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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานส่ว นตําบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทย สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
หรือได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ
ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(๔) ผู้ติดตาม
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคสองให้อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามความจําเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้
ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
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ข้อ ๗ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการไว้เป็นอย่างอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือที่มิได้มีตําแหน่งกําหนดไว้ในระเบียบนี้
หรื อ ไม่ มี ก ฎหมายกํ า หนดตํ า แหน่ ง ของผู้ นั้ น เที ย บไว้ กั บ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
ให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยมี อํา นาจกําหนดเทีย บตํา แหน่ งกับ ตํา แหน่ งระดับของเจ้า หน้า ที่ท้อ งถิ่ น
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ได้
ข้อ ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง
ไปราชการ ดังนี้
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธาน
สภาท้องถิ่น
การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่ว งหน้าก่อนเดินทางไปราชการ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
หากพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้ว ย และผู้บริหารท้องถิ่น หรือประธานสภาท้องถิ่น
สามารถอุทธรณ์คําสั่งได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการแล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดทราบ
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็น
การปฏิบัติภารกิจเกี่ย วกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วัน ทําการ
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุ ก ารนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ข้า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น รวมถึ ง ลูก จ้ า ง
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยต้องมี
คํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
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ข้อ ๙ ถ้า ผู้เ ดิน ทางไปราชการมี ความจํา เป็น ต้อ งออกเดิน ทางล่ ว งหน้า หรื อ ไม่ สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติ
ให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบีย บว่าด้ว ยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเดินทางแล้ว ให้มีสิท ธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตามที่ระเบีย บนี้กําหนดไว้
ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ข้อ ๑๐ เจ้า หน้ าที่ท้ องถิ่น ซึ่งได้รั บการแต่ง ตั้ง ให้ดํ ารงตํ าแหน่ง ระดับสู งขึ้ น ภายหลัง วัน ที่
ได้เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ
ที่สูงขึ้น นับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้คําสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทาง
ก็ตาม
ข้อ ๑๑ เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เดิ น ทางไปรั ก ษาการในตํ า แหน่ ง หรื อ รั ก ษาราชการแทน
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสําหรับ
ตําแหน่ง ระดับที่ต นดํารงอยู่ แต่การเดิน ทางระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน
รวมทั้งการเดิน ทางกลับมาดํารงตําแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตามอัต รา
สําหรับตําแหน่งระดับที่ตนรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาราชการแทนในตําแหน่งระดับที่ต่ํากว่า
ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสําหรับตําแหน่งระดับที่ตนดํารงอยู่
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๑๓ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย เลี้ ย งประจํ า จะเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ตามระเบียบนี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซึ่งถึงแก่ความตายนั้น ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับ ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด
หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
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(๑) การไปปฏิ บั ติร าชการชั่ ว คราวนอกที่ ตั้ง สํ านั ก งาน ซึ่ งปฏิบั ติ ร าชการปกติ ต ามคํา สั่ ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๓) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่ าเช่ายานพาหนะ ค่ าเชื้อเพลิ งหรือพลังงานสําหรับ ยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๑๖ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางให้เ บิ กได้ ใ นลั ก ษณะเหมาจ่า ย ตามจํ า นวนเงิน และเงื่ อนไขที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออก
จากสถานที่อยู่ห รือสถานที่ปฏิบัติ ราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรมให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
นั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่า
สิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด
ในกรณี เ ป็ น การเดิ น ทางไปราชการในท้ อ งที่ ที่ มี ค่ า ครองชี พ สู ง หรื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจกําหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ต าม
ความจําเป็น
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การเดิน ทางไปราชการเป็น หมู่ คณะ ซึ่ งมี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ งระดั บ ๙ ขึ้น ไปหรื อเทีย บเท่ า
เป็นหัวหน้าคณะหากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๙ การเบิกเบี้ย เลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติร าชการแห่งเดีย วกัน ให้เบิกได้เพีย งระยะเวลาไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันออกเดิน ทาง
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๐ การเดิน ทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดิน ทาง
ไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการได้เพียงระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน ออกเดิน ทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้
ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้เบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีที่จําเป็น
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไม่มีแพทย์
ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
ข้อ ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดยประหยัด
ในกรณีไม่มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ ใ ช้ พ าหนะอื่ น ได้ แต่ ผู้ เ ดิ น ทางจะต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ไว้ ใ นรายงานการเดิ น ทาง
หรือหลักฐาน การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับ
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเดิน ทางไปกลั บ ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พัก หรือ สถานที่ ปฏิ บั ติร าชการกับ สถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม (๑) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
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ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง
ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ มีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้น การปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว ตามข้อ ๙ ให้เบิก
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง
ในระหว่างการลานั้น ให้เ บิกค่ าพาหนะได้เท่ าที่ จ่ายจริ ง โดยไม่เกิ น อั ต ราตามเส้ น ทางที่ ได้ รับคํ าสั่ ง
ให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๒๓ การเดิ น ทางไปราชการโดยยานพาหนะประจํา ทาง ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกําหนดไว้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กํ า หนดอั ต ราค่ า พาหนะดั ง กล่ า วขึ้ น ไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละการตรวจสอบ
เมื่อกําหนดแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อ ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น
จึงจะมีสิท ธิเบิกเงิน ชดเชยเป็น ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็น ค่าใช้จ่ายสําหรับเป็น ค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้
ข้อ ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด
(ก) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(ข) ผู้ดํารงตําแหน่งต่ํากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์
ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๓) การเดิน ทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ต าม (๑) (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
ข้อ ๒๘ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการในหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะ
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทีย บเท่า หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตาม
สิทธิที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชา
มีสิทธิเบิก
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ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทําหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสําหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องนําสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่าพาหนะ
สําหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด
ข้อ ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ส่วนที่ ๒
การเดินทางไปราชการประจํา
ข้อ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ได้แก่การเดินทางไปประจําต่างสํานักงานไปรักษาการ
ในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่ ณ สํานักงานแห่งใหม่
ข้อ ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจําสํา นักงานแห่งใหม่ให้เ บิกค่า ใช้จ่า ยได้ ตามข้ อ ๑๔
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้
ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ การนั บเวลาเดิ น ทางไปราชการ เพื่ อคํานวณเบี้ย เลี้ย งเดิน ทางให้นับตั้ ง แต่ เวลา
ออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่
ข้อ ๓๖ ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการประจํ า จะเบิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะสํ า หรั บ บุ ค คล
ในครอบครัวได้โดยประหยัด
การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสําหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกินสองคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๓๗ ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตามให้เบิกได้ใน
อัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ ๓๓ สําหรับผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในตําแหน่งระดับต่ําสุด
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักอาศัยที่ทางราชการจัดให้
หรือบ้านเช่าได้และผู้บริหารท้องถิ่นอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่
ถ้ามีความจําเป็นจะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้เ ดิน ทางไปประจํ าต่างสํานัก งาน เดิ น ทางโดยเครื่อ งบิน ตามข้อ ๒๗
ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง
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ข้อ ๓๙ ในกรณีจําเป็นซึ่งไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง
รายงานชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บริหารท้องถิ่น
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง
ผู้บริหารท้องถิ่น มีอํานาจอนุญาตเลื่อนการเดิน ทางได้ภายในเวลาอัน สมควร แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนบั แต่วันที่ปรากฏในคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจําซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่ได้
เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
ข้อ ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิก
จากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจํา
ส่วนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ข้อ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม
ของผู้เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกจ้าง
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าขนย้ายสิ่ง ของส่ว นตัว เพื่อกลับ ภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นั้น ตามอัต ราสําหรั บ
ตําแหน่งระดับครั้งสุดท้าย ก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ
จัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วยถ้าทายาท
ผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จา่ ยตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระทําภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันออก
จากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๔๔ เจ้า หน้ าที่ ท้อ งถิ่ น ซึ่ งถูก สั่ง พัก ราชการ หรือ ลูก จ้า ง ซึ่ งถู กสั่ง พัก การจ้ างจะเบิ ก
ค่าใช้จ่ายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามข้อ ๔๓ และ ๔๔
จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลําเนาเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่สูงกว่า ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้
ให้นําบทกําหนดในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ข้อ ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ได้ ผู้ที่เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ ๘
ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือหน่วยงานใด ๆ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการตามระเบีย บนี้
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้เท่าที่มีสิทธิ
ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ได้แก่
(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงาน สําหรับยานพาหนะ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ข้อ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน
วงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร
และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เรียกเก็บจากผู้เดินทาง
ไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด และให้
เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย ภายในวงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ได้เพียงอย่างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น ไม่ว่าจะเดินทาง
ไปประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการเจ็บป่ว ยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล ให้นําข้อ ๒๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๐ การนั บ เวลาเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศเพื่ อ คํ า นวณเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดิน ทาง
เข้าประเทศไทย
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ในกรณีการเดิน ทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ใช้ เอกสารอย่างอื่น ซึ่งมิใ ช่หนังสือเดิน ทางเวลา
ที่ถือว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่วั โมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่
ไม่ถึงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ให้ถือเป็นครึ่งวัน
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่
ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เวลาที่เข้าพัก
ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ
หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติร าชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง
เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม
ซึ่ง โดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัด ที่พักไว้ให้แ ล้ว
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว ทั้งนี้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าลงมา ให้พักแรมรวมกันสองคน
ต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วย
ให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ
ข้อ ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ ๙ ให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่าง
การลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
ข้อ ๕๓ การเดิน ทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบิน จากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดิน ทางในต่างประเทศ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(๒) ชั้น ธุร กิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้น ประหยัด หรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุไว้
ใน (๑) และ (๒)
ในกรณีที่เครื่องบิน ที่ใช้ในการเดิน ทางไม่มีชั้น ระหว่างชั้น หนึ่งกับขั้น ประหยัดหรือชั้น ต่ําสุด
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๒) เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการมีความจําเป็น ต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เมื่อได้รับความตกลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชา
มีสิท ธิเบิก และให้พักแรมในที่เดีย วกับผู้บังคับบัญ ชา โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิท ธิ
