ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาทีท่ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕” 1
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๖
(๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาเจาหนาที่ทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑
(๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น และหนังสือสั่งการในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ “องค กรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ นายก
องคการบริหารสวนตําบล
“เจาหน าที่ ท องถิ่ น” หมายความวา ขาราชการองคการบริห ารสวนจัง หวัด พนักงานเทศบาล
พนัก งานสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง นายกองคการบริหารสวนจัง หวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
1
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องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหาร สวนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ได รั บ ค า จ า งจากเงิ น งบประมาณรายจ า ยขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ผู ที่
กระทรวงมหาดไทย สั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
สั่ง ใหไปปฏิบัติร าชการ ให องค กรปกครองสวนทองถิ่น และไดกําหนดใหเ บิกคาใชจาย ในการเดินทางไป
ราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม
หรือไดรับบรรจุเปนลูกจางหรือพนักงานจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทางไปราชการ
ดังตอไปนี้
(๑ คูสมรส
(๒ บุตร
(๓ บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส
(๔ ผูติดตาม
2
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย การ
ขนสง ทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และให หมายความ
รวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง อัตราคาโดยสาร และคา
ระวางที่แนนอน
3
“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล ซึ่งมิใช ของ
ทางราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม
4
“การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ” หมายความวา การเดินทางไปราชการในสถานที่ และชวงเวลา
เดียวกัน ตั้งแตสองคนขึ้นไป
ขอ ๕ ใหป ลัดกระทรวงมหาดไทยรัก ษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจ ฉัยปญ หา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดใน วรรค
หนึ่งใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย กอนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่อ งหนึ่งตามวรรคสองใหอ ธิบ ดีกรมสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การจายเงินตามงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตามความจําเปนและประหยัดภายใตหลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบนี้ สวนวิธีการเบิกจาย
นั้น ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นถือปฏิบัติ
2

เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
4
เพิ่มเติมคํานิยาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2561
3

5

ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหปฏิบัติตามมตินั้น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาใชจายดังกลาว
ากว
ต าสิทธิของตนก็ได
ขอ ๗ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถิ่น ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ได
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ผูเดินทางไปราชการซึ่ง มีสัญญากับ องคก รปกครองสวนทองถิ่นกําหนดคาใชจายในการเดินทาง ไป
ราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดไวในสัญญา
ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือที่มิไดมีตําแหนงกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือไมมี
กฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทอ งถิ่น ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการได หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจขออนุมัติ ตอผูวาราชการจงัหวัดเปนกรณี ๆ ได
ขอ ๘ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันทไดรับอนุมัติให เดินทางไป
ราชการ หรือ วันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี โดยใหที
ผ ่มีอํานาจพิจ ารณาอนุมัติการเดินทาง ไปราชการ
ดังนี้
(๑ ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและประธาน สภา
ทองถิ่น
การขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการตางประเทศ ตองขออนุมัตลิ วงหนากอนเดินทางไปราชการ ไมนอย
กวาสามสิบวัน และผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจง หากพิจารณา
ไมอนุมัติใหแจงเหตุผลการไมอนุมัติดวย และผูบ ริหารทองถิน่ หรือประธานสภาทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งได
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหผบู ริหารทองถิ่น หรือ
ประธานสภาทองถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทาง ไปราชการ
แลว โดยไมตองขออนุมต
ตั อผูวาราชการจังหวัดอีกเพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
กรณีผบู ริหารทองถิ่นหรือประธานสภาทองถนมีภารกิจที่ตองปฏิบัติเปนการตอเนื่องหรือเปน การปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทําการ ใหสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน
6

(2 ผูบ ริหารทองถิ่นเปนผูอ นุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนต าบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนต าบล ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึงลูกจาง พนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนผูทผี่ ูบริหารทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
5
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ขอ 6 วรรคสองและสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2559
6
ขอ8 (2 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

