ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
________________________

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่ งพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ [๑] ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้บั ง คับเมื่ อ พ้ นก าหนดหกสิ บวัน นับ แต่ วั นประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนั กงานส่ ว นตาบล และให้ ห มายความรวมถึง นายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า จ้ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่
กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กาหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ภูมิล าเนาเดิม ” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลั บเข้ า รั บ
ราชการใหม่ หรือได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทาง
ไปราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
“ยานพาหนะประจาทาง”[๒] หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจาทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย และให้หมายความ
รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจาโดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสารและค่า
ระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว”[๓] หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจัก รยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ง
มิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนด
ในวรรคหนึ่งให้ขอทาความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
______________________

ข้อ ๖[21] การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามความจาเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ส่วน
วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยนั้ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตามมตินั้น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการจะเบิ ก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่ากว่าสิทธิของตนก็ได้

ข้อ ๗ ผู้ เดิน ทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น ให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ผู้ เดิน ทางไปราชการซึ่ง มีสั ญ ญากับ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น กาหนดค่ าใช้จ่ ายในการ
เดินทางไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือที่มิได้มีตาแหน่งกาหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือไม่มีกฎหมายกาหนดตาแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับตาแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีอานาจกาหนดเทียบตาแหน่งกับตาแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
กรณี ๆ ได้
ข้อ ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป
ราชการ ดังนี้
(๑) ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารเดิ น ทางไปราชการของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
ประธานสภาท้องถิ่น
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางไปราชการ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งหาก
พิจ ารณาไม่อนุ มั ติให้ แจ้ งเหตุผ ลการไม่อนุ มัติด้ว ย และผู้ บริห ารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นสามารถ
อุทธรณ์คาสั่งได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
แล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นมีภ ารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็น
การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทาการให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้อง
มีคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
ข้อ ๙ ถ้าผู้ เดิน ทางไปราชการมีความจาเป็นต้ อ งออกเดินทางล่ ว งหน้าหรื อ ไม่ส ามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลา
กิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอานาจอนุมัติการ
เดินทางแล้ว ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้กาหนดไว้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติ
ราชการตามคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ได้
เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับที่สูงขึ้น นับ
แต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คาสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม

ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนให้
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ
ที่ตนดารงอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมา
ดารงตาแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับที่ตนรักษาการใน
ตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตาแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตาแหน่งระดับที่
ต่ากว่าให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสาหรับตาแหน่งระดับที่ตนดารงอยู่
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุ อันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตาม
ระเบียบนี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่
ความตายหรือผู้จัดการศพ มีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ
ไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ บุคคลในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายมี
สิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตายให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตาม
สิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคลในครอบครัวมอบอานาจให้บุคคล
อื่นเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่า
พาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง[๔]
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
___________________

ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
__________________

ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) การไปปฏิ บั ติ ร าชการชั่ว คราวนอกที่ ตั้ งส านั ก งาน ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการปกติ ตามคาสั่ ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
(๓) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๑๖ [๕] เบี้ ย เลี้ ย งเดิน ทางให้ เบิกได้ในลั กษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีห มายเลข ๑ ท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ
แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มี การพักแรมให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่
ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือ
เป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลาเดินทาง
ไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่ม
ปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการ
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๘[๖] การเดินทางไปราชการที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้อง
พักแรมในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่
พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกค่า
เช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้
เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจาเป็น ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามบัญชีหมายเลข
๒ ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่
ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่
พัก เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือ
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสาหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทางถ้าเกินต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไป
กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึง
ความจาเป็นและประหยัดด้วย

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้
เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักสาหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีที่จาเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ที่
ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
ข้อ ๒๒[22] การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่า
พาหนะได้โดยประหยัด
ในกรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน
การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงาน ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ตาแหน่งบริหารงานท้องถิ่น หรือตาแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สาหรับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดิน ทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
(๑) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท[๗]
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทางให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ เดิน ทางไปราชการ มีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่ ว งหน้า หรือไม่ส ามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ ให้เบิกค่า
พาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้น ทางที่ได้รับ คาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางใน
ระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่ จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ราชการ

