ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไวแล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์
คดีชานัญพิเศษ ศาลชั้นต้น และให้หมายรวมถึงสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคและสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมด้วย
“สานักงาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัด สานักงานศาลยุติธรรมตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารศาลยุ ติธ รรม เรื่อ ง การแบ่ งส่วนราชการภายในและก าหนดอานาจหน้ าที่
ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
“หั ว หน้ าส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม” หมายความว่า ประธานศาลฎี ก า ประธาน
ศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาภาค เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติ ธรรม และผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงานศาลยุติธรรม และให้หมายรวมถึง
พนักงานราชการศาลยุติธรรมด้วย
“ภูมิลาเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรือ
ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี

๒
“บุคคลในครอบครัว ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับ
ผู้เดินทางไปราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
“พาหนะประจาทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจาทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย และให้
หมายรวมถึงพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจาโดยมีเส้นทาง อัตราโดยสาร
และค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ให้ เลขาธิการเป็นผู้ รักษาการ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมและเลขาธิการมีอานาจหน้าที่ในการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความจาเป็นและประหยัดภายใต้
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้
เลขาธิ การอาจออกแนวทางเกี่ ย วกั บ การบริห ารงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้มีการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นและประหยัดก็ได้
ข้อ ๗ การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามอัตรา
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่าย ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับ
การเงิน
ข้อ ๘ ผู้ เดิ น ทางไปราชการซึ่ งเป็ น ข้าราชการหรือ ลู ก จ้าง ให้ เบิ กค่ าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามระเบียบนี้
ผู้เดิน ทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับสานักงานศาลยุติธรรมกาหนดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในสัญญา

๓
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นที่มิได้มีตาแหน่งประเภท ระดับ หรือชั้น
กาหนดไว้ ในระเบี ย บนี้ หรือ มิ ได้ เป็ น ข้ าราชการ ให้ เลขาธิการมี อานาจกาหนดเที ยบกับ ต าแหน่ ง
ประเภท ระดับหรือชั้นของข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
ตามอัตราของตาแหน่งประเภท ระดับ หรือชั้นที่เทียบ
ข้อ ๙ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๐ การอนุ มั ติ ระยะเวลาเดิ น ทางไปราชการ ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ต ามระเบี ยบ
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการได้ตามความจาเป็น และเหมาะสม
กรณี ผู้เดิน ทางไปราชการได้รับ อนุมัติให้ ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้ว ย
การนั้นแล้ว ให้ขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งด้วย
การอนุ มั ติ ระยะเวลาในการเดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศ ให้ อ นุ มั ติ ระยะเวลา
ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการภายในกาหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว
โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าว
จากผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้
กาหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการแล้ว
ข้อ ๑๒ ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท ระดับ หรือชัน้ ที่สูงขึ้น
ภายหลังวันที่ได้เดินทางไปราชการแล้ว ให้มี สิทธิที่จะรับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสาหรับ
ตาแหน่งประเภท ระดับ หรือ ชั้นที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คาสั่งนั้นจะให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการซึ่งเดินทางไปทาการแทน ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่ง รักษาการ
ในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาการแทน ช่วยทางานชั่วคราว
ในตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสาหรับตาแหน่งประเภท ระดับ
หรือชั้นที่ตนดารงอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่ทาการแทน ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่ง รักษาการ
ในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดารงตาแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางไปราชการตามอั ต ราส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภท ระดั บ หรื อ ชั้ น ที่ ต นท าการแทน
ช่วยทางานชั่วคราวในตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน

๔
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่ง
ประเภท ระดับ หรือชั้นที่ต่ากว่า ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสาหรับตาแหน่ง ประเภท
ระดับ หรือชั้นที่ตนดารงอยู่
ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๕ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ตามระเบียบนี้ได้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
ข้อ ๑๖ การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ให้ผู้เดินทางไปราชการใช้ หลักฐานในการ
ขอเบิกค่าเช่าที่พักได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่า
ได้รับชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี และจานวนเงินที่ได้รับ หรือ
(๒) ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงว่าได้รับชาระ
เงินจากผู้เดินทางแล้ว โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรม แต่ผู้เดินทาง
จะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้เดินทางได้ชาระค่าเช่าที่พักตามจานวนที่เรียกเก็บนั้นแล้ว
ข้อ ๑๗ การเบิก ค่า เช่า ที่พัก ในอัต ราห้อ งพัก คู่ที่ผู้เดิน ทางไปราชการใช้สิท ธิเบิก
ค่าใช้จ่า ยในการเดิน ทางอยู่ต่างหน่วยเบิกจ่ายกัน แต่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของ
โรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ตน้ ฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้สาเนาภาพถ่ายที่ผู้นนั้
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยให้มีบันทึกแนบท้ายระบุว่ารายการใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว
และรายการใดทั้ งคู่ จ ะเป็ น ผู้ เบิ ก ฝ่ า ยละเป็ น จ านวนเท่ า ใด ทั้ ง ต้ น ฉบั บ และฉบั บ ส าเนาภาพถ่ า ย
และลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ
ข้อ ๑๘ การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมเป็นผู้เรียกเก็บค่าเช่าที่พักจาก
ผู้เดินทางไปราชการโดยตรง ให้ผู้เดินทางใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการที่เจ้าภาพผู้จัดประชุมได้
เรียกเก็บค่าเช่าที่พักเป็นหลักฐานเพื่อขอเบิกค่าเช่าที่พักก็ได้
ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏว่าโรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบุคคล
ทั่ ว ไปตามปกติ ออกใบเสร็จรับ เงิน เกิ น กว่าจ านวนเงิน ที่ โรงแรมเรียกเก็ บ ออกใบเสร็จ รับ เงิน ให้
โดยผู้ เดิ น ทางไปราชการมิ ได้ เข้ าพั ก หรือ มี พ ฤติ ก ารณ์ ในทางทุ จ ริต ร่ว มกั บ ผู้ เดิ น ทางไปราชก าร
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ในเรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบนี้ ให้สานักงานศาลยุติธรรม
แจ้งชื่อโรงแรมดังกล่าวให้ศาลยุติธรรมหรือสานักงานทราบ เพื่อมิให้เบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้น
เป็นเวลาหนึ่งปี และหากกระทาซ้าอีกก็ให้ระงับการเบิกค่าเช่าที่พักของโรงแรมนั้นโดยเด็ดขาด
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การแจ้งชื่อโรงแรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ข้อ ๒๐ กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัว
ของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน
และให้เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย
รับราชการ ไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่บุคคลในครอบครัว
ของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย
ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัวหรือมีแต่
บุคคลในครอบครัวมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
(๒) กรณีการส่งศพกลับ ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัต ราค่าพาหนะในเส้น ทางจากท้องที่ที่ถึง แก่ความตายไปยังท้ องที่ที่ ผู้ถึงแก่ความตายรับ ราชการ
และให้เบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๒๑ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมีมติเป็นอย่างอื่น
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ข้อ ๒๒ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่ปฏิบัติราชการ
ตามค าสั่ งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ตามหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการโดยปกติ หรือ ตามที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป็ น
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ขึ้นไปหรือเลขาธิการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น
(๒) การไปสอบคัดเลือก รับการคัดเลือก หรือรับการประเมินสมรรถภาพตามที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
(๓) การไปท าการแทน ช่ ว ยท างานชั่ ว คราวในต าแหน่ ง ช่ วยราชการ รั ก ษาการ
ในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

๖
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่ า พาหนะ รวมถึ ง ค่ า เช่ า พาหนะ ค่ า เชื้ อ เพลิ ง หรื อ พลั ง งานส าหรั บ พาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้ อ ๒๔ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให้ เบิ ก ได้ ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยตามบั ญ ชี ห มายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลา
ออกจากสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง
ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดิ น ทางไปราชการในกรณี ที่ มิ ได้มี การพั ก แรม หากนั บ ได้ ไม่ ถึ งยี่ สิบ สี่ชั่ ว โมง
และส่ ว นที่ ไ ม่ ถึ งนั้ น นั บ ได้ เกิ น สิ บ สองชั่ ว โมง ให้ ถื อ เป็ น หนึ่ ง วั น หากนั บ ได้ ไม่ เกิ น สิ บ สองชั่ ว โมง
แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว
ตามข้อ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อน
ก่อนปฏิบัติ ราชการ ให้ นั บเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณี ลากิ จหรือลาพั กผ่อน
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลา
การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๖ การเดินทางไปราชการที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติ
ต้องพักแรมในพาหนะ หรือการพัก แรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไป
ราชการเบิ ก ค่ าเช่ าที่ พั ก ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ยหรื อ ในลั ก ษณะจ่ า ยจริ งก็ ได้ ต ามบั ญ ชี ห มายเลข ๓
ท้ายระเบียบนี้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เลขาธิการ
ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมตั ิให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราทีก่ าหนดเพิ่มขึน้ อีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น และเหมาะสม