(๓ ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองมี คํา
รับรองจากผูบริหารทองถนวามีงบประมาณเพียงพอทีจ่ ะเบิกจายได
ขอ ๙ ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถ เดินทางกลับทองที่
ตั้งสํานกังานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว โดยไดรับอนุมัติ ใหลากิจหรือลาพักผอน
ตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจ อนุมัติการเดินทางแลว ใหมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนทองถินแลว
ขอ ๑๐ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงงให
ต ดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ ไดเดินทางไป
ราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับ ที่สูงขึ้น นับแตวันที่มี
คําสั่งแตงตั้งดังกลาว แมคําสั่งนั้นจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวันออกเดินทาง ก็ตาม
ขอ ๑๑ เจ าหน าที่ท อ งถิ่ นซึ่ ง เดิ นทางไปรัก ษาการในตําแหนง หรือ รัก ษาราชการแทน ใหไดรั บ
คาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตราสําหรับ ตําแหนงระดับที่ตน
ดํารงอยู แตการเดินทางระหวางทีร่ ักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารง
ตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามอัตรา สําหรับตําแหนง ระดับที่ตนรักษาการใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน
ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนในตําแหนงระดับทีากว
่ต า
ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสําหรับตําแหนงระดับทตนดํารงอยู
ขอ ๑๒ การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิไดรับ คาใชจาย
ในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามระเบียบนี้ได
เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา
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กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการ โดยเหตุแหงความตายมิได เกิดจากการ
ประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตน ใหบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความ
ตายหรือผูจัดการศพ มีสิทธิเบิกคาพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ หรือคาพาหนะ และคาใชจายอื่นที่
เกยวกับการสงศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข ดังนี้
(๑ กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกินสามคนและให เบิกได
เฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทางจากทองที่ที่ผูถึงแกความตาย รับราชการไปยัง
ทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิของผูถึงแกความตาย เวนแตบุคคลในครอบครัว ของผูถึงแกความตายมีสิทธิ
ไดรับคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการสูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิ
ของผูนน แตถาผูถึงแกความตายไมมีบุคคลในครอบครัว หรือมีแตบุคคล ในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอืน
เปนผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว
(๒ กรณีการสงศพกลับใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาทจายจริง แตไมเกินอัตรา คาพาหนะ
ในเสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทอ งที่ทถึ
ี่ผ งแกความตายรับราชการ และใหเบิก คาใชจายอื่นที่
จําเปนทเกี่ยวกับการสงศพกลับไดเทาที่จายจริง
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ขอ 13 วรรสอง,วรรคสาม และวรรคสี่ แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

หมวด ๒
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สวนที่ ๑
การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ขอ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑ การไปปฏิบัติราชการชวคราวนอกที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่ง ผูบังคับบัญชา
หรือตามหนาที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
(๒ การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(๓ การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน
ขอ ๑๕ คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
(๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒ คาเชาที่พัก
(๓ คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
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ขอ ๑๖ เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย ตามบญัชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออก จากสถานที่
อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติ แลวแตกรณี
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมใหนับยี่สิบสีช่ ั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือ
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึง นั้นนับ
ไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมง แตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเ หตุสวนตัวตามขอ ๙ การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา ตั้งแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวา สิทธิในการเบิกจาย
เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ
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ขอ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรม ใน
ยานพาหนะหรือ พักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไปราชการเบิก คาเชาที่พัก ใน
ลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได แตถาเปนการเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือก คาเชาที่
พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้
ในกรณีเปนการเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว ใหผูเดินทาง ไป
ราชการเบิกคาเชาที่พักในอัตราสูงไดตามความจําเปน ตามหลักเกณฑและอัตราตามบัญชีหมายเลข ๒ ทาย
ระเบียบนี้
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ขอ 16 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 18 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
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การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนง ตั้งแตระดับ ๙
ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา เปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ ในที่เดียวกันกับที่พัก เพื่อ
เปนที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่นใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับ หองพักอีกหองหนึ่งหรือจะเบิกคา
เชาหองชุดแทนก็ไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ ตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๙ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่ง เรื่องใดในสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจงัหวัด ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
ขอ ๒๐ การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทาง ไปกลับระหวาง
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางไปราชการไดเพียงระยะเวลา ไมเกินหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน นับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปน
และประหยดัดวย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวย และจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิก คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนนได แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบวัน
ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ใหงดเบิก
คาเชาที่พัก เวนแตกรณีที่จําเปน
การเจ็บปวยตามวรรคหนง ตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไมมีแพทย ที่ทาง
ราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ
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ขอ ๒2 การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจ าทาง และใหเบิกคาพาหนะ ได
โดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจ าเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน การขอ
เบิกเงินคาพาหนะนั้น
การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดส าหรับกรณี ดังตอไปนี้
(๑ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ป ฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะ
ประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน
(๒ การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน
วันละไมเกินสองเที่ยว
(๓ การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจาง ตาม (๒
ไมได
การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด ระหวางสถานที่อยูที่พัก หรือสถานที่ ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยัง สถานที่ปฏิบัติ
ราชการ ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตรา ดังนี้
9