ที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้เดิน ทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน
ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการคนอื่น ๆ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน
ข้อ ๕๕ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิกได้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
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ข้อ ๕๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๕๗ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยยื่นบัญชี
รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข้อ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้ว ยใบสําคัญ
คู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด และให้เบิกจากงบประมาณ
ประจําปีที่เดินทางไปราชการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
ระเบีย บนี้ สําหรับสิท ธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือที่ก่อหนี้ผูกพัน ไปแล้ว โดยสุจริต ก่อนวัน ที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้สําหรับส่วนที่เกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ยานพาหนะประจําทาง” และ “พาหนะส่วนตัว” ต่อจากบทนิยาม
คําว่า “บุคคลในครอบครัว” ในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย และให้
หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจําโดยมีเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
และค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่
ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรณีผู้เดิน ทางไปราชการถึ งแก่ความตายระหว่างไปราชการ โดยเหตุ แห่งความตายมิไ ด้
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัว
ของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพ มีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
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(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ ายจริ งไม่เ กินอัต ราตามเส้ นทางจากท้ องที่ที่ ผู้ถึงแก่ความตาย
รั บ ราชการไปยั ง ท้ อ งที่ ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายตามสิ ท ธิ ข องผู้ ถึ ง แก่ ค วามตาย เว้ น แต่ บุ ค คลในครอบครั ว
ของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย
ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว หรือมีแต่บุคคล
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการศพ ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว
(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ และให้เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือก
ค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทาง
ไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้
การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นหัวหน้าคณะ
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสี่ ข องข้ อ ๒๒ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
(๑) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพมหานคร ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกําหนด เว้นแต่กรณีจําเป็นที่ผู้เดินทางถูกเรียกเก็บ
เงินค่าพาหนะเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกําหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะ
เดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สําหรับการเดินทาง
โดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๕ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบข้อ ๘
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะ
ส่วนตัวได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ ๒๕ ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ ดังนี้
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(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
ให้คํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้นและตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย
ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน
เช่น เส้นทางของเทศบาล และในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงและของหน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทาง
เป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๓ ผู้ เ ดิน ทางไปราชการประจํ า สํ า นั ก งานแห่ ง ใหม่ ใ ห้เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ต ามข้ อ ๑๕
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ ตามบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ถ้ า ผู้ เ ดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศชั่ ว คราวได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานใด ๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบนี้ แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบได้ ดังนี้
(๑) ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินให้ ให้เบิก
ค่าโดยสารเครื่องบินไปและกลับได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบิน
ไปและกลับแล้ว ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเครื่องบิน แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ํากว่าสิทธิ
ที่พึงได้รับ และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน
อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
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(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี ดังนี้
(ก) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้อง
ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
(ข) กรณี ผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จั ด เลี้ ย งอาหารทุ ก มื้ อ ให้ ง ดเบิ ก ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
กรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๒ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน ๒ ใน ๓
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
(๓) ค่าที่พัก กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของ
ผู้เดินทาง กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าที่พักต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงซึ่งเมื่อรวมกับค่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก
(๔) ค่ารับรอง ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๕๕
(๕) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิก
ได้ตามสิทธิ กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจํานวน
ที่ได้จ่ายจริง รวมแล้วต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เบี้ ยเลี้ ยงเดิน ทางไปราชการต่ างประเทศชั่ วคราวให้ เ บิก ได้ใ นลัก ษณะเหมาจ่ ายตามบั ญ ชี
หมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด
และค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม
ซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว
ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๕ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการ
ในลักษณะเหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบนี้”
การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตามวรรคหนึ่งได้ ต้องเป็นการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา
หรือผู้แทนส่วนราชการไทย แต่ไม่รวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
(๒) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลไทย
(๓) เป็ น ผู้ เ ดิ น ทางไปปรึ ก ษาหารื อ หรื อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
(๔) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ
(๕) เป็นผู้เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ
(๖) เป็ น ผู้ เ ดิ น ทางไปจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ไทย หรื อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ไทยในต่ า งประเทศ
หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(๗) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕๕/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๕๕/๑ ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ข้อ ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ผู้เดินทางไปราชการจะใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการ
ของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่รับเงิน
ของโรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจํานวนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเบิก
ค่าเช่าที่พักก็ได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีหมายเลข ๑
อัตราค่าเบีย้ เลี้ยงในลักษณะเหมาจ่ายในราชอาณาจักร

ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๒๔๐

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

๒๗๐

เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น

บัญชีหมายเลข ๒
อัตราค่าเช่าทีพ่ ักในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
(บาท : วัน : คน) (บาท : วัน : คน)
๑,๕๐๐
๘๕๐
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน
ขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะ
พักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
๒,๒๐๐
๑,๒๐๐
ระดับ ๙ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่
เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน
ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
ระดับ ๑๐ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจําเป็นต้องใช้
สถานที่เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ
บุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้น สําหรับห้องพัก
อีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวก็ได้
(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้

ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๘๐๐

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

๑,๒๐๐

เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น

หมายเหตุ : ๑. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๑ – ๙ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
๒. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
๓. ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
๔. ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีผู้เช่า
เข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

บัญชีหมายเลข ๓
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
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 – ๑,๐๐๐
๑,๐๐๑ – ๑,๐๕๐
๑,๐๕๑ – ๑,๑๐๐
๑,๑๐๑ – ๑,๑๕๐
๑,๑๕๑ – ๑,๒๐๐
๑,๒๐๑ – ๑,๒๕๐

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

๑,๒๕๑ – ๑,๓๐๐
๑,๓๐๑ – ๑,๓๕๐
๑,๓๕๑ – ๑,๔๐๐
๑,๔๐๑ – ๑,๔๕๐
๑,๔๕๑ – ๑,๕๐๐

๑๘,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
๑๙,๕๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

สําหรับระยะทางที่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นต้นสังกัดที่จะพิจารณา
อนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจําเป็นเหมาะสม

บัญชีหมายเลข ๔
อัตราเบีย้ เลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอืน่
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
๒,๑๐๐

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

๓,๑๐๐

เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น

(๒) กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายให้เบิกค่าใช้จา่ ย ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหาร – ค่าเครื่องดื่ม ค่าภาษี – ค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า สําหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนํามา
สมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

บัญชีหมายเลข ๕
ค่าเช่าทีพ่ ักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ข้าราชการ
ประเภท ก.
ไม่เกิน
ระดับ ๑ - ๘
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ๗,๕๐๐
ระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

ประเภท ข.
ไม่เกิน
๕,๐๐๐

ประเภท ค.
ไม่เกิน
๓,๑๐๐

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

๑. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
๑. แคนาดา
๓. ไต้หวัน
๕. นิวซีแลนด์
๗. ปาปัวนิวกีนี
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเซีย
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเชียส
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

บาท : วัน : คน
ประเภท ง.
ประเภท จ.
เพิ่มขึ้นจาก
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๔๐
เพิ่มขึ้นจาก
เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๔๐

๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๔. เตริก์เมนิสถาน
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๘. มาเลเซีย
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๒๐. โรมาเนีย
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๔. ฮ่องกง

๒. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๓. จาเมกา
๕. มาซิโดเนีย
๗. รัฐกาตาร์
๙. รัฐบาห์เรน
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กซิ
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน.
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

๒. จอร์เจีย
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๖. ยูเครน
๘. รัฐคูเวต.
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๔. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน
๑๖. สหภาพพม่า
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ลาลีโอน
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

๓. ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.
๔. ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี

๕. ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์

บัญชีหมายเลข ๖
อัตราการเบิกเงินค่ารับรองในลักษณะเหมาจ่าย

ระดับ ๑ - ๘
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

เหมาจ่ายไม่เกิน
๒,๐๐๐

เดินทางเกิน ๑๕ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
เหมาจ่ายไม่เกิน
๓,๕๐๐

ระดับ ๙ ขึ้นไป
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

เหมาจ่ายไม่เกิน
๓,๐๐๐

เหมาจ่ายไม่เกิน
๔,๕๐๐

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
“ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตามมตินั้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ต่ํากว่าสิทธิของตนก็ได้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“การเดิน ทางไปราชการเป็น หมู่ค ณะ ซึ่ง มีผู้ดํ ารงตําแหน่งประเภทวิช าการระดับเชี่ย วชาญ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า เป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่
ในที่เดียวกันกับที่พัก เพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับ
ห้ อ งพั ก อี ก ห้ อ งหนึ่ ง หรื อ จะเบิ ก ค่ า เช่ า ห้ อ งชุ ด แทนก็ ไ ด้ เ ท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๒
ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือตําแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
วันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง สําหรับการเดินทาง
โดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหน่ง
ที่เทียบเท่า”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๗ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นธุรกิจ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่ง
ที่เทียบเท่า
(๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด
(ก) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานและระดับอาวุโส ประเภท
วิชาการระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้อ งถิ่นระดับต้น
และระดั บ กลาง ตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น และระดั บ กลาง หรื อ ตํ า แหน่ ง ระดั บ ๖
ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(ข) ผู้ดํารงตําแหน่งต่ํากว่าที่ระบุใน (ก) เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์
ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
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(๓) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (๑) (๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง
หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับ
ที่ผู้บัง คับบั ญชามี สิทธิ เบิกและให้พักแรมในที่เ ดีย วกับผู้บั งคับ บัญชา โดยเบิกค่าเช่า ที่พักได้ตามสิท ธิ
ที่ตนเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสําหรับผู้ตดิ ตาม ให้เบิกได้ดังนี้
(๑) หนึ่งคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงาน ลงมา ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ไม่เกินสองคนสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๕๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่
ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้พักแรมรวมกันสองคน
ต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
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(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๐ ขึ้นไป
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็น
ที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตรา
ค่าเช่าห้องพัก คนเดียว”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๕๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ชั้นหนึ่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ
๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งระดับ ๙
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ชั้น หรือยศ นอกจากที่ระบุไว้
ใน (๑) และ (๒)”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ
ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิก
ค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง พร้อมด้วยใบสําคัญคู่จ่าย
และเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันเดินทางกลับ
หรื อ วั น เดิ น ทางถึ ง สํ า นั ก งานแห่ ง ใหม่ หรื อ วั น ที่ อ อกจากราชการหรื อ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการแล้ ว แต่ ก รณี
โดยแบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช้
ในการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

“กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการทดรองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบรายงานการเดินทาง
และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณประจําปีงบประมาณที่ได้รับแบบรายงานการเดินทาง”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๔ บัญชีหมายเลข ๕
และบัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-๑บัญชีหมายเลข 1
อัตราเบีย้ เลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ในลักษณะเหมาจ่าย
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่
ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง
หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
240

270

-๒บัญชีหมายเลข 2
อัตราค่าเช่าทีพ่ กั ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
ห้องพักคนเดียว
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
(บาท : วัน : คน)
1,500
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง
ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไป
ต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะพักรวมกันหรือ
มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
850

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งระดับ 9 หรือตําแหน่ง
ที่เทียบเท่าจะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

2,200

1,200

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่
ระดับ 10 ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับ
ที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ได้เพิ่มขึ้น สําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว
หรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวก็ได้

2,500

1,400

-๓(2) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ
ลงมา ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่ง
ที่เทียบเท่า
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตรา
(บาท : วัน : คน)
800

1,200

หมายเหตุ : 1. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ 1 – 9 ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
2. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีก
ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
3. ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ
กรณีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว
4. ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีผู้เช่า
เข้าพักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

-๔บัญชีหมายเลข 4
อัตราเบีย้ เลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอืน่
(1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ
ลงมา ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่ง
ที่เทียบเท่า
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า

ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
2,100

3,100

(2) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
(2.1) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บ
จากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,400 บาทต่อคน
(2.2) ค่ า ทํ า ความสะอาดเสื้ อ ผ้ า สํ า หรั บ ระยะเวลาที่ เ กิ น 7 วั น ให้ เ บิ ก เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เ กิ น วั น ละ
500 บาทต่อคน
(2.3) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม (2.1) – (2.2) ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

-๕บัญชีหมายเลข 5
ค่าเช่าทีพ่ กั ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(1) อัตราค่าเช่าที่พัก
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
ตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่
ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่งตั้งแต่
ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิ่นระดับสูง ตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือ
ตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ.
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก
7,500
5,000
3,100
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 25

ไม่เกิน
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 40

เพิ่มขึ้นจาก
ประเภท ก.
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 25

-๖1. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1. แคนาดา
3. ไต้หวัน
5. นิวซีแลนด์
7. ปาปัวนิวกีนี
9. ราชรัฐโมนาโก
11. ราชรัฐอันดอร์รา
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
15. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
17. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
19.รัฐสุลต่านโอมาน
21. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
23. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
25. สาธารณรัฐโครเอเซีย
27. สาธารณรัฐเช็ก
29. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
31. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
33. สาธารณรัฐเปรู
35. สาธารณรัฐฟินแลนด์
37. สาธารณรัฐมอริเชียส
39. สาธารณรัฐโมซัมบิก
41. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
45. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
47. สาธารณรัฐอินเดีย
49. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
51. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
53. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

2. เครือรัฐออสเตรเลีย
4. เตริก์เมนิสถาน
6. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
8. มาเลเซีย
10. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
12. ราชอาณาจักรกัมพูชา
14. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
16. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
18. ราชอาณาจักรสวีเดน
20. โรมาเนีย
22. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
24. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
26. สาธารณรัฐชิลี
28. สาธารณรัฐตุรกี
30. สาธารณรัฐประชาชนจีน
32. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต
34. สาธารณรัฐโปแลนด์
36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
38. สาธารณรัฐมอลตา
40. สาธารณรัฐเยเมน
42. สาธารณรัฐสโลวัก
44. สาธารณรัฐออสเตรีย
46. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
48. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
50. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
52. สาธารณรัฐฮังการี
54. ฮ่องกง

-๗2. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง
1. เครือรัฐบาฮามาส
3. จาเมกา
5. มาซิโดเนีย
7. รัฐกาตาร์
9. รัฐบาห์เรน
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
13. ราชอาณาจักรเนปาล
15. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
17. สหรัฐเม็กซิโก
19. สาธารณรัฐกานา
21. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
23. สาธารณรัฐคีร์กซิ
25. สาธารณรัฐแคเมอรูน
27. สาธารณรัฐจิบูตี
29. สาธารณรัฐซิมบับเว
31. สาธารณรัฐแซมเบีย
33. สาธารณรัฐไซปรัส
35. สาธารณรัฐตูนิเซีย
37. สาธารณรัฐไนเจอร์
39. สาธารณรัฐเบนิน.
41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
43. สาธารณรัฐมอลโดวา
45. สาธารณรัฐยูกันดา
47. สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
51. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
53. สาธารณรัฐอิรัก
55. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
57. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

2. จอร์เจีย
4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
6. ยูเครน
8. รัฐคูเวต.
10. รัฐอิสราเอล
12. ราชอาณาจักรตองกา
14. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์เดน
16. สหภาพพม่า
18. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
20. สาธารณรัฐแกมเบีย
22. สาธารณรัฐคอสตาริกา
24. สาธารณรัฐเคนยา
26. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
28. สาธารณรัฐชาด
30. สาธารณรัฐเซเนกัล
32. สาธารณรัฐเซียร์ลาลีโอน
34. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
36. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
38. สาธารณรัฐบุรุนดี
40. สาธารณรัฐเบลารุส
42. สาธารณรัฐปานามา
44. สาธารณรัฐมาลี
46. สาธารณรัฐลัตเวีย
48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
52. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
54. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
56. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

3. ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข. ประเภท ง.
และประเภท จ.

