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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  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ .ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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   

“กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ  โดยเหตุแห่งความตายมิได้ 
เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคลในครอบครัว
ของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพ  มีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ  หรือค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข  ดังนี้ 
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(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ  ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคนและให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย 
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  เว้นแต่บุคคลในครอบครัว 
ของผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย  ในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  
ให้เบิกค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น  แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว  หรือมีแต่บุคคล 
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการศพ  ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 

(๒) กรณีการส่งศพกลับให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ  และให้เบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๖  เบ้ียเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย  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 
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มขึ้นสําหรับห้องพักอีกห้องหน่ึงหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง  
ทั้งนี้  ตามบัญชีหมายเลข  ๒  ท้ายระเบียบนี้” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
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“การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก  หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง  หรือสถานท่ีจัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยัง
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  ผู้เดินทางไปราชการประจําสํานักงานแห่งใหม่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ  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   
“ถ้าผู้ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้ รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

หรือหน่วยงานใด ๆ  ในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว  ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตามระเบียบนี้  แต่หากความช่วยเหลือที่ได้รับน้อยกว่าสิทธิที่จะพึงมีตามระเบียบนี้  ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สมทบได้  ดังนี้ 

(๑) ค่าโดยสารเคร่ืองบิน  กรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเคร่ืองบินให้  ให้เบิก 
ค่าโดยสารเครื่องบินไปและกลับได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง  กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบิน
ไปและกลับแล้ว  ให้งดเบิกเงินสมทบค่าโดยสารเคร่ืองบิน  แม้ความช่วยเหลือนั้นชั้นที่นั่งจะต่ํากว่าสิทธิ 
ที่พึงได้รับ  และกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบิน 
อีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ  แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง  กรณีที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ 
จัดเลี้ยงอาหารให้  ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณี  ดังนี้ 

 (ก) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
เดินทางสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด  ซึ่งเม่ือรวมกับค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว  จะต้อง 
ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

 (ข) กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกม้ือ  ให้งดเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   
กรณีจัดเลี้ยงอาหาร  ๒  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบ้ียเลี้ยง
เดินทางเหมาจ่าย  และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร  ๑  ม้ือ  ให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  
ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 

(๓) ค่าที่พัก  กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าเช่าที่พักให้  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิของ  
ผู้เดินทาง  กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าที่พักต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด
ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงซึ่งเม่ือรวมกับค่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ  
และกรณีที่ผู้ให้ความช่วยเหลือจัดที่พักให้  ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก 

(๔) ค่ารับรอง  ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ  ๕๕ 
(๕) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดนิทางไปราชการ  กรณีที่มิได้รับความช่วยเหลือให้เบิก
ได้ตามสิทธิ  กรณีได้รับความช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามจํานวน 
ที่ได้จ่ายจริง  รวมแล้วต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ  ๔๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“เบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามบัญชี
หมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 

ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกค่าอาหาร  
ค่าเคร่ืองดื่ม  ค่าภาษีและค่าบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือร้านค้าเรียกเก็บ  ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 
และค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า  ตามบัญชีหมายเลข  ๔  ท้ายระเบียบนี้” 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  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) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมการประชุมเก่ียวกับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ 

(๔) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาล
ต่างประเทศ 

(๕) เป็นผู้เดินทางไปร่วมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต่างประเทศ 
(๖) เป็นผู้ เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย  หรือส่งเสริมสินค้าไทยในต่างประเทศ   

หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย  หรือส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
(๗) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๕๕/๑  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
“ข้อ  ๕๕/๑  ให้ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย

เนื่องในการเดินทางไปราชการได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย  หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง

ไปปฏิบัติราชการได้ 
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(๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการของ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ  ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 

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 

 
อัตราคา่เบีย้เลี้ยงในลักษณะเหมาจา่ยในราชอาณาจักร 

 

                    เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

๒๔๐ 
 

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

๒๗๐ 
 



  

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราคา่เชา่ทีพ่ักในราชอาณาจักร 
 

 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
ห้องพักคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

     ห้องพักคู ่
(บาท : วัน : คน) 

ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน 
ขึ้นไปต่อหน่ึงห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
อัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะ 
พักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

       ๑,๕๐๐         ๘๕๐ 

ระดับ ๙  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและผู้ดํารงตําแหน่ง 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจําเป็นต้องใช้สถานที ่
เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน  
ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้น สําหรับห้องพักอีกห้องหน่ึง 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทน 
ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

      ๒,๒๐๐      ๑,๒๐๐ 

ระดับ ๑๐ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารงตําแหน่ง 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมีความจําเป็นต้องใช้ 
สถานที่เดียวกันกับที่พักเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ 
บุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ้น สําหรับห้องพัก 
อีกห้องหน่ึงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่า 
ห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพัก 
คนเดียวก็ได้ 

      ๒,๕๐๐       ๑,๔๐๐ 
 
 

  

 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 
 

เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 

๘๐๐ 
 

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 

๑,๒๐๐ 
 

หมายเหตุ  :  ๑. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับ ๑ – ๙ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก 
          ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 

       ๒. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
          ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้า 

       ๓. ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหน่ึงห้องที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ 
กรณีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 

       ๔. ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีผู้เช่า 
เข้าพักรวมกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป 



  

 
บัญชีหมายเลข ๓ 

 
อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 

 
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

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 

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 

๑,๐๐๑ – ๑,๐๕๐ 
๑,๐๕๑ – ๑,๑๐๐ 
๑,๑๐๑ – ๑,๑๕๐ 
๑,๑๕๑ – ๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๑ – ๑,๒๕๐ 
๑,๒๕๑ – ๑,๓๐๐ 
๑,๓๐๑ – ๑,๓๕๐ 
๑,๓๕๑ – ๑,๔๐๐ 
๑,๔๐๑ – ๑,๔๕๐ 
๑,๔๕๑ – ๑,๕๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 สําหรับระยะทางที่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นต้นสังกัดที่จะพิจารณา
อนุมัติให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามความจําเป็นเหมาะสม 



  

 
 
บัญชีหมายเลข ๔ 

 
อัตราเบีย้เลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและคา่ใชจ่้ายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย 

เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 
ระดับ ๑ - ๘ หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

๒,๑๐๐ 
 

ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

๓,๑๐๐ 
 

 
(๒) กรณีมิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี ้
     (๒.๑) ค่าอาหาร – ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าภาษี – ค่าบริการท่ีโรงแรม 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 
ค่าเช่าทีพ่ักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

บาท : วัน : คน 
ข้าราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

ระดับ ๑ - ๘  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

ไม่เกิน 
๗,๕๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐ 

ไม่เกิน  
๓,๑๐๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๕ 

ระดับ ๙ ขึ้นไป  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

ไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน  
๔,๕๐๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพ่ิมขึ้นจาก
ประเภท ก.  
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๕ 

 
๑. ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 

๑. แคนาดา     ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
๓. ไต้หวัน      ๔. เตริก์เมนิสถาน 
๕. นิวซีแลนด์      ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
๗. ปาปัวนิวกีนี     ๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรัฐโมนาโก     ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา     ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก    ๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์  
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน    ๒๐. โรมาเนีย 
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล   ๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย  
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์     ๒๔. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต้) 
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเซีย    ๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก    ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย    ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต 
๓๓. สาธารณรัฐเปรู    ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์   
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์    ๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเชียส    ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา  
๓๙. สาธารณรัฐโมซมับิก    ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย    ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย    ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน   ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย    ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้    ๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์    ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)   ๕๔. ฮ่องกง



  

๒. ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 
๑. เครือรัฐบาฮามาส    ๒. จอร์เจีย  
๓. จาเมกา      ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๕. มาซิโดเนีย     ๖. ยูเครน 
๗. รัฐกาตาร ์     ๘. รัฐคูเวต.  
๙. รัฐบาห์เรน     ๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย   ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล    ๑๔. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอรเ์ดน 
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย    ๑๖. สหภาพพม่า 
๑๗. สหรฐัเม็กซิโก    ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
๑๙. สาธารณรัฐกานา    ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 
๒๑. สาธารณรฐัโกตดิวัวร ์(ไอเวอร่ีโคส)  ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ    ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน    ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี    ๒๘. สาธารณรัฐชาด 
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว    ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย    ๓๒. สาธารณรัฐเซียรล์าลีโอน 
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส     ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย    ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์    ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี   
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน.     ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา    ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา    ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยม   ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
      ประชาธิปไตยศรีลังกา   
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา   ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย   ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก    ๕๔. สาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย   ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน   ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 
๓. ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดในประเภท ก. และประเภท ข. ประเภท ง. 

และประเภท จ. 
 
๔. ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ  รัฐ  เมือง ดังต่อไปนี ้

  ๑. ญี่ปุ่น 
  ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ๓. สหพันธรัฐรสัเซีย 
  ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
  ๕. สาธารณรัฐอิตาลี



  

 
 
 ๕. ประเภท จ.  ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง  ดังต่อไปนี ้
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม 
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน 
  ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  ๔. สหรฐัอเมรกิา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญแ่ละไอร์แลนด์เหนือ 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 



  

 
บัญชีหมายเลข ๖ 

 
อัตราการเบิกเงินคา่รับรองในลักษณะเหมาจ่าย 

 

          เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน    เดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน 
     เดินทางเกิน ๑๕ วัน  
      แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

ระดับ ๑ - ๘  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

    เหมาจ่ายไม่เกิน 
        ๒,๐๐๐ 

              เหมาจ่ายไม่เกิน 
                  ๓,๕๐๐ 

ระดับ ๙ ขึ้นไป  
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
 
 

    เหมาจ่ายไม่เกิน 
        ๓,๐๐๐ 

              เหมาจ่ายไม่เกิน 
                  ๔,๕๐๐ 