10

10

ขอ 18 วรรคสามแกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
11
ขอ 22 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

(1 กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดตอกับ กรุงเทพฯ หรือ
การเดินทางขามเขตจังหวัดที่ผานเขตกรุงเทพฯ ใหเบิกเทาที่จายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไมเกิน 600 บาท
(2 การเดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ (1 ใหเบิกเทาที่จายจริงภายใน วงเงินเที่ยว
ละไมเกิน 500 บาท
ในกรณีที่ผเู ดินทางไปราชการ มีความจ าเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับ
ทองที่ตงั้ ส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัตริ าชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ 9 ใหเบิก คาพาหนะ
เทาทีจ่ ายจริงตามเสนทางที่ไดรับค าสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทาง ในระหวางการ
ลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับค าสั่ง ใหเดินทางไปราชการ
12
11

ดังนี้

ขอ ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

(๑ การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกิน อัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บ เงินคาพาหนะ
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ก็ใหเบิกคาพาหนะ เดินทางไดเทาที่จาย
จริง
13
(๒ การเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง สําหรับการเดินทาง โดย
รถดวนหรือรถดวนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป. ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง ประเภท
ทั่วไป ตั้งแตระดับชํานาญงาน ขึ้นไป ประเภทวิชาการตั้งแตระดับ ชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหนง ประเภท
อํานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนง ที่
เทียบเทา
ขอ ๒๔ ในทองที่จังหวัดใดที่ไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ใหผูวาราชการจังหวัด กําหนด
อัตราคาพาหนะดังกลาวขนไว เพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ เมื่อกําหนดแลวใหแจง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
12

14

ขอ 25 การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ผูเ ดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูบ ริหารทองถิ่น
ส าหรับผูบ ริหารทองถิ่นและประธานสภาทองถิ่นตองไดรบั อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 8 โดยตองระบุ
ยี่หอและหมายเลขทะเบียนพาหนะสวนตัวไวดวย และตองใชพาหนะนั้นตลอดเสนทาง จึงจะมีสทิ ธิเบิกเงิน
ชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได ทั้งนี้ ใหพิจารณา
อนุมัติการใชพาหนะสวนตัวตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
ในกรณีผเู ดินทางไมสามารถใชพาหนะสวนตัวไดตลอดเสนทาง ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ตอผูมีอํานาจอนุมัติตามวรรคหนึง่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
13

12

ขอ 23 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 23 วงเล็บสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
14
ขอ 25 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
13

