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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  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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  คําส่ังอ่ืน  และหนังสือส่ังการในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
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“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานส่วนตําบล  และให้หมายความรวมถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทย  ส่ังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่ังให้ไปปฏิบัติราชการ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ภูมิลําเนาเดิม”  หมายความว่า  ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่  
หรือได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย  แล้วแต่กรณี 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ  
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 การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ตามความจําเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้  
ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ 
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ข้อ ๗ ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ได้ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงมีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในสัญญา 

ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือที่มิได้มีตําแหน่งกําหนดไว้ในระเบียบนี้  
หรือไม่มีกฎหมายกําหนดตําแหน่งของ ผู้นั้น เทียบไว้ กับตําแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหน่งกับตําแหน่งระดับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติ 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ  ได้ 

ข้อ ๘ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ  หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี  โดยให้ผู้ที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง 
ไปราชการ  ดังนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธาน 
สภาท้องถิ่น 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางไปราชการ   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง  
หากพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้วย  และผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่น
สามารถอุทธรณ์คําส่ังได้ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

กรณีที่กระทรวงมหาดไทย  หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ  ประชุม  อบรมหรือสัมมนา  ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการแล้ว  โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้วา่ราชการจังหวัดทราบ 

กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็น
การปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับงานสังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  นอกเขตจังหวัด  ภายใน  ๑  วันทําการ   
ให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองนายกเทศมนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมถึงลูกจ้าง  
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดยต้องมี  
คํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 
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ข้อ ๙ ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัว  โดยได้รับอนุมัติ
ให้ลากิจหรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น  และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเดินทางแล้ว  ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว้
ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติราชการตามคําส่ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว   

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ 
ได้เดินทางไปราชการแล้ว  ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน่งระดับ 
ที่สูงขึ้น  นับแต่วันที่มีคําส่ังแต่งตั้งดังกล่าว  แม้คําส่ังนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวันออกเดินทาง
ก็ตาม 

ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซ่ึงเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง  หรือรักษาราชการแทน   
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง  หรือรักษาราชการแทน  ตามอัตราสําหรับ
ตําแหน่งระดับที่ตนดํารงอยู่  แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน  
รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหน่งเดิม  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามอัตรา
สําหรับตําแหน่งระดับที่ตนรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน่ง  หรือรักษาราชการแทนในตําแหน่งระดับที่ต่ํากว่า  
ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสําหรับตําแหน่งระดับที่ตนดํารงอยู่ 

ข้อ ๑๒ การเดินทางไปราชการ  ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร  ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 

ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงเป็นผู้ได้รับเบ้ียเล้ียงประจํา  จะเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ตามระเบียบนี้ได้  เม่ืองดเบิกเบ้ียเล้ียงประจํา 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ  โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิด
จากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศพของผู้เดินทางไปราชการซ่ึงถึงแก่ความตายนั้น  ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ  
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับการส่งศพกลับ  ทั้งนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 

หมวด  ๒ 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๑๔ การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่ 
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(๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงาน  ซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําส่ัง
ผู้บังคับบัญชา  หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

(๒) การไปสอบคัดเลือก  หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(๓) การไปช่วยราชการ  ไปรักษาการในตําแหน่ง  หรือไปรักษาราชการแทน 
ข้อ ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่ 
(๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก 
(๓) ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ   

ค่าระวางบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม  และอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน 
(๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ข้อ ๑๖ เบ้ียเล้ียงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย  ตามจํานวนเงินและเงื่อนไขที่ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด   
ข้อ ๑๗ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ให้นับตั้งแต่เวลาออก

จากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ  แล้วแต่กรณี 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรมให้นับยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม  หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
นั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง  ให้ถือเป็นหนึ่งวัน  หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง  แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป 
ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ  ๙  การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ  ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป  และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  ให้ถือว่า
สิทธิในการเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเม่ือส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๘ การเดินทางไปราชการที่จําต้องพักแรม  เว้นแต่การพักแรมซ่ึงโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซ่ึงทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว  ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พัก  
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้  ทั้งนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด   

ในกรณีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่ มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจกําหนดให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราสูงได้ตาม
ความจําเป็น 
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การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  ซ่ึงมีผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไปหรือเทียบเท่า   
เป็นหัวหน้าคณะหากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะ
หรือบุคคลอ่ืนให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๙ การเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน  ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทาง   
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย 

ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการ  ณ  สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง 
ไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่  ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการได้เพียงระยะเวลา 
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  นับแต่วันออกเดินทาง  ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและประหยัดด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย  และจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล  ให้เบิก
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  และค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  เว้นแต่กรณีที่จําเป็น 

การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง  ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ 
ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย  ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 

ข้อ ๒๒ การเดินทางไปราชการ  โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง  และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้โดยประหยัด 

