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 ๖๓ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๗ วรรคท้าย ซึ่งกําหนดให้นําพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวุฒิสภาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ∗ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร 
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
 
 
 
 

                                                 
∗ ที่มา : ลักษณะ ๒ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และลักษณะ ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ หมวดที่ ๑ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และหมวดที่ ๒ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท คือ ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ ๒) ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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 ๖๔ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร 
 

 ๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ 
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ 
ดังนี้ 

๑) ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อมาเข้ารับหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่
นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัด 
อันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเฉพาะการเดินทางครั้งแรก
เพื่อมาเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ∗  

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอก
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่  
 
 
 

                                                 
∗ ที่มา :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๓ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๒๓  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน 
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
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 ๖๕ 

 ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะในการเดินทางโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิ
ในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง (มาตรา ๗)∗ 

๒) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ 

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทางตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสําหรับทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภา ให้ได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจากอําเภอ 
ในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตามระยะทาง  
ที่สมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
สํานักงานได้คํานวณระยะทางตามเส้นทางที่สั้นและตรงของกรมทางหลวง 
หรือกรมทางหลวงชนบท แล้วแต่กรณี เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในการเดินทางนั้น 

 
 
 
 

                                                 
∗
ที่มา : มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน 

และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๖๖ 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้
ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบิน และจากสถานที่ 
ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบินมายังรัฐสภา  
ให้นําความใน (๑) เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ทั้งนี้ รวมถึงการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการด้วย (มาตรา ๙)∗ 

๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามมติ
ของคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กรรมาธิการรัฐสภา หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง มีความจําเป็น 
ต้องเดินทางไปนอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของ
คณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 
 

 

                                                 
∗ ที่มา : มาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน

และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๗ 

ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกรรมาธิการจะได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง๑ 

๔) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการวุฒิสภา 
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกัน
ของสภาทั้งสอง ที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัด 
อันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ และเมื่อการประชุม
คณะกรรมาธิการได้สิ้นสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ให้ได้รับ
ค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่ 

 ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม๒ 

                                                 
๑
 ที่มา : มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒
 ที่มา : มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๖๘ 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรไว้ ดังนี้∗ 

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
๒. ค่าเช่าที่พัก 
๓. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ

พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ 
ทํานองเดียวกัน 

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
∗ ที่มา : มาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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 ๖๙ 

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
(เหมาจ่าย) 

 

                         (บาท : วัน : คน) 
ตําแหน่ง อัตรา๑ 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

• สมาชิกวุฒิสภา 

• กรรมาธิการ 

๒๗๐ 

 
 

อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง            
ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

                     (บาท : วัน : คน) 
ตําแหน่ง ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่๒ 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

• สมาชิกวุฒิสภา 

• กรรมาธิการ 
๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐ 

 

                                                 
๑

  ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๒) 

๒
  ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓) 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๐ 

 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดงันี้ 
      (บาท : วัน : คน) 

ตําแหน่ง อัตรา∗ 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

• สมาชิกวุฒิสภา 

• กรรมาธิการ 
๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓) 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๑ 

อัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร๑ 
 

 สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ สามารถ
เบิกค่าพาหนะเดินทางในราชอาณาจักรได้ ดังนี้ 

(๑) รถโดยสารประจําทาง (บ.ข.ส.) ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด (ข้อ ๙) ๒ 

(๒) รถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีสิทธิโดยสาร
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) (ข้อ ๖)๓ 

(๓) เครื่องบิน ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีสิทธิโดยสาร
เครื่องบินในชั้นธุรกิจ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ 
สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นต้องจา่ยเนื่องในการเดินทาง ดังนี้๔ 

๑. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ 
ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือ
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ 
 
 
                                                 

๑
  ที่มา  : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง 
ไปราชการ 

๒
  ที่มา  :  ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓
  ที่มา  :  ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔
  ที่มา  :  มาตรา ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๒ 

 (๑) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด 
ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
ที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท 

 (๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑)  
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๒. เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
 (๑) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท 
 (๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท 

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทาง 
ไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 (๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทาง
ถึงจุดมุ่งหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 

 (๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกําหนด
ไว้เป็นการเฉพาะ 

 (๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๓ 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบิน 

 
เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้ เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว  

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์
ประจําทาง และเครื่องบิน ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เพื่อใช้ในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งการใช้สิทธิในการเดินทางภายในประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ทําความตกลงกับหน่วยงานที่ให้บริการในการเดินทาง โดยให้สมาชิกวุฒิสภา
สามารถใช้ “บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (สมาชิกวุฒิสภา)

*
 เป็นใบเบิกทาง

ในการเดินทางภายในประเทศได้ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาได้ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับหน้าที่ (วันที่ได้มีการปฏิญาณตน
ในที่ประชุมวุฒิสภา) จนถึงวันที่พ้นจากตําแหน่ง 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟและรถยนต์ประจําทาง ให้มีผู้ติดตาม
ได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน 

สําหรับหน่วยงานหรือสายการบินที่รับเงื่อนไขการใช้ใบเบิกทาง 
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้ 

๑) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
๒) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
๓) บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 

                                                 
* สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) เมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติ

เลือกประธานวุฒิสภาและได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๔ 

๔) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
๕) บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จํากัด (Kan Air) 
๖) บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จํากัด 
 (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์) 
๗) บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จํากัด 
๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๙) บริษัท ขนส่ง จํากัด 

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาไปออกตั๋วเดินทาง  ให้สมาชิกวุฒิสภา
แสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกตั๋วและไม่ต้องจ่ายเงิน 
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้จ่ายให้กับบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๕ 

๑.  การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการในการเดินทางโดยเครื่องบิน
ภายในประเทศ มีดังนี้ 

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่สมาชิกวุฒิสภา
ประสงค์จะใช้บริการเพื่อจองรหัสการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ของสายการ
บินนั้น ๆ และต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา)  
ต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินทุกครั้งที่ใช้บริการ (บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) มีจุดบริการ ณ อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑) 

- เมื่อรับใบแจ้งและรับรองการเดินทาง ตามที่จองรหัส 
ณ เคาน์เตอร์ที่สนามบิน พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง 
และขณะขึ้นเครื่องสมาชิกวุฒิสภาต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นทุกครั้ง 

 

๒.  การเดินทางโดยรถไฟ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการในการเดินทางโดยรถไฟ มีดังนี้ 
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสํารองที่นั่ งก่อนการเดินทาง

ล่วงหน้าไม่เกิน ๖๐ วัน ณ สถานีรถไฟที่ให้บริการ หรือจุดบริการของการรถไฟ  
ณ อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑ และต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ 

  
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๖ 

๓.  การเดินทางโดยสารรถยนต์ (บ.ข.ส.) 

 
ขั้นตอนการดําเนินการในการเดินทางโดยรถยนต์ (บ.ข.ส.) 

มีดังนี้ 
- กรอกแบบสํารองที่นั่งตามรายการ เพื่อจองที่นั่ง  

ณ สถานีบริการที่สมาชิกวุฒิสภาจะเดินทาง โดยนําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

- สมาชิกวุฒิสภาสามารถขอรับแบบสํารองที่นั่งได้ 
ที่งานธุรการ อาคารหมอชิต ชั้น ๔ หรือเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการเฉพาะ 
ในสมัยประชุมของรัฐสภา 

- สํารองที่นั่ง ณ จุดบริการของ บ.ข.ส. ที่อาคารรัฐสภา ๑ 
ชั้น ๑ หรือ ณ จุดบริการเดินรถ ในจังหวัดนั้น ๆ 

 
หมายเหตุ 
กรณีสํารอง / จองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถเดินทางได้ 
สมาชิกวุฒิสภาที่สํารอง / จองที่นั่งและไม่สามารถเดินทาง

ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

 การเดินทางโดยรถไฟ และรถยนต์ (บ.ข.ส.) สมาชิก
วุฒิสภาสามารถมีผู้ติดตามได้  ๑  คน  และเดินทางในชั้นเดียวกัน  
โดยสมาชิกวุฒิสภาจะต้องร่วมเดินทางไปด้วย 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๗ 

กรณีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) สูญหาย 

 
 แจ้งขอทําบัตรใหม่ ได้ที่  
• กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สํานักบริหารงานกลาง 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๔ 
• ห้อง Call Center ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ หรือ 
• ห้องรับ - ส่งหนังสือ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒  

 โดยยื่นใบแจ้งความของสถานีตํารวจ และเสียค่าธรรมเนียม
การทําบัตรฯ ใหม่ จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

กรณีเข้ารับหน้าที่แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(สมาชิกวุฒิสภา)  

 
  เมื่อเข้ารับหน้าที่แล้ว หากสมาชิกวุฒิสภามีความประสงค์ 
จะเดินทางภายในประเทศ แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(สมาชิกวุฒิสภา ) สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นต้องชําระค่าพาหนะสําหรับ 
การเดินทางในครั้งนั้น ๆ ไปก่อน หลังจากนั้นจึงนําหลักฐานค่าเดินทาง
เท่าที่จ่ายจริง มาดําเนินการเพื่อขอเบิกเงินคืนได้ที่ กลุ่มงานการเงิน  
สํานักการคลังและงบประมาณ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ 
  เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
(ใบเบิกทาง) ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางแทนการใช้เงินสด 

 
 
 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๗๘ 

๒.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ 
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๒ ได้กําหนดให้นํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมาใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม 
โดยให้ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับนายกรัฐมนตรี รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตร ี
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง 
  ทั้งนี้ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธานวุฒิสภา ประธาน
รัฐสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี 

๒.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา ๔๘ ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
ได้แก่ 

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๗๙ 

(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ  ทํานอง
เดียวกัน 

(๔) ค่ารับรอง 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ  

 

(๑) อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและ
ค่าใช้จ่ายอื่น∗ 

 

สมาชิกวุฒิสภา 
 

(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินวันละ
๓,๑๐๐ บาทต่อคน 

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ 
ดังนี้ 
 (๒.๑) ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการ 
ที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิก
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน 
 (๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า สําหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน  
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
 (๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดคํานวณเบิกจ่าย 
ในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวัน
ถัดไปไม่ได้ 

                                                 
∗ ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๐ 

 (๒) ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว∗ 

 
อัตราค่าเช่าที่พัก 

ค่าเช่าที่พักให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้  

(บาท : วัน : คน) 

อัตราสาํหรับประเทศ รัฐ เมือง 
ตําแหน่ง ประเภท 

ก. 
ประเภท 

ข. 
ประเภท 

ค. 
ประเภท 

ง. 
ประเภท 

จ. 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
• สมาชิกวุฒิสภา 
• กรรมาธิการ 

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 
๔๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 
๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๑ 

ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. แคนาดา 
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๓. ไต้หวัน 
๔. เติร์กเมนิสถาน 
๕. นิวซีแลนด ์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๗. ปาปัวนิวกีนี 
๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรัฐโมนาโก 
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
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 

 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๒ 

๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๒๖. สาธารณรัฐชิลี 
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
๓๓. สาธารณรัฐเปรู 
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
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 ๘๓ 

๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
๕๒. ฮังการี 
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
๕๔. ฮ่องกง 

 
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. เครือรัฐบาฮามาส 
๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา 
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๕. มาซิโดเนีย 
๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร์ 
๘. รัฐคูเวต 
๙. รัฐบาห์เรน 
๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
๑๕. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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 ๘๔ 

๑๖. สหรัฐเม็กซิโก 
๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
๑๘. สาธารณรัฐกานา 
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี 
๒๗. สาธารณรัฐชาด 
๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส 
๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี 
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
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 ๘๕ 

๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๔๔. สาธารณรัฐมาลี 
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๕๐. สาธาณรัฐอาร์เมเนีย 
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทีก่ําหนดใน 
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ. 
 

 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๖ 

ประเภท 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 

 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม∗ 
 

๑. องคมนตรี 
๒. รัฐบุรุษ 
๓. นายกรัฐมนตรี 
๔. รองนายกรัฐมนตรี  

                                                 
∗ ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๗ 

๕. รัฐมนตรี 
๖. ประธานศาลฎีกา 
๗. รองประธานศาลฎีกา 
๘. ประธานศาลอุทธรณ ์
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
๑๑. ประธานวุฒิสภา 
๑๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๑๓. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา 
๑๕. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๑๖. ปลัดกระทรวง 
๑๗. ปลัดทบวง 
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
๑๙. สมุหราชองครักษ์ 
๒๐. จเรทหารทั่วไป 
๒๑. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๒๒. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๒๓. เสนาธิการทหาร 
๒๔. ผู้บัญชาการทหารบก 
๒๕. ผู้บัญชาการทหารเรือ 
๒๖. ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒๗. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
๒๘. อัยการสูงสุด 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๘ 

๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๓๓. เลขาธิการสํานักพระราชวัง 
๓๔. ราชเลขาธิการ 
๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน 
๓๖. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
๓๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
๓๘. ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
๓๙. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๘๙ 

(๓) ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ได้กําหนดให้สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
และสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ในระดับชั้นหนึ่ง๑ 
 ส่วนการเดินทางภายในของต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
 

(๔) ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว๒ 
 

ตําแหน่ง อัตรา (บาท : คน) 
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒. สมาชิกวุฒิสภา 

เหมาจ่าย ๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑
 ที่มา : มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒
 ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๘) 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๙๐ 

(๕) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว∗ 

 
(๑) ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธาน

วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เบิกค่ารับรอง
ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไป
ราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็น
การเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภาหรือผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุม
หรือการสัมมนาทางวิชาการ 

(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 

(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ 

                                                 
∗
 ที่มา : มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน 

และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ ข้อ ๑๔
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สิทธปิระโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๙๑ 

(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี
หรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ 

(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาล
ต่างประเทศ 

(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทย
ในต่างประเทศหรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ 

(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
 
 