15

ขอ 26 เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามขอ ๒๕ ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะ ดังนี้
(๑ รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒ รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
16
ใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเสนทางของกรมทางหลวงในระยะทางสั้น และตรงซึ่ง
สามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ใหใชร ะยะทางของกรมทางหลวงเปนเกณฑ ในการคํานวณ
ระยะทางดังกลาว
ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน เชน
เสนทางของเทศบาล และในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น ใหผูเดินทาง เปนผู
รับรองระยะทางในการเดินทาง
17
ขอ 27 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหโดยสารชั้นประหยัดตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑ ส าหรับ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ตําแหนงประเภทวิชาการ
ตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป ตําแหนงประเภทอําานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือ
ตําแหนงตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(2 ผูดํา รงตําแหนงต่ํากวาที่ระบุใน (1 เฉพาะกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน เพื่อประโยชน ตอทาง
ราชการ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
(3 การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (1 หรือ (2 จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาใชจาย ในการ
เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได
ในกรณี ผูเ ดิน ทางตาม (1 มีความจํา เป นตอ งโดยสารเครื่ อ งบิน ในชั้น ที่สูง กว าสิท ธิ ให ผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตอง ไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด”
18
ขอ ๒๘ ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุก ารกับ ผูบัง คับ บัญ ชาที่เ ปนหัวหนาคณะ ซึ่งดํารง
ตําแหนง ประเภทวิชาการระดับ เชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับ สูง ตําแหนงประเภทบริห าร
ทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หากมีความจําเปนตองเดินทาง
พรอมกับ ผูบังคับบัญชาและเพื่อประโยชนในการประสานสั่งการในระหวางเดินทางไปราชการใหเบิกคาพาหนะ
ไดเทากับ ที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ ที่
ตนเองไดรับ หรือเบิกไดเทาที่จายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แตไมเกินอัตราที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก
ขอ ๒๙ ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ จะเบิกคา
พาหนะในการเดินทางเทากับที่ตองเบิกสําหรับชาวตางประเทศนั้นก็ได
ขอ ๓๐ ผูเดินทางไปราชการซึ่ง ตอ งนําสิ่ง ของเครื่อ งใชของทางราชการไปดวย ใหเ บิกคาพาหนะ
สําหรับสิ่งของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด
ขอ ๓๑ ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ ใหเบิก
คาใชจายนั้นไดโดยประหยัด สวนที่ ๒ การเดินทางไปราชการประจํา
14

15

16
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ขอ 26 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 26 วรรคสอง แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561
17
ขอ 27 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
18
ขอ 28 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
16

ขอ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา ไดแกการเดินทางไปประจําตางสํานัก งานไปรักษาการ ใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม
19
ขอ ๓๓ ผูเดินทางไปราชการประจําสํานักงานแหงใหมใหเบิกคาใชจายไดตามขอ ๑๕ และกรณีที่ผู
เดินทางดังกลาวมีความจําเปนตองยายที่อยูใหม ใหเบิกคาขนยายสิ่งของสวนตัวในลักษณะ เหมาจายได ตาม
บัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้
ขอ ๓๔ การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่มิไดกําหนดไวในสวนนี้ ใหนํา
หลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลา ออกจากสถานที่
อยูจนถึงสถานที่พักทีปรั
ไ บราชการแหงใหม
ขอ ๓๖ ผูเดินทางไปราชการประจํา จะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคล ในครอบครัวไดโดย
ประหยัด
20
การเบิกคาเชาที่พัก และคาพาหนะสําหรับผูติดตาม ใหเบิกไดดังนี้
(๑ หนึ่งคนสําหรับ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงาน ลงมา ตําแหนงประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา
(๒ ไมเกินสองคนสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแต
ระดับชํานาญการ ขึ้นไป ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น หรือตําแหนง
ตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา
ขอ ๓๗ คาเชาที่พักและคาพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผูติดตามใหเ บิกไดใน อัตรา
เดียวกับผูเดินทางตามขอ ๓๓ สําหรับผูตดิ ตามใหเบิกไดเทากับเจาหนาที่ทองถิ่นในตําแหนงระดับาสุ
ต ด ใน
กรณีที่เดินทางไปถึงทองทีท่ ี่ตังสาํ นักงานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักอาศัยที่ทางราชการจัดให หรือบานเชาไดและ
ผูบริหารทองถิ่นอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พักสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ไดไมเกินเจ็ดวันนับแต
วันที่ไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหม ถามีความจําเปนจะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจด็วันตองไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามขอ ๒๗ ใหบุคคลใน
ครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินไดดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีจําเปนซึ่งไมอาจนําบุคคลในครอบครัวไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทาง รายงาน
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบริหารทองถิ่น
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่งใหขอกอนที่เจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้นจะเดินทาง
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตเลือ่ นการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร แตตองไมเกิน หนึ่งปนับแต
วันที่ปรากฏในคําสั่งใหเดนิทางไปราชการ
21
ขอ 40 ยกเลิก
ขอ ๔๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัดใหเบิก จากสังกัด
ใหมซึ่งไปประจํา
18