ในกรณีไม่มียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว  เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้  แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง 
หรือหลักฐาน  การขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้สําหรับ
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง  หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม  (๑)  ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด  ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง  

แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
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ผู้ซ่ึงไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคส่ี  ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
ส่ิงของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย  และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง  
ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 

การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ตาม  (๒)  ไม่ได้ 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ  มีความจําเป็นต้องออกเดนิทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ  ๙  ให้เบิก 
ค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ  กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทาง
ในระหว่างการลานั้น  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่ จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําส่ัง 
ให้เดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒๓ การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๒๔ ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดกําหนดไว้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กําหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ   
เม่ือกําหนดแล้วให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ข้อ ๒๕ การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ  ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น  
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเป็นค่าพาหนะ
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) การเดินทางซ่ึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม  (๑)  (๒)  จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
ข้อ ๒๘ ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ   

ซ่ึงดํารงตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หากมีความจําเป็นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานส่ังการในระหว่างเดินทางไปราชการให้เบิกค่าพาหนะ 
ได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา  โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตาม 
สิทธิที่ตนเองได้รับ  หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น  แต่ไม่เกินอัตราที่ผู้บังคับบัญชา 
มีสิทธิเบิก 
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ข้อ ๒๙ ผู้เดินทางไปราชการเพื่อทําหน้าที่รับรอง  หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ 
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกสําหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงต้องนําส่ิงของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย  ให้เบิกค่าพาหนะ
สําหรับส่ิงของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด 

ข้อ ๓๑ ผู้เดินทางไปราชการซ่ึงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด 

ส่วนที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการประจํา 

 
 

ข้อ ๓๒ การเดินทางไปราชการประจํา  ได้แก่การเดินทางไปประจําต่างสํานักงานไปรักษาการ
ในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน  เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่  ณ  สํานักงานแห่งใหม่ 

ข้อ ๓๓ ผู้เดินทางไปราชการประจําสํานักงานแห่งใหม่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้  ตามข้อ  ๑๔   
และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าวมีความจําเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่  ให้เบิกค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัวในลักษณะ
เหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๓๔ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจํา  ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้  
ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๕ การนับเวลาเดินทางไปราชการ  เพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลา 
ออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่ 

ข้อ ๓๖ ผู้เดินทางไปราชการประจํา  จะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสําหรับบุคคล 
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 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจําต่างสํานักงาน  เดินทางโดยเครื่องบินตามข้อ  ๒๗   

ให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วย   
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ข้อ ๓๙ ในกรณีจําเป็นซ่ึงไม่อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้  ให้ผู้เดินทาง
รายงานชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

การขอเล่ือนการเดินทางตามวรรคหนึ่งให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจอนุญาตเล่ือนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร  แต่ต้องไม่เกิน 

หนึ่งปีนบัแต่วันที่ปรากฏในคําส่ังให้เดินทางไปราชการ 
ข้อ ๔๐ ผู้เดินทางไปราชการประจําซ่ึงได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว  ถ้าไม่ได้

เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ  ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 
ข้อ ๔๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในกรณีไปประจําสํานักงานซ่ึงต่างสังกัดให้เบิก

จากสังกัดใหม่ซ่ึงไปประจํา 

ส่วนที่  ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

 
 

ข้อ ๔๒ การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ให้หมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม
ของผู้เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกส่ังพักราชการ 

ข้อ ๔๓ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซ่ึงออกจากราชการ  หรือลูกจ้าง  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกจ้าง  
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  
และค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัว  เพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น  ตามอัตราสําหรับ
ตําแหน่งระดับครั้งสุดท้าย  ก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย  ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่
ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย  หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถ
จัดการได้  ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วยถ้าทายาท   
ผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งสําหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนย้ายส่ิงของตามข้อนี้  ให้กระทําภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันออก
จากราชการ  เลิกจ้าง  หรือตาย  ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๔๔ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซ่ึงถูกส่ังพักราชการ  หรือลูกจ้าง  ซ่ึงถูกส่ังพักการจ้างจะเบิก
ค่าใช้จ่ายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว  เฉพาะค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าขนย้ายส่ิงของ
ส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น  โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ตามข้อ  ๔๓  และ  ๔๔  
จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อ่ืนซ่ึงมิใช่ภูมิลําเนาเดิม  โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไม่สูงกว่า  ให้กระทําได้เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
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ข้อ ๔๖ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  ในกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในส่วนนี้  
ให้นําบทกําหนดในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๔๗ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ซ่ึงจะเบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ได้  ผู้ที่เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ  ๘ 

ถ้าผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือหน่วยงานใด  ๆ 
ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว  ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบนี้   
แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้  ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบได้เท่าที่มีสิทธิ 

ข้อ ๔๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ได้แก่ 
(๑) เบ้ียเล้ียงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก 
(๓) ค่าพาหนะ  รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิงพลังงาน  สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวาง

บรรทุก  คา่จ้างคนหาบหาม  และอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน 
(๔) ค่ารับรอง 
(๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ข้อ ๔๙ เบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน

วงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบ้ียเล้ียงเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่ม  รวมทั้งค่าภาษีและค่าบรกิารที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือร้านค้า  เรียกเก็บจากผู้เดินทาง  
ไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  และให้
เบิกค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ดได้ในลักษณะเหมาจ่าย  ภายในวงเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจะเลือกเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ได้เพียงอย่างเดียว  ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น  ไม่ว่าจะเดินทาง
ไปประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล  ให้นําข้อ  ๒๑   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๐ การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อคํานวณเบ้ียเ ล้ียงเดินทาง   
ให้นับตั้งแต่ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทาง 
เข้าประเทศไทย 
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ในกรณีการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ใช้เอกสารอย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่หนังสือเดินทางเวลา 
ที่ถือว่าเป็นเวลาเข้าและออกจากประเทศไทยให้ใช้เวลาประทับตราเข้าและออกในเอกสารนั้น 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม  ให้นับยี่สิบส่ีชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน  ถ้าไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมง
หรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบส่ีชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม  หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบส่ีชั่วโมง  และส่วนที่ 
ไม่ถึงนั้น  นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน  หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
ให้ถือเป็นครึ่งวนั 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ  ๙  การนับเวลา
เดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ  ให้นับเวลา
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป  ยกเว้นในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่
ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ  ให้นับเวลาเพื่อคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทางตั้งแต่เวลาที่เข้าพัก 
ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ไม่เกินยี่สิบส่ีชั่วโมงเม่ือนับถึงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ  และกรณีลากิจ
หรือลาพักผ่อนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลง 
เม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๕๑ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จําเป็นต้องพักแรม  เว้นแต่การพักแรม
ซ่ึงโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ  หรือการพักแรมในที่พักแรมซ่ึงทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว   
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียว  ทั้งนี้  
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าลงมา  ให้พักแรมรวมกันสองคน

ต่อหนึ่งห้อง  โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่  คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้ในอัตราเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน  หรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดยีว 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๑๐  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไป  ซ่ึงเป็นหัวหน้าคณะ  
หากมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน  
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า
ห้องชุดแทนก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ  ๙  และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการ  
ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน 
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ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการนําบุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพักรวมอยู่ด้วย  
ให้ผู้เดินทางไปราชการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิทธิที่พึงจะได้รับจากทางราชการ   

ข้อ ๕๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง  
และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้  แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้น 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า  หรือไม่สามารถเดินทาง
กลับท้องที่ตั้งสํานักงานปกติเม่ือส้ินการปฏิบัติราชการ  เพราะมีเหตุส่วนตัวตามข้อ  ๙  ให้เบิกค่าพาหนะ 
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ  กรณีที่มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่าง
การลานั้น  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคําส่ังให้เดินทางไปราชการ 

ข้อ ๕๓ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ  
หรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย  หรือการเดินทางในต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชั้นหนึ่งสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ๑๐  ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
(๒) ชั้นธุรกิจหรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดับ  ๙  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
(๓) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด  สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับ  ชั้น  หรือยศ  นอกจากที่ระบุไว้

ใน  (๑)  และ  (๒)   
ในกรณีที่เครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับขั้นประหยัดหรือชั้นต่ําสุด   

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๒)  เดินทางโดยช้ันหนึ่ง 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิก 

ค่าโดยสารเครื่องบินนั้นในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้เม่ือได้รับความตกลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ ๕๔ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ  

ซ่ึงดํารงตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชา 
มีสิทธิเบิก  และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา  โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามสิทธิ 
ที่ตนเองได้รับหรือเบิกในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชามีหลายคน   
ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักตามวรรคหนึ่งได้เพียงหนึ่งคน  ส่วนผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่
เลขานุการคนอ่ืน ๆ  ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของตน 

ข้อ ๕๕ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการให้เบิกได้
ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
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ข้อ ๕๖ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ซ่ึงได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว  
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับเงิน  ให้นําเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๕๗ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร  โดยยื่นบัญชี
รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ข้อ ๕๘ การเบิกเงินตามระเบียบนี้  ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง  พร้อมด้วยใบสําคัญ 
คู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย  (หากมี)  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด  และให้เบิกจากงบประมาณ
ประจําปีที่เดินทางไปราชการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๙ การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน  ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
ระเบียบนี้  สําหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้  ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ 
ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามระเบียบนี้สําหรับส่วนที่เกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้วนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



  

 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับน้ี  ได้มีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของ 
การแก้คําผิด   
 

เล่มท่ี  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๒๔  ง  ลงวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  หน้าท่ี  ๓๐ 

คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/024/30.PDF 
 

จึ งขอเ รี ยนท่านผู้ประสงค์ จะใช้ ข้ อมู ลของราชกิ จจานุ เบกษาฉบับนี้   
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย 

 
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา 

 