ข้ อ ๒๓ [๘] การเดิ น ทางไปราชการโดยรถโดยสารประจาทางและรถไฟ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บเงินค่า
พาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด ก็ให้เบิกค่า พาหนะเดินทางได้
เท่าที่จ่ายจริง
(๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สาหรับการเดินทางโดย
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป
ตั้งแต่ระดับชานาญงาน ขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้ งแต่ระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๒๔ ในท้องที่จั งหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกาหนดไว้ ให้ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดกาหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้ น ไว้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบเมื่ อ
กาหนดแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อ ๒๕ [๙] การใช้พาหนะส่ ว นตัว เดิน ทางไปราชการ ผู้ เดินทางจะต้องได้รั บ อนุมั ติ จ าก
ผู้บริหารท้องถิ่นสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติตาม
ระเบียบข้อ ๘ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นค่า
พาหนะส่วนตัวได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
ข้อ ๒๖[๑๐] เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ ดังนี้
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
ให้คานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้นและตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัด
ผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทาง
เป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
ข้อ ๒๗[23] การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้น
ไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด
(ก) สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไประดับชานาญงานและระดับอาวุโส ประเภท
วิชาการระดับชานาญการและระดับช านาญการพิเศษ ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น และ
ระดับกลาง ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลาง หรือตาแหน่งระดับ 6 ถึงระดับ 8 หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า
(ข) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ ากว่ า ที่ ร ะบุ ใ น (ก) เฉพาะกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น รี บ ด่ ว น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
(๓) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้

ข้อ ๒๘[24] ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่ง
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หากมีความจาเป็นต้องเดินทาง
พร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่
ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก
ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทาหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะ
เบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสาหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่า
พาหนะสาหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้อ ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจา
___________________

ข้อ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่การเดินทางไปประจาต่างสานักงานไปรักษาการ
ในตาแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
ข้อ ๓๓[๑๑] ผู้เดินทางไปราชการประจาสานักงานแห่งใหม่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ ๑๕
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจาเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมา
จ่ายได้ ตามบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในส่วนนี้
ให้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
ข้อ ๓๖[25] ผู้เดินทางไปราชการประจา จะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสาหรับบุคคลใน
ครอบครัวได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสาหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงาน ลงมา ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกิน สองคนส าหรั บ ผู้ ดารงต าแหน่ ง ประเภททั่ว ไประดั บ อาวุโ ส ตาแหน่งประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการ ขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๓๗ ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สาหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตามให้เบิกได้ใน
อัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ ๓๓ สาหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในตาแหน่งระดับต่าสุด

ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักอาศัยที่ทางราชการจัด
ให้หรือบ้านเช่าได้และผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
ถ้ามีความจาเป็นจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจาต่างสานักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามข้อ ๒๗ ให้
บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีจาเป็นซึ่งไม่อาจนาบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง
รายงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บริหารท้องถิ่น
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตเลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิ น
หนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๐[๑๒] (ยกเลิก)
ข้อ ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจาสานักงานซึ่งต่างสังกัดให้ เบิก
จากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจา
ส่วนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
___________________

ข้อ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิม
ของผู้เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลิกจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น ตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับ
ครั้งสุดท้าย ก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่ กับเจ้ าหน้าที่ ท้ องถิ่ น ขณะถึงแก่ ความตาย หรือมีทายาทแต่ ไ ม่
สามารถจัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วยถ้าทายาทผู้
นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสาหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนย้า ยสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๔๔ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นซึ่งถูกสั่ งพั กราชการ หรือลู กจ้าง ซึ่งถูกสั่ งพักการจ้างจะเบิ ก
ค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อ
กลับภูมิลาเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ตามข้อ ๔๓ และ
๔๔ จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่
สูงกว่า ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๔๖[๑๓] การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม
หมวด ๓
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
___________________

ข้ อ ๔๗ การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศชั่ ว คราวของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะเบิ ก
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ ผู้ที่เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจตามข้อ ๘
ถ้าผู้ เดิน ทางไปราชการต่า งประเทศชั่ว คราวได้รั บ ความช่ว ยเหลื อจากต่ างประเทศหรื อ
หน่วยงานใด ๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบนี้ แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้ ดังนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้ ให้เบิ กค่า
โดยสารเครื่องบินไปและกลับได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไปและ
กลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ และ
กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้น
เดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังนี้
(ก) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่
เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(ข) กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีจัด
เลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และ
กรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมา
จ่าย
(๓) ค่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของ
ผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าที่พักต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงซึ่งเมื่อรวมกับค่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับและกรณี
ที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๕๕
(๕) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิกได้
ตามสิทธิ กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจานวนที่ได้จ่าย
จริง รวมแล้วต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ[๑๔]
ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก

(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงาน สาหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตาม
บัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้[๑๕]
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิก
ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดและ
ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้[๑๖]
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ได้เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น ไม่ ว่าจะเดินทางไป
ประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นาข้อ ๒๑ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๐ การนั บ เวลาเดินทางไปราชการต่ างประเทศเพื่อ ค านวณเบี้ย เลี้ ย งเดิ นทาง ให้
นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศ
ไทย
ในกรณีการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ใช้เอกสารอย่างอื่นซึ่งมิใช่หนังสือเดินทางเวลาที่
ถือว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่
ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่
ถึงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือ
เป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลาเดินทาง
ไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่ม
ปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ
ก่อนวัน เริ่ มปฏิบั ติร าชการ ให้ นั บ เวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ ยงเดินทางตั้งแต่เวลาที่เข้าพักในท้องที่ที่ ป ฏิ บั ติ
ราชการ ทั้งนี้ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๕๑[๑๗] การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จาเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพัก
แรม ซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้วให้ผู้
เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้ ตาม
บัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษ ลง
มา ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ ระดั บ กลาง ลงมา ต าแหน่ ง ประเภทบริห ารท้อ งถิ่ น ตั้งแต่
ระดับกลาง ลงมา หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้พักแรมรวมกันสองคนต่อหนึ่ง

ห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่ง ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าให้เบิกค่า
เช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๓) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือผู้ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ระดับ ๑๐ ขึ้น
ไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจาเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็น
ที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือจะเบิก ค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียว
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ และมีเหตุจาเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวัน เริ่มปฏิบัติราชการ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้ เดิน ทางไปราชการนาบุคคลอื่นที่ ไม่มีสิ ทธิเบิ กค่า ใช้จ่ายในการเดิน ทางไปพั ก
รวมอยู่ด้วยให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ
ข้อ ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้ อ ๕๓ [25] การเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศโดยเครื่ อ งบิ น จากประเทศไทยไป
ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่งสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือตาแหน่ง ระดับ ๙ หรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า
(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุไว้ ใน
(๑) และ (๒)
ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับขั้นประหยัดหรือชั้นต่าสุดให้
ผู้ดารงตาแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๕๔[26] ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้ บังคับบัญชาที่ เป็น
หัวหน้าคณะ ซึ่งดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่า
พาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่าสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคนให้
มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า พาหนะและค่ า เช่ า ที่ พั ก ตามวรรคหนึ่ ง ได้ เ พี ย งหนึ่ ง คน ส่ ว นผู้ เ ดิ น ทางไปราชการในหน้ า ที่
เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
ข้อ ๕๕[๑๘] ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไป
ราชการในลักษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ ารับรองตามวรรคหนึ่งได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภาหรือ
ผู้แทนส่วนราชการไทย แต่ไม่รวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
(๒) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย
(๓) เป็ น ผู้ เดิน ทางไปปรึ กษาหารือหรือเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับความร่ว มมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(๔) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ
(๕) เป็นผู้เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีตามคาเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) เป็ น ผู้ เดิน ทางไปจั ดงานแสดงสิ นค้าไทย หรือส่ งเสริมสิ นค้าไทยในต่างประเทศหรื อ
ส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(๗) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๕๕/๑[๑๙] ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการได้
(๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่ งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๕๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้า
ไปแล้วถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที

หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
___________________

ข้อ ๕๗ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยยื่น
บัญชีรายการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข้อ ๕๘[27] การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้วยใบสาคัญ
คู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันเดินทางกลับ
หรือวันเดินทางถึงสานักงานแห่งใหม่ หรือวันที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการแล้วแต่กรณี โดยแบบ
รายงานการเดิน ทางเพื่อขอเบิ กค่ าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช้ในการ เบิ ก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้า ที่รับเงิน
ของโรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจานวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิกค่า
เช่าที่พักก็ได้[๒๐]
[๒8]กรณี ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการทดลองจ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ให้ ถือว่ า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบรายงานการ
เดินทางและให้เบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปีงบประมาณที่ได้รับแบบรายงานการเดินทาง
บทเฉพาะกาล
___________________
ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับระเบียบนี้
สาหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบ
นี้สาหรับส่วนที่เกินจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕๕9[๒8]
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง/หน้า ๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๔ นิยามคาว่า “ยานพาหนะประจาทาง” เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๓]
ข้อ ๔ นิยามคาว่า “พาหนะส่วนตัว ” เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๔]
ข้อ ๑๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๕]
ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๖]
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่งและวรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕8
วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๗]
ข้อ ๒๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๘]
ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ 23 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๙]
ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๐]
ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๑]
ข้อ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๒]
ข้ อ ๔๐ ยกเลิ ก โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๓]
ข้อ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๔]
ข้อ ๔๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๕]
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๖]
ข้อ ๔๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๗]
ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๑๘]
ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๑๙]
ข้ อ ๕๕/๑ เพิ่ ม โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๒]

[๒๐]

ข้อ ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
[๒1]
ข้อ 6 วรรคสองและวรรคสาม เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒2]
ข้อ 22 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒3]
ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒4]
ข้อ 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒5]
ข้อ 53 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒6]
ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒7]
ข้อ 58 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9
[๒8]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓3/ตอนพิเศษ 178 ง/หน้า 2/16 สิงหาคม ๒๕59
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