๗
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีข้าราชการตุลาการ ผู้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า เป็นหัวหน้าคณะ
หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิก
ค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้
ข้อ ๒๗ การเบิกเบี้ยเลี้ ยงเดิน ทางสาหรับการเดิน ทางไปราชการเรื่องหนึ่ งเรื่ องใด
ในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่
ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๘ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง
ไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างที่ไปราชการได้เพียง
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ทั้งนี้
ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักสาหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถาน
พยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีท่ีจาเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีท่ไี ม่มีแพทย์
ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นประกอบ
ข้อ ๓๐ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้พาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง
การเดิน ทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้ เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่ จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ผู้เดินทาง
ถูกเรียกเก็บเงินค่าพาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด ก็ให้
เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทาง
โดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณ วุฒิ ตาแหน่ งประเภทบริหารระดับ ต้น ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิ เศษ ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ ต้ น ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ช านาญการพิ เศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภท
ทั่วไประดับชานาญงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

๘
ในกรณีที่ไม่มีพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิก
ค่าพาหนะนั้น
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
พาหนะประจาทางหรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางตาม (๑) หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
เท่าที่จ่ายจริง ตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือก ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะ
รับจ้างตาม (๒) ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว
ตามข้อ ๑๑ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มี
การเดิน ทางนอกเส้น ทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่ จ่ายจริงโดยไม่เกิน อัต รา
ตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๓๑ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รั บอนุ มัติ จาก
หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง
หากไม่สามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้ ต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงจะมีสิทธิเบิกเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ โดยเบิกเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้เดินทางไปราชการ
ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แล้วแต่กรณี ในอัตราต่อ ๑ คัน
ให้ คานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรงซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง
ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของ
หน่วยงานอื่นให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง โดยให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ
ตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓๒ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เบิกจ่ายได้ตามหลัก เกณฑ์ในบัญชี
หมายเลข ๖ ท้ายระเบียบนี้

๙
ข้ อ ๓๓ ผู้ เดิ น ทางไปราชการในหน้ าที่ เลขานุ ก ารกั บ ผู้ ที่ เป็ น หั วหน้ าคณะซึ่ งเป็ น
ข้าราชการตุลาการ ผูด้ ารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หากมีความจาเป็น
ต้องเดินทางพร้อมกับหัวหน้าคณะ และเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่หัวหน้าคณะมีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับหัวหน้าคณะ โดยเบิก
ค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกิน
อัตราที่หัวหน้าคณะมีสิทธิเบิก
ในกรณี ที่ ผู้ เดิน ทางไปราชการในหน้ าที่ เลขานุ ก ารกั บ หั วหน้ าคณะตามวรรคหนึ่ ง
มีหลายคน ให้ มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักเท่ากับที่ หัวหน้าคณะมีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่งคน
ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
ข้อ ๓๔ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทาหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสาหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ผู้เดินทางไปราชการตามคาสั่งของทางราชการเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก
อย่างใกล้ชิด หรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมหารือแก่ชาวต่างประเทศที่เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสาคัญ
ของต่างประเทศ นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตามวรรคหนึ่งได้แล้ว จะเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ในลักษณะประหยัด ตามความจาเป็น ในสถานที่แห่งเดียวกับที่ชาวต่างประเทศพักอยู่นั้นด้วยก็ได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๓๕ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิก
ค่าพาหนะสาหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้อ ๓๖ ผู้เดิน ทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจา
ข้อ ๓๗ การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่
(๑) การเดิน ทางไปประจาศาลยุติธรรมหรือ สานักงาน ไปท าการแทน ช่วยทางาน
ชั่วคราวในตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ ศาลยุติธรรม
หรือสานักงานแห่งใหม่
(๒) การเดิ น ทางไปประจาศาลยุ ติ ธรรมหรือ ส านั ก งานแห่ งเดิ ม ในท้ องที่ แ ห่ งใหม่
ในกรณีย้ายศาลยุติธรรมหรือสานักงาน

