ๓ ขั้น ต่ําลงมา
ดะโต ะ ยุ ติ ธ รรม ผู ช ว ยผู พิ พ ากษา ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต น ตํ า แหน ง ประเภท
อํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภททั่วไปประดับปฏิบัติงาน หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา
ในกรณีผูเดินทางตาม (๑) และ (๒) เฉพาะขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓
ขั้น ต่ํา ลงมา ดะโตะยุติธ รรม ผูชว ยผูพิพากษา ผูดํารงตําแหนงประเภทบริห ารระดับตน ตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง หากมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหผูเดินทาง
ดัง กลาวสามารถเดิน ทางและเบิกคา โดยสารเครื่องบิน ในชั้ น ที่สูง กวาสิท ธิไ ดโ ดยตอ งไดรับ อนุมั ติ
จากเลขาธิการ
ขอ ๖๑ ผูเดิ น ทางไปราชการตา งประเทศในหน าที่เ ลขานุก ารกั บ ผูดํ ารงตําแหน ง
ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๔ ซึ่ ง เปน หัว หน าคณะ ให เบิ กค าพาหนะได เท ากั บ ที่หั ว หนา คณะมี สิท ธิเ บิ ก
และใหพักแรมในที่เดียวกับหัวหนาคณะ โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับ
หรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ในกรณี ที่ ผู เ ดิ น ทางไปราชการต า งประเทศในหน า ที่ เ ลขานุ ก ารกั บ หั ว หน า คณะ
ตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พักเทากับที่หัวหนาคณะมีสิทธิเบิกได
เพียงหนึ่งคน สวนผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการคนอื่น ๆ ใหเบิกคาพาหนะและคาเชาที่พัก
ไดตามสิทธิของตน
ขอ ๖๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศ เบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๔ ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง
(๒) ผูเดินทางไปราชการนอกจาก (๑) ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง ทั้งในกรณี
เดินทางไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตราดังตอไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไมเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม (๒) ได ตองเปนการเดินทางไป
ในฐานะผูแทนศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม
ข อ ๖๓ ให ผู เ ดิ น ทางไปราชการต า งประเทศเบิ ก ค า ใช จ า ยอื่ น ที่ จํ า เป น ต อ งจ า ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดไดเทาที่จายจริง
ขอ ๖๔ ผูเ ดิน ทางไปราชการตา งประเทศจะเบิก คาใชจายในการเดิน ทางสํ าหรั บ
คูสมรสได เมื่อไดรับอนุญาตจากประธานศาลฎีกาใหติดตามไปได
ขอ ๖๕ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ
คูสมรสตามขอ ๖๔ ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับ
ผูเดินทาง
คาเชาที่พักของผูเดินทางและคูสมรสใหเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ
ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบนี้ ใหงดเบิกคาเชา
ที่พักของคูสมรส
ข อ ๖๖ ผู เ ดิ น ทางไปราชการต า งประเทศจะเบิ ก ค า เครื่ อ งแต ง ตั ว สํ า หรั บ ตนเอง
และคูสมรสตามบัญชีหมายเลข ๑๑ ทายระเบียบนี้ได ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) เปนกรณีที่จําเปนตองใชเครื่องแตงตัวพิเศษ หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมัติ
จากเลขาธิการ
(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนดไว
ในบัญชีหมายเลข ๑๒ ทายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม
(๓) ผูซึ่งเคยไดรับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยไดรับคาเครื่อง
แตงตัวจากทางราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด หรือไดรับ
ความชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ มีสิทธิเบิกคาเครื่องแตง ตัวได
เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศครั้งใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ
กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง และผูเดินทางได
จายเงินคาเครื่องแตงตัวไปแลว หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเครื่องแตงตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐาน
ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวได และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย
ขอ ๖๗ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว
ถาไมไดเดินทางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับแลวสงคืนทันที

๑๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๘ การเดิน ทางไปราชการที่ ต อเนื่ องกัน ในระหว างการใช พระราชกฤษฎี ก า
คาใชจายในการเดินทางไปราชการกับระเบียบนี้ สําหรับสิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้นหรือที่กอหนี้
ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
ขอ ๖๙ การเดินทางไปราชการระหวางวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิ
ที่จะไดรับคาใชจายตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิที่จะไดรับคาใชจายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้ สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจาย
ที่ไดรับแลวนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

บัญชีหมายเลข ๑
ระยะเวลาอนุมัตกิ ารเดินทางไปตางประเทศ
ประเทศที่เดินทางไปราชการ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
ประเทศในทวีปยุโรป หรือ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต
หรือประเทศในทวีปแอฟริกา

กอนเริ่มปฏิบตั ิราชการ

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตริ าชการ

ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
ไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง

ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจาย
ขาราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ตุลาการซึง่ ไดรบั เงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