-๘4. ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมาพันธรัฐสวิส
5. สาธารณรัฐอิตาลี
5. ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
1. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
2. ราชอาณาจักรสเปน
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6. สาธารณรัฐโปรตุเกส
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์

-๙บัญชีหมายเลข 6
อัตราการเบิกเงินค่ารับรองในลักษณะเหมาจ่าย
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น

เดินทางไม่เกิน 15 วัน

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นตั้งแต่
ระดับกลาง ลงมา ตําแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง ลงมา หรือตําแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับสูง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง
หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึน้ ไป หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า

เหมาจ่ายไม่เกิน
2,000

เดินทางเกิน 15
แต่ไม่เกิน 30 วัน
เหมาจ่ายไม่เกิน
3,500

เหมาจ่ายไม่เกิน
3,000

เหมาจ่ายไม่เกิน
4,500

แบบรายงานการเดินทางและเอกสารประกอบ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สัญญาเงินยืมเลขที่ .........................(1).............................วันที่...............................................
ชื่อผู้ยืม...............................................................................จํานวนเงิน.................................บาท

ส่วนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ที่ทําการ..................(2)...............................
วันที่.........เดือน......(3).........พ.ศ. ...............
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
..........................(4).........................................

ตามคําสั่ง/บันทึก ที่ ...................(5)...................ลงวันที่........................................ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า
...........................(6).........................................................ตําแหน่ง...................................................................................... สังกัด
............................................................................................พร้อมด้วย.........................(7).............................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................ออกเดินทาง
ไปปฏิบตั ิราชการ........................................................(8)...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก
 บ้านพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่........เดือน.....(9)..........พ.ศ. ....... เวลา....... .....น. และกลับถึง
 บ้านพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย วันที่......เดือน.....(9)....พ.ศ. ..... เวลา .........น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้
.......................วัน....................ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง....................................................................................จํานวน...............วัน
รวม........................บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท....................................................................................จํานวน...............วัน
รวม........................บาท
ค่าพาหนะ.......................................................................................................................
รวม........................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น.....................................................................................................................
รวม........................บาท
รวมเงินทั้งสิ้น.......................................บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า รายการที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง และหลั ก ฐานการจ่ า ยที่ ส่ ง มาด้ ว ย
จํานวน ......................(11).....................ฉบับ รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ................................................................ผู้ขอรับเงิน
(.............................................................)
ตําแหน่ง............................................................

-2ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ.........................(12).....................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง..................................................................
วันที่........................................................................

อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ.......................(13)..........................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
วันที่..........................................................................

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน...............(14)...................................................บาท
(.......................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ....................(15)........................ผู้รับเงิน
ลงชื่อ....................(16)...................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)
(..................................................)
ตําแหน่ง......................................................
ตําแหน่ง...........................................
วันที่.............................................................
วันที่..................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่..............................................................วันที่.......................................................................
หมายเหตุ ............................................................(17)................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
คําชี้แจง

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาทีแ่ ตกต่างกันของบุคคลนั้น
ในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีที่มี
การยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ
แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

ส่วนที่ 2
แบบ 8708
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....................................................จังหวัด...........................................................
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ.....................................ลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ..................
ลําดับที่

ชื่อ (18)

ตําแหน่ง (19)

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย (20)
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมเงิน (25)
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)...............................................(26)....................................................

คําชี้แจง

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

รวม
(21)

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน (22)

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน (23)

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ..............(24)...........วันที.่ ....................
ลงชื่อ............................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..........................................................)
ตําแหน่ง........................................................
วันที่..............................................................

คําอธิบายวิธีจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้สําหรับขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งกรณีเบิกเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ)
ส่วนที่ 2
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้สําหรับกรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะและเบิก
ค่าใช้จ่ายโดยจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมฉบับเดียวกัน)
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแยก
เป็นรายบุคคล หรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวม
ฉบับเดียวกัน โดยระบุชื่อ ตําแหน่ง ผู้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได้ และหากมีการยืมเงิน จากทางราชการ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้จัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อส่งชดใช้เงินยืม

การลงรายการในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ 1
1. “สัญญาเงินยืมเลขที่.....................วันที่.................
ชื่อผู้ยืม..........................จํานวนเงิน...............บาท”

ให้ระบุเลขที่สัญญาเงินยืม วันที่อนุมัติเงินยืม ชื่อผู้ยืม
และจํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อใช้ในระหว่างเดินทางไปราชการ

2. “ที่ทําการ..........................................................”

ให้ลงที่ทําการหรือสํานักงานผู้ขอรับเงิน

3. “วันที่............เดือน..................................พ.ศ. .......”

ให้ลงวันเดือนปีทจี่ ัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

4. “เรียน......................”

ให้ เ รี ย นผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ระบุเลขที่คําสัง่ /บันทึก และวันที่ลงนามในคําสัง่ /บันทึก

5. “ตามคําสั่ง/บันทึกที่...............ลงวันที่..................”
6. “ข้าพเจ้า.....................ตําแหน่ง..................สังกัด”

ให้ ล งชื่ อ ตํ า แหน่ ง และสั ง กั ด ของผู้ เ ดิ น ทางไปราชการ
ในกรณี ที่ ก ารเดิ น ทางไปราชการเป็ น หมู่ ค ณะ ให้ ล งชื่ อ
ตํา แหน่ง และสั ง กัด ของหั ว หน้ า คณะเดิ น ทางหรือ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เป็นผู้ยื่นขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

7. “พร้อมด้วย............................”

ให้ระบุชื่อ สกุล และตําแหน่งของผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย

8. “เดินทางไปปฏิบัติราชการ.......................................”

ให้ระบุสถานที่ที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ

9. “โดยออกเดินทางจาก  บ้านพัก  สํานักงาน
 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่..........เดือน...............
พ.ศ. ...... เวลา..........น. และกลับถึง  บ้านพัก
 สํานักงาน  ประเทศไทย วันที่..................
เดือน................... พ.ศ. ............ เวลา ................ น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้...........วัน..............ชั่วโมง”

ให้ระบุสถานที่และแสดงวันเดือนปีและเวลาที่ผู้ขอรับเงิน
ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ จํานวนวันและชั่วโมง
ที่คํานวณได้ เพื่อใช้สิทธิในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะหากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เป็นเหตุให้
จํานวนวันที่เกิดสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแตกต่างกัน
ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคล
นั้นในช่องหมายเหตุ (ช่องที่ 17)

-210. “ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง.....................จํานวน.....วัน รวม......บาท
ค่าเช่าที่พัก..................................จํานวน.....วัน รวม......บาท
ค่าพาหนะ..........................................................รวม......บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น.......................................................รวม......บาท
รวมทั้งสิ้น................................บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)..........................................................”
11. “ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ความจริงและหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย..................ฉบับ
รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ”
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอรับเงิน
(................................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................”
12. “ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ.........................................................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
วันที่.........................................................................”
13. “อนุมัติให้จ่ายได้
ลงชื่อ........................................................................
(................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................
วันที่.......................................................................”
14. “ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน........................บาท (..........................................)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว”
15. “ลงชื่อ...............................................................ผู้รับเงิน
(.............................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................
วันที่..............................................................................
จากเงินยืมตามสัญญายืมเลขที่..........วันที่.........”

ให้ระบุว่าเป็นการขอเบิกค่าใช้จ่ายกรณีรายบุคคล หรือเบิกรวม
ทั้งคณะเดินทางในฉบับเดียวกัน และให้แสดงถึงจํานวนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละประเภท โดยแยกเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น ให้
หมายความรวมถึง ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ค่าย้ายถิ่นที่อยู่
ค่ารับรอง ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ฯลฯ)
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และยื่นเบิกค่าใช้จ่ายในฉบับ
เดียวกัน ให้แสดงยอดเงินรวมค่าใช้จ่ายของทุกคนในแต่ละ
ประเภท
ให้แสดงถึงจํานวนหลักฐานการจ่ายเงินทั้งสิ้นที่แนบมาพร้อม
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และให้ผู้ยื่นใบเบิก
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน
และหลักฐานการเบิกจ่าย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่
ได้ทําการตรวจสอบ
ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่อนุมัติ
ให้แสดงถึงจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ได้รับจากทางราชการเป็นตัวเลข
ในช่องจํานวน.................บาท และเป็นตัวอักษรในช่องวงเล็บ
ใช้สําหรับกรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล โดยให้ผู้ขอรับเงิน
ซึ่งเป็นผู้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามยอดที่ได้รับอนุมัติ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีที่มีการ
ยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติ
เงินยืมด้วย
กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้อง
ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในช่องที่ 15 แต่ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคน
ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)

-316. “ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายเงิน
(.....................................................)
ตําแหน่ง......................................................
วันที่......................................................”

เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
เป็นผู้จ่ายเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และวันเดือนปี (กรณี
จ่ายเงินมิได้ยืมเงิน)
กรณีที่มีการยืมเงินและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามสัญญา
เงินยืมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จ่ายเงินมิต้องลงลายมือชื่อ
ผู้จ่ายเงินในช่องที่ 16

17. “หมายเหตุ....................”

ให้ระบุคําชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสําคัญตาม
ความจําเป็น

ส่วนที่ 2
18. “ชื่อ”

ให้ลงชื่อผู้เดินทางไปราชการเป็นรายบุคคลตามลําดับ

19. “ตําแหน่ง”

ให้แสดงถึงระดับ ชั้น ยศ ของผู้เดินทางไปราชการ

20. “ค่าใช้จ่าย”

แต่ละคนให้แสดงถึงยอดรวมของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเภท โดยแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายอื่นให้หมายความรวมถึง ค่าขนย้าย
สิ่งของส่วนตัว ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ ค่ารับรอง ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด
ค่ า ทํ า ความสะอาด เสื้ อ ผ้ า ค่ า ธรรมเนี ย มสนามบิ น
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ฯลฯ)

21. “รวม”

ให้แสดงยอดรวมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทั้งสิ้นที่จะขอเบิกแต่ละคน

22. “ลายมือชื่อผู้รับเงิน”

ผู้เดินทางแต่ละคนซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่ได้รับอนุมัติเฉพาะในส่วนของตน ลงลายมือชื่อในช่อง
ผู้รับเงิน

23. “วันเดือนปีที่รับเงิน”

ให้ผู้เดินทางแต่ละคนที่ลงลายมือชื่อรับเงินลงวันเดือนปี
ที่รับเงิน กรณีที่รับจากเงินยืม ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่
ได้รบั เงินยืม

24. “ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.................วันที่..................”

ให้ระบุเลขที่สัญญาเงินยืม และวันที่อนุมัติเงินยืม

25. “รวมเงิน”

ให้แสดงถึงยอดรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แต่ละรายการ และแสดงผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในตอนท้าย

26. “จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..................”

ให้แสดงถึงจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทั้ง สิ้นที่ เกิ ดขึ้นในการเดิน ทางไปราชการในครั้งนี้เป็น
ตัวอักษร

27. “ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ายเงิน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.......................................................
วันที่.............................................................”

ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และ วัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงินยืมให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน

แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........................................................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิน้
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า........................................................ตําแหน่ง...............................................................
สํานัก/กอง/ส่วน.......................................................................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทางราชการโดยแท้

ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่...........................................................

รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน......................................(รถยนต์ราชการ)
ไปราชการ จังหวัด..............................................
ตั้งแต่วันที.่ .....................................................................................
วัน เดือน
ปี

เวลา
ออก

รายการ

เวลาถึง

ระยะทาง

จํานวน
น้ํามัน

จํานวนเงิน หมายเหตุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (...................................................................................)

ลงชื่อ............................................................ผู้เบิก
(...........................................................)
ตําแหน่ง.............................................................

รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน…………………………(รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว)
ไปราชการ จังหวัด..............................................
ตั้งแต่วันที.่ .....................................................................................
วัน เดือน เวลาออก
ปี

รายการ

เวลาถึง ระยะทาง จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (......................................................................)
ข้าพเจ้า..........................................................ตําแหน่ง..............................................................
สํานัก/กอง/ส่วน.................................................... อบจ./เทศบาล/อบต..........................................................
ขอรับรองว่าได้เดินทางไปราชการ เป็นระยะทาง................................................กิโลเมตร เป็นไปตามรายงาน
การเดินทางไปราชการโดยแท้
ลงชื่อ............................................................ผู้เบิก
(...........................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ” ต่อจากบทนิยามคาว่า
“พาหนะส่วนตัว” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
“การเดิน ทางไปราชการเป็น หมู่ คณะ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการในสถานที่
และช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ข้อ 5 ให้ ยกเลิกความในข้อ 8 (2) ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศม นตรี
เลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ลู ก จ้ า ง
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ”
ข้อ 6 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 22 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

“ข้อ ๒2 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดยประหยัด
ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน
การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้สาหรับกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเดิ น ทางไปกลั บ ระหว่า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรือ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม (๒) ไม่ได้
การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้
(1) กรณี เป็ น การเดิ น ทางข้ ามเขตจั งหวัด ระหว่ างกรุงเทพฯ กั บ จั งหวัด ที่ มี เขตติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพฯ หรือการเดิ น ทางข้ามเขตจังหวัด ที่ ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้ เบิ กเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
(2) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (1) ให้เบิ กเท่าที่จ่ายจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ มีความจาเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ 9 ให้เบิก
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง
ในระหว่า งการลานั้ น ให้ เบิ ก ค่ าพาหนะได้ เท่ าที่ จ่ ายจริงโดยไม่ เกิ น อั ต ราตามเส้ น ทางที่ ได้ รับ ค าสั่ ง
ให้เดินทางไปราชการ”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

“ข้อ ๒5 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และประธานสภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ต ามข้ อ 8
โดยต้องระบุยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนพาหนะส่วนตัวไว้ด้วย และต้องใช้พาหนะนั้นตลอด เส้นทาง
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้
ทั้งนี้ ให้พิจารณาอนุมัติการใช้พาหนะส่วนตัวตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง ต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ต่อผู้มีอานาจอนุมัติตามวรรคหนึ่ง เพื่อพิจารณาอนุมัติ”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒6 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้ ค านวณระยะทางเพื่ อ เบิ ก เงิ น ชดเชยตามเส้ น ทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้ น
และตรงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางของกรมทางหลวงเป็นเกณฑ์
ในการคานวณระยะทางดังกล่าว”
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 27 การเดิ น ทางไปราชการโดยเครื่อ งบิ น ให้ โดยสารชั้ น ประหยั ด ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(2) ผู้ดารงตาแหน่งต่ากว่าที่ระบุใน (1) เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์
ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
(3) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
ในกรณี ผู้ เดิ นทางตาม (1) มี ความจ าเป็ นต้ องโดยสารเครื่องบิ นในชั้ นที่ สูงกว่าสิ ทธิ ให้ ผู้ ดารง
ตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
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ข้อ 10 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 53 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 53 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่
เก้าชั่วโมงขึ้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับสูง ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้น ไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
(2) ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งนอกจากที่ระบุไว้ใน (1)
ในกรณี ที่ ผู้ เดิ น ทางตาม (1) มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งโดยสารเครื่ อ งบิ น ในชั้ น ที่ สู ง กว่ า สิ ท ธิ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด”
ข้อ 11 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ 53/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
“ข้อ 53/1 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง
ต่ากว่าเก้าชั่วโมง ให้โดยสารชั้นประหยัด
ในกรณีที่ผู้เดินทางมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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