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1. ข้อใด ไม่ใช่ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 ก. การเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ 

 ข. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 ค. การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม 

 ง. การเดินทางไปราชการประจำ 

2. ข้อใดเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 ก. การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 ข. การไปชว่ยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 

 ค. การไปปฏิบัติราชการชั่วคราว นอกท่ีต้ังสำนักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา หรือ 

ตามหน้าท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกติ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

3. ใครเป็นผูม้ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

 ก. ขา้ราชการ 

 ข. ลูกจา้งชั่วคราว 

 ค. ลูกจา้งซ่ึงได้รับค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจา่ย 

 ง. ถูกท้ัง ก และ ค 

4. ข้อใดกล่าวถูกตอ้งเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะได้รับค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

 ก.ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไป

ราชการตามความจำเป็นและเหมาะสม 

 ข. ขา้ราชการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ภายหลังวันท่ีได้เดินทางไปราชการแล้ว  

ให้มีสิทธิท่ีจะรับค่าใชจ้า่ยในการเดินทางตามอัตราสำหรับตำแหน่งระดับท่ีสูงขึ้นนับแต่วันท่ีมีคำส่ังแต่งต้ัง 

 ค. การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ท่ีใดโดยไม่มีเหตุอันควรไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จา่ย 

ในการเดินทางสำหรับระยะเวลาท่ีหยุดนั้น 

 ง. ถูกทุกขอ้ 
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5. ข้อใด ไม่ใช่ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 ก. ค่าเชา่ท่ีพัก 

 ข. ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  

 ค. ค่าพาหนะ 

 ง. เป็นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการชั่วคราวทุกขอ้ 

6. ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง เบิกในลักษณะใด 

 ก. รายเดือน                                                 

 ข. รายวัน 

 ค. เหมาจา่ย 

  ง. แล้วแต่จะเบิก 

7. การเดินทางไปราชการท่ีจำเป็นตอ้งพักแรมข้าราชการระดับใดสามารถเบิกค่าเช่าท่ีพักในลักษณะจา่ยจริง 

 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป 

 ข. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ลงมา หรือตำแหน่งท่ีเทียบเท่า 

 ค. ขา้ราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ ลงมา 

 ง. ขา้ราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น 4 ลงมา 

8. ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจำเป็นตอ้งพักเพNอรักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง

และค่าเช่าท่ีพักสำหรับวันท่ีพักนั้นได้ไม่เกินกี่วัน 

 ก. ไม่เกิน 10 วัน   

 ข. ไม่เกิน 14 วัน                                                                        

 ค. ไม่เกิน 20 วัน 

        ง. ไม่เกิน 7 วัน 

9. ข้อใด ไม่ใช่ การเดินทางไปราชการประจำ 

 ก. การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง 

 ข. การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องท่ีแห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน 

 ค. การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการท่ีมีกำหนดเวลาส้ินสุดของ

โครงการหรือการชว่ยราชการไวช้ัดเจน ซ่ึงมีกำหนดเวลาต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

 ง. การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซ่ึงเดินทางไปชว่ยราชการรักษาการในตำแหน่ง 

ตอบ   ง. การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซ่ึงเดินทางไปชว่ยราชการรักษาการในตำแหน่ง 
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10. ผูเ้ดินทางไปราชการประจำจะตอ้งนำเงินค่าใช้จา่ยท่ีได้รับไปแล้วส่งคืนทันทีเมNอไม่ได้เดินทางภายในกี่วัน 

 ก. ไม่เกิน 10 วัน 

 ข. ไม่เกิน 20 วัน                                                                   

 ค. ไม่เกิน 15 วัน 

        ง. ไม่เกิน 7 วัน 

11. การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพNอกลับภูมิลำเนาเดิมของผูเ้ดินทางไป

ราชการประจำในกรณีใด 

 ก. ออกจากราชการ 

 ข. ถูกไล่ออกจากราชการ  

 ค. ถูกส่ังพักราชการ 

 ง. ถูกท้ัง ก และ ค 

12. ข้อใดเป็นการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว 

 ก. การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซ่ึงเดินทางไปราชการ ณ ท่ีใดๆ ในต่างประเทศหรือ

มายังประเทศไทย เฉพาะเวลาท่ีเดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร 

 ข. การเดินทางของผู้รับราชการประจำในต่างประเทศซ่ึงเดินทางไปช่วยราชการรักษาการในตำแหน่ง หรือ

รักษาราชการแทนต่างสำนักงานในต่างประเทศ เฉพาะเวลาท่ีออกเดินทางจากท่ีพักซ่ึงเป็นท่ีต้ังสำนักงานแห่งเดิม

จนถึงท่ีพักซ่ึงเป็นท่ีต้ังสำนักงานแห่งใหม่ 

 ค. การเดินทางของผู้รับราชการประจำในประเทศไทยซ่ึงเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักรเพWอปฏิบัติ

งานการประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอWนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

13. การเดินทางของข้าราชการระดับใดให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพิ่มขึ้นสำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่า

เช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ 

 ก. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ลงมา  

 ข. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  

 ค. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ลงมา 

 ง. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป 
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14. การเดินทางไปราชการตา่งประเทศโดยเครNองบินจากประเทศไทยไปตา่งประเทศ โดยชั้นหนึ่ง  

สำหรับผูด้ำรงตำแหน่งใด 

 ก. หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 

 ข. รัฐมนตร ี

 ค. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป 

  ง. ถูกทุกขอ้ 

15. ข้อใด ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำในตา่งประเทศ 

 ก. ค่าเครWองแต่งตัว 

 ข. ค่าใชจ้า่ยในการย้ายถิ่นท่ีอยู่  

 ค. ค่ารับรอง 

 ง. ค่าเชา่ท่ีพัก 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 11 ง

2 ง 12 ง

3 ง 13 ง

4 ง 14 ง

5 ง 15 ค

6 ค

7 ก

8 ก

9 ง

10 ค
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