๒๗๐

ตุลาการซึง่ ไดรบั เงินเดือนชัน้ ๑
ดะโตะยุติธรรม
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

๒๔๐

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ก. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจายจริง ใหเบิกไดไมเกินอัตรา ดังนี้
หองพักคนเดียว
หองพักคู
ขาราชการ
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ สูง ขึ้นไป
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือหองพักคูกไ็ ด
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ ต่าํ และชัน้ ๒
๒,๒๐๐
๑,๒๐๐
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
จะเบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือหองพักคูกไ็ ด
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโตะยุติธรรม
๑,๕๐๐
๘๕๐
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัต ราคาเชา
หองพักคนเดียว
ในกรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหพักรวมกันสอง
คนขึ้นไปตอหนึ่งหอง โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริ ง
ไมเกินอัตราคาเชาหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสม
จะพั ก รวมกั น หรื อ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ ไ ม อ าจพั ก รวมกั บ ผู อื่ น ได
ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาหองพักคนเดียว

-๒ข. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดในอัตรา ดังนี้
ขาราชการ
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑
ดะโตะยุติธรรม
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๑,๒๐๐

๘๐๐

บัญชีหมายเลข ๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตําแหนง
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ
รองประธานศาลฎีกา
ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณภาค
ประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ตําแหนงที่เทียบเทากับลําดับที่ ๑ ถึง ๗

บัญชีหมายเลข ๕
อัตราคาพาหนะรับจางเดินทางขามเขตจังหวัดและเงินชดเชยคาพาหนะ
รายการ
คาพาหนะรับจางเดินทางขามเขตจังหวัด
๑. ขามเขตจังหวัด ระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอ
กับกรุงเทพฯ หรือเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานกรุงเทพฯ
๒. ขามเขตจังหวัดอืน่ ๆ นอกจาก ๑.
เงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ
๑. รถยนตสวนบุคคล
๒. รถจักรยานยนตสวนบุคคล

อัตรา
(บาท : ครั้ง : คน)
จายจริง
เที่ยวละไมเกิน ๖๐๐ บาท
จายจริง
เที่ยวละไมเกิน ๕๐๐ บาท
กิโลเมตรละ ๕ บาท
กิโลเมตรละ ๓ บาท

บัญชีหมายเลข ๖
สิทธิในการเบิกคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ใหเบิกไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ขาราชการ

สิทธิการเบิก

ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขึ้นไป
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑ ขึน้ ไป ดะโตะยุติธรรม
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
กรณีมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ
ใหผูเดินทางเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดโดยตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมซึ่งเปนขาราชการ
ตุลาการชั้น ๔ ขึ้นไป หรือเลขาธิการ แลวแตกรณี
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน เพื่อประโยชนแกทางราชการ

ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด

การเดิ น ทางซึ่ ง ไม เ ข า หลั ก เกณฑ ข า งต น จะเบิ ก ค า ใช จ า ยได ไ ม เ กิ น ค า พาหนะในการเดิ น ทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได

บัญชีหมายเลข ๗
อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
ระยะทาง (กม.)
๑ - ๕๐
๕๑ - ๑๐๐
๑๐๑ - ๑๕๐
๑๕๑ - ๒๐๐
๒๐๑ - ๒๕๐
๒๕๑ - ๓๐๐
๓๐๑ - ๓๕๐
๓๕๑ - ๔๐๐
๔๐๑ - ๔๕๐
๔๕๑ - ๕๐๐
๕๐๑ - ๕๕๐
๕๕๑ - ๖๐๐
๖๐๑ - ๖๕๐
๖๕๑ - ๗๐๐
๗๐๑ - ๗๕๐
๗๕๑ - ๘๐๐
๘๐๑ - ๘๕๐
๘๕๑ - ๙๐๐
๙๐๑ - ๙๕๐
๙๕๑ - ๑๐๐๐
๑๐๐๑ - ๑๐๕๐
๑๐๕๑ - ๑๑๐๐
๑๑๐๑ - ๑๑๕๐
๑๑๕๑ - ๑๒๐๐
๑๒๐๑ - ๑๒๕๐
๑๒๕๑ - ๑๓๐๐
๑๓๐๑ - ๑๓๕๐
๑๓๕๑ - ๑๔๐๐
๑๔๐๑ - ๑๔๕๐
๑๔๕๑ - ๑๕๐๐

อัตรา (บาท)
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๕๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๑,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๕๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

สํ า หรั บ ระยะทางที่ เ กิ น ๑,๕๐๐ กิ โ ลเมตร ให เ บิ ก ค า ขนย า ยสิ่ ง ของส ว นตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ๕๐๐ บาท
ทุกระยะทางที่เพิ่มขึ้น ๕๐ กิโลเมตร
.

บัญชีหมายเลข ๘
อัตราเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการตางประเทศ
ก. กรณีเลือกเบิกเบี้ยเลีย้ งเดินทางในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดไมเกินอัตรา ดังนี้
ขาราชการ
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชัน้ ๑ ดะโตะยุติธรรม
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

อัตรา (บาท : วัน : คน)
๓,๑๐๐

๒,๑๐๐

ข. กรณีทมี่ ิไดเลือกเบิกในลักษณะเหมาจายตาม ก. ใหเบิกคาใชจา ยได ดังนี้
อัตรา (บาท : วัน : คน)
รายการ
๑. คาอาหารและคาเครื่องดื่ม รวมทั้งคาภาษีและคาบริการที่โรงแรม
เทาที่จายจริง
ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บจากผูเดินทางไปราชการ ใหเบิกได
ไมเกินวันละ ๔,๕๐๐
๒. คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย
วันละ ๕๐๐
๓. กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศตั้งแต ๗ วันขึ้นไป ใหเบิก
เทาที่จายจริง
คาทําความสะอาดเสื้อผาสําหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ได
ไมเกินวันละ ๕๐๐
คาใชจายตาม ๑. และ ๓. ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน จํานวนเงินสวนที่เหลือจายในวันใด
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได

บัญชีหมายเลข ๙
อัตราคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ขาราชการ

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)

ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป
ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน เพิ่มขึ้นจาก
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ๑๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ประเภท ก
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกิน
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
รอยละ ๔๐
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ไมเกิน ไมเกิน ไมเกิน เพิ่มขึ้นจาก
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑
๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๑๐๐ ประเภท ก
ดะโตะยุติธรรม
อีกไมเกิน
ผูชวยผูพิพากษา
รอยละ ๔๐
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

ประเภท จ
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก
อีกไมเกิน
รอยละ ๒๕

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก
อีกไมเกิน
รอยละ ๒๕

-๒-

ประเภทของประเทศ รัฐ เมือง
ประเภท ก ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไตหวัน
๔. เติรกเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด
๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
๗. ปาปวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก
๑๑. ราชรัฐอันดอรรา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก
๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลตานโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖.สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี

-๓๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด
๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด
๓๖. สาธารณรัฐฟลปิ ปนส
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวิเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด
๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮองกง
ประเภท ข ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอรเจีย
๓. จาเมกา

-๔๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาหเรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
๑๔. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหภาพพมา
๑๖. สหรัฐเม็กซิโก
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิววั ร (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคีรก ิซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธรณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินแิ ดดและโตเบโก

-๕๓๔. สาธารณรัฐตูนีเซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร
๓๘. สาธารณรัฐบุรนุ ดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิประไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากที่กํา หนดในประเภท ก ประเภท ข
ประเภท ง และประเภท จ

-๖ประเภท ง. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง ดังตอไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร

บัญชีหมายเลข ๑๐
สิทธิในการเบิกคาโดยสารเครื่องบินสําหรับการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ใหเบิกไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ที่
ขาราชการ
๑ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ สูง
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
๒ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ ต่าํ
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
๓ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑
ดะโตะยุติธรรม ผูชว ยผูพิพากษา
๔ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททัว่ ไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
ตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบัตงิ าน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

ตั้งแต ๙ ชั่วโมงขึ้นไป ต่ํากวา ๙ ชั่วโมง
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจหรือชัน้
ระหวางชั้นหนึ่งกับ
ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกจาย
หากผูเดินทางตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ มีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวา
สิทธิ ผูเดินทาง สามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิไดโดยตองไดรับอนุมัติ
จากเลขาธิการ ในกรณี ดังนี้
๑. กรณีการเดินทางที่มรี ะยะเวลาในการเดินทางตัง้ แต ๙ ชัว่ โมงขึน้ ไป สําหรับผูเ ดินทางตามขอ ๒
๒. กรณีการเดินทางที่มรี ะยะเวลาในการเดินทางต่ํากวา ๙ ชั่วโมง สําหรับผูเ ดินทางตามขอ ๑ ขอ ๒
และขอ ๓

บัญชีหมายเลข ๑๑
คาเครื่องแตงตัวสําหรับผูเ ดินทางไปราชการตางประเทศ
๑. อัตราคาเครื่องแตงตัวสําหรับขาราชการ ในลักษณะเหมาจาย
ขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป
ดะโตะยุติธรรม
ผูชวยผูพิพากษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตําแหนงที่เทียบเทา

อัตรา
(บาท : คน)
๙,๐๐๐

๗,๕๐๐

๒. อัตราคาเครื่องแตงตัวสําหรับคูสมรส ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับขาราชการตาม ๑.

บัญชีหมายเลข ๑๒
ประเทศที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวได
๑. สหภาพพมา
๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มาเลเซีย
๗. สาธารณรัฐฟลิปน ส
๘. สาธารณรัฐสิงคโปร
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๑. สาธารณรัฐหมูเ กาะฟจิ
๑๒. ปาปวนิวกีนี
๑๓. รัฐเอกราชซามัว
๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต

