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1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมCอใด 

 ก. วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550                 

 ข. วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550     

 ค. วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2550 

      ง. วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

2. ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับใคร 

 ก. กระทรวงแรงงาน 

 ข. กระทรวงการคลัง  

 ค. กรมบัญชีกลาง 

 ง. สำนักงบประมาณ 

3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่งหน้าท่ีประจำอยู่ในตา่งประเทศ คือข้อใด 

 ก. ง.พ.ต. 

 ข. ข.พ.ต. 

 ค. พ.ข.ต. 

 ง. พ.ต. 

4. ใครเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี้ 

 ก. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง 

 ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 ง. ผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
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5. ผูเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสมารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในข้อใด 

 ก. เบ้ียเล้ียงเดินทาง ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 2 

 ข. ค่าเชา่ท่ีพัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 3 

 ค. ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 4 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

6. การเดินทางโดยรถไฟด้วยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นท่ี 1 นั่งนอนปรับอากาศ ให้เบิกได้เฉพาะใคร 

 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งท่ีเทียบเท่า 

 ข. ขา้ราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น 1 ขึ้นไป 

 ค. ขา้ราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

7. การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะใด 

 ก. รายวัน  

 ข. รายเดือน  

 ค. เหมาจา่ย 

 ง. รายสัปดาห์ 

8. บุคคลซ่ึงดำรงตำแหน่งใดสามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าท่ีจ่ายจริงในการเดินทางไปราชการ 

ตา่งประเทศชั่วคราว 

 ก. ประธานองคมนตรี หรือองคมนตร ี

 ข. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตร ี

 ค. ประธาน หรือรองประธานของสภาซ่ึงเป็นองค์กรนิติบัญญัติ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 
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9. การเดินทางไปราชการท่ีจะเบิกค่ารับรองในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไปราชการ 

คนเดียว ตอ้งเป็นการเดินทางกรณีใด 

 ก. เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความชว่ยเหลือจากต่างประเทศในฐานะผู้แทน 

รัฐบาลไทย 

 ข. เป็นผู้เดินทางไปเผยแพรศ่ิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

 ค. เป็นผู้เดินทางไปเขา้รว่มประชุมระหวา่งประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภาหรือผู้แทนส่วน

ราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จา่ยในการย้ายถิ่นท่ีอยู่กรณีท่ีคู่สมรสหรือบุตรเดินทางกลับ

ภายหลังจากได้ไปอยู่ในตา่งประเทศ 

 ก. กรณีไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีขึ้นไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตรารอ้ยละ 20 และ

สำหรับบุตรต่อคนในอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต. 

 ข. กรณีไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกวา่ 1 ปีขึ้นไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตรารอ้ยละ 30 และ

สำหรับบุตรต่อคนในอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต. 

 ค. กรณีไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกวา่ 2 ปีขึ้นไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตรารอ้ยละ 60 และ

สำหรับบุตรต่อคนในอัตรารอ้ยละ 10 ของอัตรา พ.ข.ต. 

 ง. กรณีไปอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาเกินกวา่ 3  ปีขึ้นไป ให้เบิกสำหรับคู่สมรสในอัตราร้อยละ 90 และ

สำหรับบุตรต่อคนในอัตรารอ้ยละ 15 ของอัตรา พ.ข.ต. 

11. แบบรายงานการเดินทางเพCอขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบท่ีใช้ใน

การเบิกจา่ยเงิน ให้เป็นไปตามท่ีใครกำหนด 

 ก. กรมงบประมาณ 

 ข. กรมสรรพากร 

 ค. กรมธนารักษ ์

  ง. กรมบัญชีกลาง 
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12. ข้อใดกล่าวถูกตอ้งเกี่ยวกับระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว  

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ 

 ก. ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 

 ข. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

 ค. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

 ง. ประเทศในทวีปแอฟริกา ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

13. ข้อใด ไม่ใช่ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ประเภท ก. 

 ก. การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีต้ังสำนักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 

 ข. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นท่ีต้ังสำนักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 

 ค. การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

 ง. ถูกท้ัง ก  และ  ข 

14. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับประเภท ก. ผูด้ำรงตำแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือ

ตำแหน่งท่ีเทียบเท่า จะได้รับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทางกี่บาทตอ่วัน 

 ก. 180 บาท/วัน                                                       

 ข. 108 บาท/วัน             

 ค. 210  บาท/วัน 

        ง. 240  บาท/วัน 

15. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับประเภท ก.ผูด้ำรงตำแหน่งระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือ

ตำแหน่งท่ีเทียบเท่า จะได้รับอัตราเบ้ียเล้ียงเดินทางกี่บาทตอ่วัน 

 ก. 200 บาท/วัน                                                       

 ข. 126 บาท/วัน      

 ค. 210  บาท/วัน 

       ง. 240  บาท/วัน 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 11 ง

2 ข 12 ค

3 ค 13 ข

4 ข 14 ก

5 ง 15 ค

6 ง

7 ค

8 ง

9 ง

10 ก
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