๑๐
(๓) การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานตามโครงการ หรือ การเดิ น ทางไปช่ ว ยราชการที่ มี
กาหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
(๔) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกาหนดเวลาไม่ถึง
หนึ่งปีซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมีความจาเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่
แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกาหนด
หนึ่งปีเป็นต้นไปเป็นการเดินทางไปราชการประจา
ข้อ ๓๘ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งมิใช่ผู้ซงึ่ ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาศาลยุติธรรม
หรือสานักงานแห่งใหม่ ตามคาร้องขอของตนเอง ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๒๓ และกรณีที่ผู้เดินทาง
ดั ง กล่ า ว มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งย้ ายที่ อ ยู่ ใหม่ ให้ เบิ ก ค่ า ขนย้ า ยสิ่ ง ของส่ ว นตั ว ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย
จากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่อยูท่ ี่ไปรับราชการแห่งใหม่ได้ ตามบัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓๙ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาในกรณี ที่มิได้กาหนดไว้
ในส่วนนี้ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ การนั บเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่
เวลาออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
ข้อ ๔๑ ผู้เดินทางไปราชการประจาจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับบุคคล
ในครอบครัวได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนึ่ งคน สาหรับ ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโต๊ะยุติธรรม หรือ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่ เกิน สองคน สาหรับ ข้าราชการตุล าการซึ่งรับ เงิน เดือนชั้น ๒ ขึ้น ไป ผู้ด ารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๔๒ ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักสาหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตาม ให้เบิก
ได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางไปราชการประจาตามข้อ ๓๘ สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการ
ในตาแหน่งระดับต่าสุด

๑๑
ในกรณี ที่ เดิ น ทางไปถึ งท้ อ งที่ ตั้ ง ศาลยุ ติ ธรรมหรื อ ส านั ก งานตามข้ อ ๓๗ (๑) (๒)
และ (๓) ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้หรือบ้า นเช่าได้ และหัวหน้าส่วนราชการ
ศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันไปถึงท้องที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานนั้น
ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจาต่างสานักงานเดินทางโดยเครื่องบินตามข้อ ๓๒
ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย
ข้ อ ๔๔ ในกรณี จ าเป็ น ซึ่ งไม่ อ าจน าบุ ค คลในครอบครัว ไปพร้อ มกั บ ผู้ เดิ น ทางได้
ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น และกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าผู้เดินทางดารง
ตาแหน่ งหั ว หน้ าส่ วนราชการศาลยุติธรรม หรือเลขาธิการ ให้เสนอผู้บั งคับ บั ญ ชาเหนื อตนขึ้น ไป
อีกชั้นหนึ่ง เว้นแต่ประธานศาลฎีกาเป็นผู้เดินทาง
การขอเลื่ อ นการเดิ น ทางตามวรรคหนึ่ ง ให้ ข อก่ อ นที่ ข้ าราชการผู้ นั้ น จะเดิ น ทาง
โดยผู้บังคับบัญชา มีอานาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๕ ผู้เดินทางไปราชการประจาซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
ข้อ ๔๖ ข้าราชการหน่วยงานอื่น ซึ่งโอนมาสังกัดศาลยุติธรรมหรือสานักงาน ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากศาลยุติธรรมหรือสานักงานที่โอนมารับราชการประจาได้ เว้นแต่
ใช้สิทธิเบิกตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแล้ว
ส่วนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ข้ อ ๔๗ การเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาเดิ ม ให้ ห มายความถึ ง การเดิ น ทางเพื่ อ กลั บ
ภูมิลาเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๔๘ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้างซึ่งสานักงานศาลยุติธรรมเลิกจ้าง
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูก จ้างผู้นั้น ตามอัตราสาหรับ
ตาแหน่งประเภท ระดับ หรือชั้นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง
ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย

๑๒
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาท
แต่ไม่สามารถจัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย
ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าว ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับตนเองได้เฉพาะ
การเดินทางกลับ
การเดิน ทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
ข้อ ๔๙ ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่าย
สาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวเฉพาะค่าเช่า ที่พัก ค่าพาหนะ และค่า ขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมตามข้อ ๔๘
และข้อ ๔๙ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางไม่ สู ง กว่ า ให้ ก ระท าได้ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม
หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๑ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้
ในส่วนนี้ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนที่ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้ อ ๕๒ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ การเดิ น ทางไปราชการนอก
ราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานการประชุม ดูงาน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามความจาเป็น
ข้อ ๕๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หรือจากหน่วยงานใด ๆ น้อยกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังต่อไปนี้

๑๓
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
ไป - กลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ากว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
(๒) เบี้ ย เลี้ย งเดิ น ทาง กรณี ที่ ไม่ ได้ รับ ความช่ วยเหลื อค่ าเบี้ ย เลี้ ยงเดิ น ทาง ให้ เบิ ก
เบี้ยเลี้ยงเดิน ทางได้ต ามสิท ธิของผู้เดินทาง กรณี ที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง หรือ
ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(ข) ถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัด เลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ในกรณีที่จัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณี
จัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๓) ค่าเช่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะ
ส่วนที่ขาดตามจานวนที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกิน
สิทธิที่พึงได้รับ และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัว กรณีไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกค่าเครื่อง
แต่งตัวได้ต ามสิทธิของผู้เดิน ทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ
ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเครื่องแต่งตัวที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๕) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองได้ตาม ข้อ ๖๒
(๖) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
กับสถานีพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือ
ให้เบิกได้ตามสิทธิ กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ
ข้ อ ๕๕ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศให้ เบิ ก ได้ ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย
ตามบัญชีหมายเลข ๘ ท้ายระเบียบนี้

๑๔
ผู้เดิน ทางไปราชการต่างประเทศที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิก
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บ
จากผู้เดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ให้เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย และหาก
เดินทางไปราชการตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ให้เบิกค่าทาความสะอาดเสื้อผ้าสาหรับระยะเวลาที่เกินเจ็ดวัน
ได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขตามบัญชีหมายเลข ๘ ท้ายระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ได้เพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเดินทางไป
ประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้น า
ข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ การนั บเวลาเดิน ทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ให้ นั บตั้งแต่ประทับตราหนั งสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทั บตราหนังสือเดินทาง
เข้าประเทศไทย
ในกรณีการเดินทางที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทาง เวลาที่ถือว่าเป็นเวลา
เข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง
ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดิ น ทางไปราชการในกรณี ที่ มิ ได้มี การพั ก แรม หากนั บ ได้ ไม่ ถึ งยี่ สิบ สี่ชั่ ว โมง
และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกิน
หกชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งศาลยุติธรรมหรือสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว
ตามข้อ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อน
ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ
มีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการให้นับเวลาเพื่อคานวณ
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาเข้าที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลา
เริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลัง เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ

๑๕
ข้อ ๕๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม
ซึ่ง โดยปกติต้ อ งพั ก แรมในพาหนะ หรือ การพั กแรมในที่ พั ก แรมซึ่ งทางราชการจัด ที่ พั กไว้ให้ แ ล้ ว
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว
ตามบัญชีหมายเลข ๙ ท้ายระเบียบนี้
ผู้ดารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น และเหมาะสม
การเดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ ให้ ผู้ เดิ น ทางไปราชการเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก ได้
ดังต่อไปนี้
(๑) ข้าราชการตุลาการซึ่งรับ เงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับ สูง ตาแหน่ ง ประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ งประเภทบริห ารระดับ ต้น ตาแหน่ ง
ประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผูด้ ารง
ตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่ ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ
ตาแหน่ งที่เทียบเท่า ให้ พักแรมรวมกัน สองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ข้าราชการตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชั้น ๓ ขึ้นไป ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความ
จาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิก
ค่าเช่าที่พั กได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้ องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีที่เป็นการสมควรสานักงานศาลยุติธรรมอาจกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประเภท
ระดับ หรือชั้นใด เบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษได้สาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติ
ราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามข้อ ๑๑ และมีเหตุจาเป็ นต้องพั กแรมในท้องที่ ที่ป ฏิบั ติราชการ
ก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน

๑๖
ในกรณี ที่ ผู้เดิน ทางไปราชการน าบุ คคลอื่นที่ ไม่มีสิท ธิเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง
ไปพักรวมอยู่ด้วย ให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจาก
ทางราชการ
ข้อ ๕๘ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยปกติให้ใช้ พาหนะประจาทางและให้
เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มีพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้ง ศาลยุติธรรมหรือ สานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุ
ส่วนตัว ตามข้อ ๑๑ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกิน
อัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่ างประเทศกลั บ ประเทศไทย หรือ การเดิ น ทางในต่างประเทศ ส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่ ง
ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๔ ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ข้อ ๖๐ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่ า งประเทศกลับ ประเทศไทย หรือการเดิ น ทางในต่ างประเทศ ให้ เบิ กจ่ ายได้ ต ามบั ญ ชี
หมายเลข ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่เก้าชั่วโมงขึ้นไป
(๑) ชั้นหนึ่ง สาหรับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป ผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ชั้น ธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดสาหรับ ข้าราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ และชั้น ๓ ขั้นต่า ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ ต้น ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๓) ชั้นประหยัด สาหรับข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภท ระดับ หรือชั้น นอกจากที่ระบุใน (๑) และ (๒)
ในกรณี ผู้เดินทางตาม (๒) มีความจาเป็น ต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ

๑๗

(ข) การเดินทางที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ากว่าเก้าชั่วโมง
(๑) ชั้ น ธุ รกิ จ ส าหรั บ ข้ า ราชการตุ ล าการซึ่ ง รับ เงิน เดื อ นชั้ น ๓ ขั้ น สู ง ผู้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ชั้น ประหยั ด สาหรับ ข้ าราชการตุล าการซึ่ งรับ เงิน เดือ นชั้ น ๓ ขั้น ต่ าลงมา
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม ผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษา ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่ งประเภทอานวยการระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ ชานาญการพิ เศษ ตาแหน่ ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ชานาญงาน ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งประเภททั่วไปประดับปฏิบัติงาน หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีผู้เดินทางตาม (๑) และ (๒) เฉพาะข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓
ขั้น ต่าลงมา ดะโต๊ ะยุติธ รรม ผู้ช่วยผู้พิ พากษา ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตาแหน่ ง
ประเภทอานวยการระดับสูง หากมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้เดินทาง
ดังกล่าวสามารถเดิ น ทางและเบิ ก ค่าโดยสารเครื่อ งบิ น ในชั้น ที่ สู งกว่าสิ ท ธิได้ โดยต้อ งได้ รับ อนุ มั ติ
จากเลขาธิการ
ข้อ ๖๑ ผู้ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในหน้ าที่ เลขานุ ก ารกับ ผู้ด ารงตาแหน่ ง
ตามบั ญ ชีห มายเลข ๔ ซึ่ งเป็ น หั ว หน้ าคณะ ให้ เบิ กค่ าพาหนะได้ เท่ ากั บ ที่ หั วหน้ าคณะมี สิท ธิ เบิ ก
และให้พักแรมในที่เดียวกับหัวหน้าคณะ โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับ
หรือเบิกในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณี ที่ ผู้ เดิ น ทางไปราชการต่ างประเทศในหน้ าที่ เลขานุ ก ารกั บ หั วหน้ าคณะ
ตามวรรคหนึ่งมีหลายคน ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก เท่ากับที่หัวหน้าคณะมีสิทธิเบิก ได้
เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก
ได้ตามสิทธิของตน
ข้อ ๖๒ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ เบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผูด้ ารงตาแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๔ ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) ผู้เดินทางไปราชการนอกจาก (๑) ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณี
เดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘
(๓) การเดิน ทางไปราชการที่ จะเบิ กค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้ องเป็นการเดิ นทางไป
ในฐานะผู้แทนศาลยุติธรรมหรือสานักงานศาลยุติธรรม
ข้ อ ๖๓ ให้ ผู้ เดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ย
เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนดได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ ๖๔ ผู้ เดิน ทางไปราชการต่ างประเทศจะเบิ ก ค่ าใช้ จ่ายในการเดิ น ทางสาหรับ
คู่สมรสได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานศาลฎีกาให้ติดตามไปได้
ข้อ ๖๕ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับ
คู่สมรสตามข้อ ๖๔ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าพาหนะเดินทางของคู่สมรสได้ในอัตราเดียวกับ
ผู้เดินทาง
ค่าเช่าที่พักของผู้เดินทางและคู่สมรสให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวที่ผู้เดินทางมีสิทธิจะพึงได้รับ
ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตาแหน่ งตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้ ให้งดเบิกค่าเช่า
ที่พักของคู่สมรส
ข้ อ ๖๖ ผู้ เดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศจะเบิ ก ค่ า เครื่ อ งแต่ งตั ว ส าหรับ ตนเอง
และคู่สมรสตามบัญชีหมายเลข ๑๑ ท้ายระเบียบนี้ได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่จาเป็นต้องใช้เครื่องแต่ งตัวพิเศษ หรือกรณีจาเป็นอื่นโดยได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ
(๒) เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งมิใช่ประเทศตามรายชื่อที่กาหนดไว้
ในบัญชีหมายเลข ๑๒ ท้ายระเบียบนี้ หรือที่กระทรวงการคลังจะกาหนดเพิ่มเติม
(๓) ผู้ซึ่งเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได้รับค่าเครื่อง
แต่งตัวจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่ ว ยงานใด ๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
เมื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศครั้งใหม่มีระยะเวลาห่างจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ครั้งสุดท้ายเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศ
กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของผู้เดินทาง และผู้เดินทางได้
จ่ายเงินค่าเครื่องแต่งตัวไปแล้ว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐาน
ให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ และให้ถือว่าวันที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวนั้นเป็นวันเดินทางออกจากประเทศไทย
ข้อ ๖๗ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วส่งคืนทันที

๑๙
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๘ การเดิ น ทางไปราชการที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ในระหว่ างการใช้ พ ระราชกฤษฎี ก า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกับระเบียบนี้ สาหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ก่อหนี้
ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ข้อ ๖๙ การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิ
ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้ สาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าใช้จ่าย
ที่ได้รับแล้วนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)

วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

บัญชีหมายเลข ๑
ระยะเวลาอนุมัตกิ ารเดินทางไปต่างประเทศ
ประเทศที่เดินทางไปราชการ
ประเทศในทวีปเอเชีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ประเทศในทวีปยุโรป หรือ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้
หรือประเทศในทวีปแอฟริกา

ก่อนเริ่มปฏิบตั ิราชการ

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตริ าชการ

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ตุลาการซึง่ ได้รบั เงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

๒๗๐

ตุลาการซึง่ ได้รบั เงินเดือนชัน้ ๑
ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

๒๔๐

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ก. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
ข้าราชการ
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ สูง ขึ้นไป
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่กไ็ ด้
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ ต่า และชัน้ ๒
๒,๒๐๐
๑,๒๐๐
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่กไ็ ด้
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ดะโต๊ะยุติธรรม
๑,๕๐๐
๘๕๐
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ให้ เบิก ค่าเช่ าที่ พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัต ราค่าเช่ า
ห้องพักคนเดียว
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสอง
คนขึ้นไปต่ อหนึ่ งห้ อง โดยให้ เบิ กค่ าเช่ าที่ พั กได้ เท่ าที่ จ่ายจริง
ไม่เกิน อัต ราค่าเช่าห้ องพักคู่ เว้น แต่เป็นกรณี ที่ไม่เหมาะสม
จะพั ก รวมกั น หรือ มี เหตุ จ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจพั ก รวมกั บ ผู้ อื่ น ได้
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

-๒ข. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ในอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑
ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๑,๒๐๐

๘๐๐

บัญชีหมายเลข ๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตาแหน่ง
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลฎีกา
ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
ตาแหน่งที่เทียบเท่ากับลาดับที่ ๑ ถึง ๗

บัญชีหมายเลข ๕
อัตราค่าพาหนะรับจ้างเดินทางข้ามเขตจังหวัดและเงินชดเชยค่าพาหนะ
รายการ
ค่าพาหนะรับจ้างเดินทางข้ามเขตจังหวัด
๑. ข้ามเขตจังหวัด ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพฯ หรือเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพฯ
๒. ข้ามเขตจังหวัดอืน่ ๆ นอกจาก ๑.
เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
๑. รถยนต์ส่วนบุคคล
๒. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

อัตรา
(บาท : ครั้ง : คน)
จ่ายจริง
เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
จ่ายจริง
เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
กิโลเมตรละ ๕ บาท
กิโลเมตรละ ๓ บาท

บัญชีหมายเลข ๖
สิทธิในการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ข้าราชการ

สิทธิการเบิก

ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขึน้ ไป
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑ ขึน้ ไป ดะโต๊ะยุติธรรม
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
กรณีมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ
ให้ผู้เดินทางเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการ
ตุลาการชั้น ๔ ขึ้นไป หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ชั้นธุรกิจ
ชั้นประหยัด

การเดิ น ทางซึ่ งไม่ เข้ าหลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น จะเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ไม่ เกิ น ค่ า พาหนะในการเดิ น ทาง
ภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้

บัญชีหมายเลข ๗
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจาในราชอาณาจักร
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

ส าหรั บ ระยะทางที่ เกิ น ๑,๕๐๐ กิ โ ลเมตร ให้ เบิ ก ค่ าขนย้ า ยสิ่ งของส่ ว นตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ๕๐๐ บาท
ทุกระยะทางที่เพิ่มขึ้น ๕๐ กิโลเมตร
.