19

20
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ขอ 33 แกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 36 วรรคสองแกไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2559
21
ขอ 40 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอ งถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
20

สวนที่ ๓
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม
ขอ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม ของผู
เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
ขอ ๔๓ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจาง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลิกจาง จะ
เบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาขน
ยายสิ่งของสวนตัว เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้น ตามอัตราสําหรับ ตําแหนง ระดับครั้ง
สุดทาย กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง
ในกรณีที่เจาหนาที่ทองถิ่นถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแก ทายาทผูใด
ผูหนึ่งที่อยูกับเจาหนาที่ทองถิ่นขณะถึงแกความตาย
ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับเจาหนาที่ทองถิ่นขณะถึงแกความตาย หรือมีทายาทแตไมสามารถ จัดการ
ได ใหสิท ธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่มิไดไปอยูดวยถาทายาท ผูนั้นตอ ง
เดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบิกคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ
การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามขอนี้ ใหกระทําภายในหนึ่งรอยแปดสิลวันนับแตวันออก จาก
ราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๔๔ เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจาง ซึ่งถูกสั่งพักการจางจะเบิก คาใชจายสําหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะและคาขนยายสิ่งของ สวนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนา
เดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูนั้น โดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามขอ ๔๓ และ ๔๔ จะ
ขอเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปยังทองที่อื่นซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิม โดยเสียคาใชจายในการเดินทาง ไมสูงกวา
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
22
ขอ ๔๖ การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหเบิกจากตนสังกัดเดิม
21

หมวด ๓
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ขอ ๔๗ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทองถิ่น ซึ่งจะเบกิคาใชจาย ตาม
ระเบียบนี้ได ผูที่เดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ ๘
23
ถาผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือหนวยงานใด ๆ
ในเรื่องคาใชจายในการเดินทางแลว ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบนี้ แตหาก
ความชวยเหลือที่ไดรับนอยกวาสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้ ใหเบิกคาใชจาย สมทบได ดังนี้
(๑ คาโดยสารเครื่องบิน กรณีที่ผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครองบินให ใหเบิก คาโดยสาร
เครื่องบินไปและกลับไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบิน ไปและกลับแลว
ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะตากวาสิทธิ ที่พึงไดรับ และกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบิน อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่
ไดรับความชวยเหลือ แตตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
22
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ขอ 46 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 47 วรรคสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2558
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(๒ ค าเบี้ ยเลี้ยงเดิ นทาง กรณี ที่ ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลยงเดินทาง ใหเบิก คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือผูใหความชวยเหลือ จัด
เลี้ยงอาหารให ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังนี้
( ก กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
สมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว จะตอง ไมเกินสิทธิที่พึง
ไดรับ
( ข กรณีผู ใหความชวยเหลือจัดเลีย้ งอาหารทุกมื้อ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีจัดเลี้ยงอาหาร
๒ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยง เดินทางเหมาจาย และกรณีจัด
เลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย
(๓ คาที่พัก กรณีผูใหความชวยเหลือ ไมออกคาเชาที่พักให ใหเ บิก คาเชาที่พัก ไดตามสิทธิของ ผู
เดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาที่พักต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเชาที่พักสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริงซึ่งเมื่อรวมกับคาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ และกรณี
ที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักกให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก
(๔ คารับรอง ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตามขอ ๕๕
(๕ ค าพาหนะเดิ น ทางไปกลั บ ระหว า งสถานที่อ ยู ที่พั ก หรือ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี
ยานพาหนะและคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือใหเบิก ได
ตามสิทธิ กรณีไดรับความชวยเหลือต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาดตามจํานวน ที่ไดจาย
จริง รวมแลวตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
ขอ ๔๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
(๑ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒ คาเชาที่พัก
(๓ คาพาหนะ รวมทั้ง คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง พลัง งาน สําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔ คารับรอง
(๕ คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ขอ ๔๙ เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายภายใน วงเงินที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
24
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามบัญชี หมายเลข
๔ ทายระเบียบนี้
ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่มิไดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหเบิกคาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคาเรียกเก็บ คาใชสอยเบ็ดเตล็ด และคาทํา
ความสะอาดเสื้อผา ตามบัญชีหมายเลข ๔ ทายระเบียบ
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บ ปวยและจําเปนตองพักเพื่อ รักษาพยาบาล ใหนําขอ ๒๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๐ การนั บ เวลาเดิ นทางไปราชการตางประเทศเพื่อ คํา นวณเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง ให นับ ตั้ง แต
ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทาง เขาประเทศไทย
23

24

ขอ 49 วรรคหนึ่งและสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2558

ในกรณีการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ใชเอกสารอยางอื่นซึ่งมิใชหนังสือเดินทางเวลา ที่ถือวาเปน
เวลาเขาและออกจากประเทศไทยใหใชเวลาประทับตราเขาและออกในเอกสารนั้น
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ใหนับยี่สิบชั
ส ่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถงึหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน
เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และสวนที่ ไมถึงนั้น
นับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน หากนับไดไมเกินสิบสองชั่วโมงแตเกินหกชั่วโมงขึ้นไป ใหถือเปนครึ่ง
วัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเ หตุสวนตัวตามขอ ๙ การนับเวลา เดินทางไป
ราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลา ตั้งแตเริ่มปฏิบัติ
ราชการเปนตนไป ยกเวนในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ ที่ปฏิบัติราชการกอน
วันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแตเวลาที่เขาพัก ในทองที่ที่ปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ ไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจ หรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
25
ขอ ๕๑ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรม ซึ่งโดย
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทางไป
ราชการเบิก ค าเช าที่ พั ก ได เ ท าที่ จ ายจริ ง ตามสิท ธิที่ตนเองไดรับ ในการพัก อาศัยคนเดี ยว ทั้ง นี้ ตามบัญ ชี
หมายเลข ๕ ทายระเบียบ
26
การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ใหผูเดินทางไปราชการเบิกคาเชาที่พักไดดังตอไปนี้
(๑ ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนง ประเภทวิชาการตั้ง แตร ะดับ ชํานาญการพิเศษ ลงมา
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นตั้งแตระดับกลาง ลงมา ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นตั้งแต ระดับกลาง
ลงมา หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหพักแรมรวมกันสองคน ตอหนึ่งหอง
โดยใหเ บิกคาเชาที่พัก ไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู คนละไมเกินรอ ยละเจ็ดสิบ ของอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว ถาผูดํารงตําแหนงดังกลาวแยกพักหองพักคนเดียวใหเบิกไดในอัตราเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่
ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริง ในอัตราคาเชา
หองพักคนเดียว
(๒ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง
ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิก
คาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคนเดียว
24

25

(๓ ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับสูง หรือผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา ซึ่ง เปนหัวหนาคณะ หากมีความจําเปนตองใชสถานที่ในที่เ ดียวกันกับที่พักเพื่อ เปน ที่
ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ใหเบิกคาเชาที่พักไดเพิ่มขึ้นสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตรา คาเชา
หองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได แตทั้งนี้ตองมีอัตราไมเกินสองเทาของอัตรา คาเชาหองพัก
คนเดียว”
25
26

ขอ 51 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 51 วรรสองแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนากอนเริ่มปฏิบัติราชการ เพราะมี
เหตุสว นตัวตามขอ ๙ และมีเหตุจําเปนตองพักแรมในทองที่ที่ปฏิบัติราชการกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการ ใหเบิก
คาเชาที่พักกอนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งวัน
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการนําบุคคลอื่นที่ไมมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปพักรวมอยูดวย ใหผู
เดินทางไปราชการรับภาระคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะไดรับจากทางราชการ
ขอ ๕๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด
ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการ ใหใช
พาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น
ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทาง กลับทอง
ที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวตามขอ ๙ ใหเบิกคาพาหนะ ไดเทาที่จายจริง
ตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณีที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวาง การลานั้น ใหเบิก
คาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
27
“ขอ 53 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือ
จากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศทีม่ ีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต เกาชั่วโมง
ขึ้นไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1 ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหวางชั้นหนึ่ งกับชั้นประหยัด สําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ทองถิ่น
ระดับสูง ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่
เทียบเทา
(2 ชั้นประหยัด สํา หรับผูดํารงตําแหนงนอกจากที่ระบุไวใน (1
ในกรณีที่ผูเ ดินทางตาม (1 มี ความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูง กวาสิท ธิ ใหผูดํารง
ตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได โดยตองไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
28

ขอ 53/1 การเดินทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือ
จากตางประเทศกลับ ประเทศไทย หรือการเดินทางในตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง ต่ํากวาเกา
ชั่วโมง ใหโดยสารชั้นประหยัด
ในกรณีที่ผูเดินทางมีความจําเปนตองโดยสารเครือ่ งบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ใหผูดํารงตําแหนง ที่เดินทาง
ดัง กลาวสามารถเดิ นทางและเบิ กค าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิท ธิได โดยตอ งไดรับ อนุมัติจ าก ผูวา
ราชการจังหวัด
29
ขอ ๕๔ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนาคณะ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ตําแหนง ประเภท
บริหารทองถิ่นระดับสูง หรือตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิก คาพาหนะได
27

28

27

ขอ 53 วรรคหนึ่งแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561
28
ขอ53/1 เพิ่มเติมโดยแกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2561
29
ขอ 54 แกไขโดยโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

เทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก และใหพักแรมในที่เดียวกับผูบังคับบัญชา โดยเบิกคาเชา ที่พักไดเทาที่จาย
จริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
30

ขอ ๕๕ ใหผูเ ดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ ใน
ลักษณะเหมาจาย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ทายระเบียบนี้
การเดิ นทางไปราชการที่ จ ะเบิ กค ารับ รองตามวรรคหนึ่ง ได ตอ งเปนการเดินทางกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑ เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล ผูแทนรัฐสภา หรือผูแทน
สวนราชการไทย แตไมรวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ
(๒ เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเงินและขอความชวยเหลือจากตางประเทศในฐานะ ผูแทน
รัฐบาลไทย
(๓ เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมการประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง หนวยงานของ
รัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ
(๔ เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล ตางประเทศ
(๕ เปนผูเดินทางไปรวมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ
(๖ เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ หรือสงเสริมการ
ลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ
(๗ เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
31
ขอ 55/1 ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เนื่องในการ
เดินทางไปราชการไดเทาที่จายจริง ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑ เปนคาใชจายที่จําเปนตองจาย หากไมจายไมอ าจเดินทางถึง จุดหมายแตละชวงที่เ ดินทาง ไป
ปฏิบัติราชการได
(๒ ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไวเปนการเฉพาะ
(๓ ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเปนคาใชจายในการบริหารงาน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
29

30

ขอ ๕๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว ถา
ไมไดเดินทางภายในสสิบหาวันนับแตวันไดรับเงิน ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๕๗ เจาหนาที่ทองถิ่นผูเดินทางไปราชการอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี รายการ
ประมาณคาใชจายในการเดินทาง

30
31

ขอ 55 แกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
ขอ 55/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

32

ขอ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทาง พรอมดวยใบสําคัญคูจาย
และเงินเหลือจาย (หากมี ตอองคกร ปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดภายในสิบหาวันนับแตวันเดินทางกลับ หรือ
วันเดินทางถึงสํานักงานแหงใหม หรือวันที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการแลวแตกรณี โดยแบบรายงาน
การเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและเอกสารประกอบที่ใช ในการเบิกคาใชจาย ในการ
เดินทางไปราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
33
การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการ ของ
โรงแรม หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่รับเงิน ของ
โรงแรม หรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก คา
เชาที่พักก็ได.
34
กรณีที่ผูเดินทางไปราชการทดรองจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหถือวาคาใชจาย ใน
การเดินทางไปราชการ เปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแบบรายงานการเดินทาง
และใหเบิกจายจากงบประมาณประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบรายงานการเดินทาง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ตอเนื่องกัน ในระหวางการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมกับ ระเบียบนี้
สําหรับสิทธิที่จะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือที่กอหนี้ผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่ ระเบียบนี้ใชบังคับ ให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมแตทั้งน ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ ที่จะไดรับคาใชจายเพิ่มขึ้นตามระเบียบ
นี้สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับแลวนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยทุธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ขอ 58 วรรคหนึ่งแกไขโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561
33
ขอ 58 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
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ขอ 58 วรรคสาม เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561