บัญชีหมายเลข ๘
อัตราเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ก. กรณีเลือกเบิกเบี้ยเลีย้ งเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒ ขึน้ ไป
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชัน้ ๑ ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา (บาท : วัน : คน)
๓,๑๐๐

๒,๑๐๐

ข. กรณีทมี่ ิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่ายตาม ก. ให้เบิกค่าใช้จา่ ยได้ ดังนี้
อัตรา (บาท : วัน : คน)
รายการ
๑. ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม
เท่าที่จ่ายจริง
ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ให้เบิกได้
ไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐
๒. ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
วันละ ๕๐๐
๓. กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้เบิก
เท่าที่จ่ายจริง
ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้าสาหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ได้
ไม่เกินวันละ ๕๐๐
ค่าใช้จ่ายตาม ๑. และ ๓. ให้คิดคานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด
จะนามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

บัญชีหมายเลข ๙
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ข้าราชการ

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)

ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ขึ้นไป
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน เพิ่มขึ้นจาก
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ๑๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ประเภท ก
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
อีกไม่เกิน
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ร้อยละ ๔๐
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน เพิ่มขึ้นจาก
ดะโต๊ะยุติธรรม
๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๑๐๐ ประเภท ก
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
อีกไม่เกิน
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ร้อยละ ๔๐
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
พิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

ประเภท จ
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕

-๒-

ประเภทของประเทศ รัฐ เมือง
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. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖.สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี

-๓๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
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
ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา

-๔๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สหภาพพม่า
๑๖. สหรัฐเม็กซิโก
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๘. สาธารณรัฐกานา
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๒. สาธารณรัฐคีรก์ ิซ
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๗. สาธารณรัฐชาด
๒๘. สาธรณรัฐซิมบับเว
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๓. สาธารณรัฐตรินแิ ดดและโตเบโก

-๕๓๔. สาธารณรัฐตูนีเซีย
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๘. สาธารณรัฐบุรนุ ดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมื องอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก ประเภท ข
ประเภท ง และประเภท จ

-๖ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

บัญชีหมายเลข ๑๐
สิทธิในการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินสาหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ที่
ข้าราชการ
๑ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ สูง
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๒ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๓ ขัน้ ต่า
ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๒
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
๓ ตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ ๑
ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้ชว่ ยผู้พิพากษา
๔ ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับชานาญงาน
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับปฏิบัตงิ าน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

ตั้งแต่ ๙ ชั่วโมงขึ้นไป ต่ากว่า ๙ ชั่วโมง
ชั้นหนึ่ง
ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจหรือชัน้
ระหว่างชั้นหนึ่งกับ
ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
หากผู้เดินทางตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่า
สิทธิ ผู้เดินทาง สามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากเลขาธิการ ในกรณี ดังนี้
๑. กรณีการเดินทางที่มรี ะยะเวลาในการเดินทางตัง้ แต่ ๙ ชัว่ โมงขึน้ ไป สาหรับผูเ้ ดินทางตามข้อ ๒
๒. กรณีการเดินทางที่มรี ะยะเวลาในการเดินทางต่ากว่า ๙ ชั่วโมง สาหรับผูเ้ ดินทางตามข้อ ๑ ข้อ ๒
และข้อ ๓

บัญชีหมายเลข ๑๑
ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผูเ้ ดินทางไปราชการต่างประเทศ
๑. อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๑ ขึ้นไป
ดะโต๊ะยุติธรรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : คน)
๙,๐๐๐

๗,๕๐๐

๒. อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม ๑.

บัญชีหมายเลข ๑๒
ประเทศที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
๑. สหภาพพม่า
๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. มาเลเซีย
๗. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา
๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๑. สาธารณรัฐหมูเ่ กาะฟิจิ
๑๒. ปาปัวนิวกีนี
๑๓. รัฐเอกราชซามัว
๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต

