
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
โดยท่ีเป+นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ เสียใหม� ให�เหมาะสมกับสภาพการณ/ป0จจุบัน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห�งพระราชบัญญัติองค/การ

บริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค/การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป+นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งอ่ืน และหนังสือสั่งการในส�วนท่ีมีกําหนดไว�แล�วใน

ระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง/หน�า ๓/๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค/การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
และองค/การบริหารส�วนตําบล 

“ผู� บ ริหารท� อ ง ถ่ิน” หมายความว� า  นายกองค/ การบ ริหารส� วน จั งห วัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองค/การบริหารส�วนตําบล 

“เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน” หมายความว�า ข�าราชการองค/การบริหารส�วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาลพนักงานส�วนตําบล และให�หมายความรวมถึง นายกองค/การบริหารส�วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค/การบริหารส�วนตําบล ประธานสภาองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สมาชิก
สภาองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รองนายกองค/การบริหารส�วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค/การบริหารส�วนตําบล ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหารส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกองค/การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค/การ
บริหารส�วนตําบล ลูกจ�าง พนักงานจ�างขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซึ่งได�รับค�าจ�างจากเงิน
งบประมาณรายจ�ายขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือผู�ท่ีกระทรวงมหาดไทย สั่งให�ไปปฏิบัติ
ราชการให�องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือผู�ท่ีองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินสั่งให�ไปปฏิบัติราชการ ให�
องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และได�กําหนดให�เบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการจากองค/กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความว�า ท�องท่ีท่ีเร่ิมรับราชการคร้ังแรกหรือท�องท่ีท่ีกลับเข�า
รับราชการใหม� หรือได�รับบรรจุเป+นลูกจ�างหรือพนักงานจ�างคร้ังแรกหรือคร้ังสุดท�าย แล�วแต�กรณี 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว�า บุคคลซึ่งอยู�ในอุปการะและร�วมอาศัยอยู�กับผู�
เดินทางไปราชการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) คู�สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดาของผู�เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู�สมรส 
(๔) ผู�ติดตาม 
“ยานพาหนะประจําทาง”๒ หมายความว�า รถไฟ รถโดยสารประจําทางตาม

กฎหมายว�าด�วยการขนส�งทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายว�าด�วยการเดินเรือในน�านนํ้า
ไทย และให�หมายความรวมถึงยานพาหนะอ่ืนใดท่ีให�บริการขนส�งแก�บุคคลท่ัวไปเป+นประจําโดยมี
เส�นทาง อัตราค�าโดยสารและค�าระวางท่ีแน�นอน 

“พาหนะส�วนตัว”๓ หมายความว�า รถยนต/ส�วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต/ส�วน
บุคคล ซึ่งมิใช�ของทางราชการ  ท้ังน้ี ไม�ว�าจะเป+นกรรมสิทธ์ิของผู�เดินทางไปราชการหรือไม�ก็ตาม 

 
ข�อ ๕  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความ

วินิจฉัยป0ญหากําหนดหลักเกณฑ/และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบน้ี 
ในกรณีท่ีองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ/และวิธีปฏิบัติ

ท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงให�ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ก�อนการปฏิบัติ 
                                                 

๒ ข�อ ๔ นิยามคําว�า “ยานพาหนะประจําทาง” เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ ข�อ ๔ นิยามคําว�า “พาหนะส�วนตัว” เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคสองให�อธิบดีกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินหรือผู�ว�าราชการจังหวัดก็ได� 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

ข�อ ๖  การจ�ายเงินตามงบประมาณรายจ�าย เพ่ือเป+นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ตามความจําเป+นและประหยัดภายใต�หลักเกณฑ/และอัตราการจ�ายตาม
ระเบียบน้ีส�วนวิธีการเบิกจ�ายน้ัน ให�ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ันถือ
ปฏิบัติ 

 
ข�อ ๗  ผู�เดินทางไปราชการซึ่งเป+นเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ให�เบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทาง

ไปราชการได�ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ี 
ผู�เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดค�าใช�จ�ายใน

การเดินทางไปราชการไว�เป+นอย�างอ่ืน ให�เบิกค�าใช�จ�ายตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญา 
ผู�เดินทางไปราชการท่ีมิได�เป+นเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน หรือท่ีมิได�มีตําแหน�งกําหนดไว�ใน

ระเบียบน้ีหรือไม�มีกฎหมายกําหนดตําแหน�งของผู�น้ันเทียบไว�กับตําแหน�งระดับของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน 
ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหน�งกับตําแหน�งระดับของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินเพ่ือ
ประโยชน/ในการเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการได� หรือองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจขอ
อนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัดเป+นกรณี ๆ ได� 

 
ข�อ ๘  สิทธิท่ีจะได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนต้ังแต�วันท่ีได�รับ

อนุมัติให�เดินทางไปราชการ หรือวันท่ีออกจากราชการแล�วแต�กรณี โดยให�ผู�ท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
การเดินทางไปราชการ ดังน้ี 

(๑) ผู�ว�าราชการจังหวัด เป+นผู�อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู�บริหารท�องถ่ินและ
ประธานสภาท�องถ่ิน 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการต�างประเทศ ต�องขออนุมัติล�วงหน�าก�อนเดินทางไป
ราชการไม�น�อยกว�าสามสิบวัน และผู�ว�าราชการจังหวัดต�องพิจารณาให�เสร็จภายในสิบห�าวันนับแต�วัน
ได�รับแจ�งหากพิจารณาไม�อนุมัติให�แจ�งเหตุผลการไม�อนุมัติด�วย และผู�บริหารท�องถ่ินหรือประธานสภา
ท�องถ่ินสามารถอุทธรณ/คําสั่งได�ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน แจ�งให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินหรือประธานสภาท�องถ่ินเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให�ถือว�าได�รับอนุมัติให�
เดินทางไปราชการแล�ว โดยไม�ต�องขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัดอีกเพียงแต�แจ�งให�ผู�ว�าราชการ
จังหวัดทราบ 

กรณีผู�บริหารท�องถ่ินหรือประธานสภาท�องถ่ินมีภารกิจท่ีต�องปฏิบัติเป+นการต�อเน่ือง
หรือเป+นการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทํา
การให�สามารถดําเนินการได�โดยไม�ต�องขออนุมัติต�อผู�ว�าราชการจังหวัดก�อน 
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(๒) ผู�บริหารท�องถ่ินเป+นผู�อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค/การบริหาร
ส�วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค/การบริหารส�วนตําบล ท่ีปรึกษานายกองค/การบริหาร
ส�วนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค/การบริหารส�วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค/การบริหารส�วนตําบล ข�าราชการและพนักงานส�วนท�องถ่ิน 
รวมถึงลูกจ�าง พนักงานจ�างขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(๓) ประธานสภาท�องถ่ินเป+นผู�อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
โดยต�องมีคํารับรองจากผู�บริหารท�องถ่ินว�ามีงบประมาณเพียงพอท่ีจะเบิกจ�ายได� 

 
ข�อ ๙  ถ�าผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�าหรือไม�

สามารถเดินทางกลับท�องท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส�วนตัว โดย
ได�รับอนุมัติให�ลากิจหรือลาพักผ�อนตามระเบียบว�าด�วยการน้ัน และได�รับอนุมัติระยะเวลาดังกล�าวจาก
ผู�มีอํานาจอนุมัติการเดินทางแล�ว ให�มีสิทธิได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการตามท่ีระเบียบน้ี
กําหนดไว�ต�อเม่ือได�มีการปฏิบัติราชการตามคําสั่งขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินแล�ว 

 
ข�อ ๑๐  เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินซึ่งได�รับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งระดับสูงข้ึนภายหลัง

วันท่ีได�เดินทางไปราชการแล�ว ให�มีสิทธิท่ีจะได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหน�ง
ระดับท่ีสูงข้ึน นับแต�วันท่ีมีคําสั่งแต�งต้ังดังกล�าว แม�คําสั่งน้ันจะให�มีผลย�อนหลังไปถึงหรือก�อนวันออก
เดินทางก็ตาม 

 
ข�อ ๑๑  เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหน�ง หรือรักษาราชการ

แทนให�ได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหน�ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตรา
สําหรับตําแหน�งระดับท่ีตนดํารงอยู� แต�การเดินทางระหว�างท่ีรักษาการในตําแหน�งหรือรักษาราชการ
แทน รวมท้ังการเดินทางกลับมาดํารงตําแหน�งเดิม ให�ได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการตาม
อัตราสําหรับตําแหน�งระดับท่ีตนรักษาการในตําแหน�งหรือรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีเป+นการเดินทางไปรักษาการในตําแหน�ง หรือรักษาราชการแทนใน
ตําแหน�งระดับท่ีตํ่ากว�าให�ผู�เดินทางมีสิทธิได�รับค�าใช�จ�ายในอัตราสําหรับตําแหน�งระดับท่ีตนดํารงอยู� 

 
ข�อ ๑๒  การเดินทางไปราชการ ถ�าผู�เดินทางหยุดอยู�ท่ีใดโดยไม�มีเหตุอันควร ไม�มี

สิทธิได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาท่ีหยุดน้ัน 
 
ข�อ ๑๓  ผู�เดินทางไปราชการซึ่งเป+นผู�ได�รับเบ้ียเลี้ยงประจํา จะเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทาง

ตามระเบียบน้ีได� เม่ืองดเบิกเบ้ียเลี้ยงประจํา 
กรณีผู�เดินทางไปราชการถึงแก�ความตายระหว�างไปราชการ โดยเหตุแห�งความตาย

มิได�เกิดจากการประทุษร�ายด�วยเหตุส�วนตัวหรือการประพฤติช่ัวอย�างร�ายแรงของตน ให�บุคคลใน
ครอบครัวของผู�ถึงแก�ความตายหรือผู�จัดการศพ มีสิทธิเบิกค�าพาหนะในการเดินทางเพ่ือไปปลงศพ 
หรือค�าพาหนะและค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการส�งศพกลับภายในวงเงินและเง่ือนไข ดังน้ี 

(๑) กรณีเดินทางเพ่ือไปปลงศพ ให�บุคคลในครอบครัวเบิกค�าพาหนะได�ไม�เกินสาม
คนและให�เบิกได�เฉพาะค�าพาหนะไปกลับเท�าท่ีจ�ายจริงไม�เกินอัตราตามเส�นทางจากท�องท่ีท่ีผู�ถึงแก�
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ความตายรับราชการไปยังท�องท่ีท่ีถึงแก�ความตายตามสิทธิของผู�ถึงแก�ความตาย เว�นแต�บุคคลใน
ครอบครัวของผู�ถึงแก�ความตายมีสิทธิได�รับค�าใช�จ�าย ในการเดินทางไปราชการสูงกว�าสิทธิของผู�ถึงแก�
ความตายให�เบิกค�าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู�น้ัน แต�ถ�าผู�ถึงแก�ความตายไม�มีบุคคลในครอบครัว 
หรือมีแต�บุคคลในครอบครัวมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนเป+นผู�จัดการศพ ให�ผู�จัดการศพเบิกค�าพาหนะได�
เพียงคนเดียว 

(๒) กรณีการส�งศพกลับให�เบิกค�าพาหนะในการส�งศพกลับได�เท�าท่ีจ�ายจริง แต�ไม�
เกินอัตราค�าพาหนะในเส�นทางจากท�องท่ีท่ีถึงแก�ความตายไปยังท�องท่ีท่ีผู�ถึงแก�ความตายรับราชการ 
และให�เบิกค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป+นท่ีเก่ียวกับการส�งศพกลับได�เท�าท่ีจ�ายจริง๔ 

 
หมวด ๒ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
   

 
ข�อ ๑๔  การเดินทางไปราชการช่ัวคราว ได�แก� 
(๑) การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกท่ีต้ังสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตาม

คําสั่งผู�บังคับบัญชา หรือตามหน�าท่ีที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
(๒) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามท่ีได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ 
(๓) การไปช�วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน�ง หรือไปรักษาราชการแทน 
 
ข�อ ๑๕  ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว ได�แก� 
(๑) เบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค�าเช�าท่ีพัก 
(๓) ค�าพาหนะ รวมถึงค�าเช�ายานพาหนะ ค�าเช้ือเพลิงหรือพลังงานสําหรับ

ยานพาหนะ ค�าระวางบรรทุก ค�าจ�างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔) ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป+นต�องจ�ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
 
ข�อ ๑๖๕  เบ้ียเลี้ยงเดินทางให�เบิกได�ในลักษณะเหมาจ�าย ตามบัญชีหมายเลข ๑ 

ท�ายระเบียบน้ี 
 

                                                 
๔ ข�อ ๑๓ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ ข�อ ๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข�อ ๑๗  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให�นับต้ังแต�
เวลาออกจากสถานท่ีอยู�หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานท่ีอยู� หรือสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการตามปกติ แล�วแต�กรณี 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรมให�นับย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเป+นหน่ึงวัน ถ�าไม�
ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและส�วนท่ีไม�ถึงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ันนับได�เกินสิบสองช่ัวโมง
ให�ถือเป+นหน่ึงวัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมิได�มีการพักแรม หากนับได�ไม�ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและ
ส�วนท่ีไม�ถึงน้ันนับได�เกินสิบสองช่ัวโมง ให�ถือเป+นหน่ึงวัน หากนับได�ไม�เกินสิบสองช่ัวโมง แต�เกินหก
ช่ัวโมงข้ึนไปให�ถือเป+นคร่ึงวัน 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�า หรือไม�
สามารถเดินทางกลับท�องท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส�วนตัวตาม
ข�อ ๙ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ�อนก�อน
ปฏิบัติราชการ ให�นับเวลาต้ังแต�เร่ิมปฏิบัติราชการเป+นต�นไป และกรณีลากิจหรือลาพักผ�อนหลังเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติราชการ ให�ถือว�าสิทธิในการเบิกจ�ายเบ้ียเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเม่ือสิ้นสุดเวลาปฏิบัติ
ราชการ 

 
ข�อ ๑๘๖  การเดินทางไปราชการท่ีจําเป+นต�องพักแรม เว�นแต�การพักแรมซึ่งโดยปกติ

ต�องพักแรมในยานพาหนะหรือพักแรมในท่ีพักซึ่งทางราชการจัดท่ีพักไว�ให�แล�ว ให�ผู�เดินทางไปราชการ
เบิกค�าเช�าท่ีพักในลักษณะเหมาจ�ายหรือในลักษณะจ�ายจริงก็ได� แต�ถ�าเป+นการเดินทางไปราชการเป+น
หมู�คณะต�องเลือกค�าเช�าท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ  ท้ังน้ี ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท�ายระเบียบน้ี 

ในกรณีเป+นการเดินทางไปราชการในท�องท่ีท่ีมีค�าครองชีพสูงหรือเป+นแหล�ง
ท�องเท่ียว ให�ผู�เดินทางไปราชการเบิกค�าเช�าท่ีพักในอัตราสูงได�ตามความจําเป+น ตามหลักเกณฑ/และ
อัตราตามบัญชีหมายเลข ๒ ท�ายระเบียบน้ี 

การเดินทางไปราชการเป+นหมู�คณะ ซึ่งมีผู� ดํารงตําแหน�งระดับ ๙ ข้ึนไปหรือ
เทียบเท�า เป+นหัวหน�าคณะ หากมีความจําเป+นต�องใช�สถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเป+นท่ี
ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืนให�เบิกค�าเช�าท่ีพักได�เพ่ิมข้ึนสําหรับห�องพักอีกห�องหน่ึงหรือจะเบิก
ค�าเช�าห�องชุดแทนก็ได�เท�าท่ีจ�ายจริง  ท้ังน้ี ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท�ายระเบียบน้ี 

 
ข�อ ๑๙  การเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดใน

สถานท่ีปฏิบัติราชการแห�งเดียวกัน ให�เบิกได�เพียงระยะเวลาไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันออก
เดินทางถ�าเกินต�องได�รับอนุมัติจากผู�ว�าราชการจังหวัด ท้ังน้ีให�พิจารณาถึงความจําเป+นและประหยัด
ด�วย 

 
ข�อ ๒๐  การเดินทางไปราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไม�สะดวกในการ

เดินทางไปกลับระหว�างสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานท่ีอยู� ให�เบิกค�าเช�าท่ีพักระหว�างไปราชการได�

                                                 
๖ ข�อ ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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เพียงระยะเวลาไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวัน นับแต�วันออกเดินทาง ถ�าเกินต�องได�รับอนุมัติจากผู�ว�าราชการ
จังหวัด  ท้ังน้ี ให�พิจารณาถึงความจําเป+นและประหยัดด�วย 

 
ข�อ ๒๑  ในกรณี ท่ีผู� เ ดินทางไปราชการเจ็บปRวย และจําเป+นต�องพักเ พ่ือ

รักษาพยาบาล ให�เบิกค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง และค�าเช�าท่ีพักสําหรับวันท่ีพักน้ันได� แต�ท้ังน้ีต�องไม�เกินสิบ
วัน 

ภายใต�บังคับวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีผู�เดินทางเจ็บปRวยและต�องเข�าพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาลให�งดเบิกค�าเช�าท่ีพัก เว�นแต�กรณีที่จําเป+น 

การเจ็บปRวยตามวรรคหน่ึง ต�องมีใบรับรองแพทย/ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีท่ีไม�มี
แพทย/ที่ทางราชการรับรองอยู�ในท�องท่ีที่เกิดการเจ็บปRวย ผู�เดินทางต�องช้ีแจงประกอบ 

 
ข�อ ๒๒  การเดินทางไปราชการ โดยปกติให�ใช�ยานพาหนะประจําทาง และให�เบิกค�า

พาหนะได�โดยประหยัด 
ในกรณีไม�มียานพาหนะประจําทาง หรือมีแต�ต�องการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชน/แก�

ราชการให�ใช�พาหนะอ่ืนได� แต�ผู�เดินทางจะต�องช้ีแจงเหตุผลและความจําเป+นไว�ในรายงานการเดินทาง
หรือหลักฐาน การขอเบิกเงินค�าพาหนะน้ัน 

ผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า ให�เบิกค�าพาหนะรับจ�างได�
สําหรับกรณีดังต�อไปน้ี 

(๑) การเดินทางไปกลับระหว�างสถานท่ีอยู� ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต�องใช�ในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

(๒) การเดินทางไปกลับระหว�างสถานท่ีอยู� ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกันวันละไม�เกินสองเท่ียว 

(๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ�างข�ามเขตจังหวัด ระหว�างสถานท่ีอยู�ท่ีพัก 

หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต�องใช�ในการ
เดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการ ให�เบิกค�าพาหนะรับจ�างได�เท�าท่ีจ�ายจริง แต�ต�องไม�เกินอัตรา ดังน้ี 

(๑) กรณีเป+นการเดินทางข�ามเขตจังหวัดระหว�างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดท่ีมีเขต
ติดต�อกับกรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางข�ามเขตจังหวัดท่ีผ�านเขตกรุงเทพมหานคร ให�เบิกเท�าท่ี
จ�ายจริงภายในวงเงินเท่ียวละไม�เกิน ๖๐๐ บาท 

(๒) การเดินทางข�ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข�อ (๑) ให�เบิกเท�าท่ีจ�ายจริง
ภายในวงเงินเท่ียวละไม�เกิน ๕๐๐ บาท๗ 

ผู�ซึ่งไม�มีสิทธิเบิกค�าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี่ ถ�าต�องนําสัมภาระในการ
เดินทางหรือสิ่งของเคร่ืองใช�ของทางราชการไปด�วย และเป+นเหตุให�ไม�สะดวกท่ีจะเดินทางโดย
ยานพาหนะประจําทางให�เบิกค�าพาหนะรับจ�างได� 

                                                 
๗ ข�อ ๒๒ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกผู�เดินทางไปราชการจะเบิกค�า
พาหนะรับจ�างตาม (๒) ไม�ได� 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการ มีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�า หรือไม�
สามารถเดินทางกลับท�องท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส�วนตัวตาม
ข�อ ๙ ให�เบิกค�าพาหนะเท�าท่ีจ�ายจริงตามเส�นทางท่ีได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการ กรณีท่ีมีการ
เดินทางนอกเส�นทางในระหว�างการลาน้ัน ให�เบิกค�าพาหนะได�เท�าท่ีจ�ายจริงโดยไม�เกินอัตราตาม
เส�นทางท่ีได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการ 

 
ข�อ ๒๓๘  การเดินทางไปราชการโดยรถโดยสารประจําทางและรถไฟ ให�เป+นไปตาม

หลักเกณฑ/ ดังน้ี 
(๑) การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ให�เบิกค�าพาหนะเดินทางได�เท�าท่ีจ�ายจริง

ไม�เกินอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส�งทางบกกลางกําหนด เว�นแต�กรณีจําเป+นท่ีผู�เดินทางถูก
เรียกเก็บเงินค�าพาหนะเกินกว�าอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส�งทางบกกลางกําหนด ก็ให�เบิก
ค�าพาหนะเดินทางได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

(๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให�เบิกค�าพาหนะเดินทางได�เท�าท่ีจ�ายจริง สําหรับการ
เดินทางโดยรถด�วนหรือรถด�วนพิเศษ ช้ันท่ี ๑ น่ังนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให�เบิกได�เฉพาะผู�ดํารง
ตําแหน�งระดับ ๖ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า 

 
ข�อ ๒๔  ในท�องท่ีจังหวัดใดท่ีไม�มีอัตราค�าพาหนะประเภทใดกําหนดไว� ให�ผู�ว�า

ราชการจังหวัดกําหนดอัตราค�าพาหนะดังกล�าวข้ึนไว� เพ่ือประโยชน/ในการพิจารณาอนุมัติและการ
ตรวจสอบเม่ือกําหนดแล�วให�แจ�งกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๒๕๙  การใช�พาหนะส�วนตัวเดินทางไปราชการ ผู�เดินทางจะต�องได�รับอนุมัติจาก

ผู�บริหารท�องถ่ินสําหรับผู�บริหารท�องถ่ินและประธานสภาท�องถ่ินต�องได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ
ตามระเบียบข�อ ๘ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป+นค�าพาหนะในลักษณะเหมาจ�ายให�เป+นค�าใช�จ�าย
สําหรับเป+นค�าพาหนะส�วนตัวได�  ท้ังน้ี ให�พิจารณาอนุมัติการใช�พาหนะส�วนตัวตามความจําเป+น 
เหมาะสม และประหยัด 

 
ข�อ ๒๖๑๐  เงินชดเชยเป+นค�าพาหนะตามข�อ ๒๕ ให�เบิกจ�ายในประเภทค�าพาหนะ 

ดังน้ี 
(๑) รถยนต/ส�วนบุคคล  กิโลเมตรละ ๔ บาท 
(๒) รถจักรยานยนต/ส�วนบุคคล  กิโลเมตรละ ๒ บาท 

                                                 
๘ ข�อ ๒๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ ข�อ ๒๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๐ ข�อ ๒๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ให�คํานวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส�นทางของกรมทางหลวงในระยะทาง
สั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได�โดยสะดวกและปลอดภัย 

ในกรณีที่ไม�มีเส�นทางของกรมทางหลวงให�ใช�ระยะทางตามเส�นทางของหน�วยงานอ่ืน
ท่ีตัดผ�าน เช�น เส�นทางของเทศบาล และในกรณีท่ีไม�มีเส�นทางของกรมทางหลวงและของหน�วยงาน
อ่ืน ให�ผู�เดินทางเป+นผู�รับรองระยะทางในการเดินทาง 

 
ข�อ ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน ให�เป+นตามหลักเกณฑ/ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช้ันธุรกิจ สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๙ หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�าข้ึนไป 
(๒) ช้ันประหยัดหรือช้ันตํ่าสุด 

(ก) สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า 
(ข) ผู�ดํารงตําแหน�งตํ่ากว�าท่ีระบุใน (ก) เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป+นรีบด�วน เพ่ือ

ประโยชน/ต�อทางราชการ และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ 
(๓) การเดินทางซึ่งไม�เข�าหลักเกณฑ/ตาม (๑) (๒) จะเบิกค�าใช�จ�ายได�ไม�เกินค�าใช�จ�าย

ในการเดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู�เดินทางจะพึงเบิกได� 
 
ข�อ ๒๘  ผู�เดินทางไปราชการในหน�าท่ีเลขานุการกับผู�บังคับบัญชาท่ีเป+นหัวหน�า

คณะ ซึ่งดํารงตําแหน�งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า หากมีความจําเป+นต�องเดินทางพร�อม
กับผู�บังคับบัญชาและเพ่ือประโยชน/ในการประสานสั่งการในระหว�างเดินทางไปราชการให�เบิกค�า
พาหนะได�เท�ากับท่ีผู�บังคับบัญชามีสิทธิเบิกและให�พักแรมในท่ีเดียวกับผู�บังคับบัญชา โดยเบิกค�าเช�าท่ี
พักได�ตามสิทธิท่ีตนเองได�รับ หรือเบิกได�เท�าท่ีจ�ายจริงในอัตราตํ่าสุดของท่ีพักน้ัน แต�ไม�เกินอัตราท่ี
ผู�บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 

 
ข�อ ๒๙  ผู�เดินทางไปราชการเพ่ือทําหน�าท่ีรับรอง หรือปฏิบัติงานร�วมกับชาว

ต�างประเทศจะเบิกค�าพาหนะในการเดินทางเท�ากับท่ีต�องเบิกสําหรับชาวต�างประเทศน้ันก็ได� 
 
ข�อ ๓๐  ผู�เดินทางไปราชการซึ่งต�องนําสิ่งของเคร่ืองใช�ของทางราชการไปด�วย ให�

เบิกค�าพาหนะสําหรับสิ่งของเคร่ืองใช�น้ันได�โดยประหยัด 
 
ข�อ ๓๑  ผู�เดินทางไปราชการซึ่งต�องจ�ายค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป+นเน่ืองในการเดินทางไป

ราชการให�เบิกค�าใช�จ�ายน้ันได�โดยประหยัด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การเดินทางไปราชการประจํา 

   
 

ข�อ ๓๒  การเดินทางไปราชการประจํา ได�แก�การเดินทางไปประจําต�างสํานักงานไป
รักษาการในตําแหน�งหรือรักษาราชการแทน เพ่ือดํารงตําแหน�งใหม� ณ สํานักงานแห�งใหม� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ข�อ ๓๓๑๑  ผู�เดินทางไปราชการประจําสํานักงานแห�งใหม�ให�เบิกค�าใช�จ�ายได�ตามข�อ 
๑๕ และกรณีท่ีผู�เดินทางดังกล�าวมีความจําเป+นต�องย�ายท่ีอยู�ใหม� ให�เบิกค�าขนย�ายสิ่งของส�วนตัวใน
ลักษณะเหมาจ�ายได� ตามบัญชีหมายเลข ๓ ท�ายระเบียบน้ี 

 
ข�อ ๓๔  การเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีท่ีมิได�กําหนดไว�

ในส�วนน้ีให�นําหลักเกณฑ/ที่กําหนดไว�ในหมวด ๒ ส�วนท่ี ๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
ข�อ ๓๕  การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทางให�นับต้ังแต�

เวลาออกจากสถานท่ีอยู�จนถึงสถานท่ีพักท่ีไปรับราชการแห�งใหม� 
 
ข�อ ๓๖  ผู�เดินทางไปราชการประจํา จะเบิกค�าเช�าท่ีพักและค�าพาหนะสําหรับบุคคล

ในครอบครัวได�โดยประหยัด 
การเบิกค�าเช�าท่ีพัก และค�าพาหนะสําหรับผู�ติดตาม ให�เบิกได�ดังน้ี 
(๑) หน่ึงคนสําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๖ ลงมา หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า 
(๒) ไม�เกินสองคนสําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๗ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า 
 
ข�อ ๓๗  ค�าเช�าท่ีพักและค�าพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัวนอกจากผู�ติดตามให�

เบิกได�ในอัตราเดียวกับผู�เดินทางตามข�อ ๓๓ สําหรับผู�ติดตามให�เบิกได�เท�ากับเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินใน
ตําแหน�งระดับตํ่าสุด 

ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงท�องท่ีท่ีต้ังสํานักงานแห�งใหม� ถ�าไม�อาจเข�าพักอาศัยท่ีทาง
ราชการจัดให�หรือบ�านเช�าได�และผู�บริหารท�องถ่ินอนุญาตแล�ว ให�เบิกค�าเช�าท่ีพักสําหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวได�ไม�เกินเจ็ดวันนับแต�วันท่ีไปถึงท�องท่ีที่ต้ังสํานักงานแห�งใหม� 

ถ�ามีความจําเป+นจะต�องเบิกค�าเช�าท่ีพักเกินเจ็ดวันต�องได�รับอนุมัติจากผู�ว�าราชการ
จังหวัด 

 
ข�อ ๓๘  ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปประจําต�างสํานักงาน เดินทางโดยเคร่ืองบินตามข�อ 

๒๗ ให�บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเคร่ืองบินได�ด�วย 
 
ข�อ ๓๙  ในกรณีจําเป+นซึ่งไม�อาจนําบุคคลในครอบครัวไปพร�อมกับผู�เดินทางได� ให�ผู�

เดินทางรายงานช้ีแจงเหตุผลความจําเป+นและกําหนดเวลาท่ีจะเลื่อนการเดินทางต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหน่ึงให�ขอก�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินผู�น้ันจะเดินทาง 
ผู�บริหารท�องถ่ินมีอํานาจอนุญาตเลื่อนการเดินทางได�ภายในเวลาอันสมควร แต�ต�อง

ไม�เกินหน่ึงปSนับแต�วันท่ีปรากฏในคําสั่งให�เดินทางไปราชการ 
 
ข�อ ๔๐๑๒  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๑ ข�อ ๓๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
ข�อ ๔๑  ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งต�างสังกัด

ให�เบิกจากสังกัดใหม�ซึ่งไปประจํา 
 

ส�วนท่ี ๓ 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

   
 

ข�อ ๔๒  การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให�หมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับ
ภูมิลําเนาเดิมของผู�เดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

 
ข�อ ๔๓  เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ�าง ซึ่งองค/กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินเลิกจ�างจะเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได�เฉพาะค�าเช�าท่ี
พัก ค�าพาหนะและค�าขนย�ายสิ่งของส�วนตัว เพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินผู�น้ัน ตาม
อัตราสําหรับตําแหน�งระดับคร้ังสุดท�าย ก�อนออกจากราชการหรือเลิกจ�าง 

ในกรณีที่เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินถึงแก�ความตาย ให�สิทธิในการเบิกค�าใช�จ�ายตามวรรคหน่ึง
ตกแก�ทายาทผู�ใดผู�หน่ึงท่ีอยู�กับเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินขณะถึงแก�ความตาย 

ในกรณีที่ไม�มีทายาทท่ีอยู�กับเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินขณะถึงแก�ความตาย หรือมีทายาทแต�
ไม�สามารถจัดการได� ให�สิทธิในการเบิกค�าใช�จ�ายตามวรรคหน่ึงตกแก�ทายาทผู�ใดผู�หน่ึงท่ีมิได�ไปอยู�ด�วย
ถ�าทายาทผู�น้ันต�องเดินทางไปจัดการดังกล�าวให�เบิกค�าใช�จ�ายตามวรรคหน่ึงสําหรับตนเองได�เฉพาะ
การเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนย�ายสิ่งของตามข�อน้ี ให�กระทําภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับ
แต�วันออกจากราชการ เลิกจ�าง หรือตาย ถ�าเกินต�องได�รับอนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 

 
ข�อ ๔๔  เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจ�าง ซึ่งถูกสั่งพักการจ�างจะ

เบิกค�าใช�จ�ายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค�าเช�าท่ีพัก ค�าพาหนะและค�าขนย�าย
สิ่งของส�วนตัวเพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินผู�น้ัน โดยจะไม�รอผลการสอบสวนถึงท่ีสุดก็
ได� 

 
ข�อ ๔๕  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามข�อ 

๔๓ และ ๔๔ จะขอเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปยังท�องท่ีอ่ืนซึ่งมิใช�ภูมิลําเนาเดิม โดยเสียค�าใช�จ�าย
ในการเดินทางไม�สูงกว�า ให�กระทําได�เม่ือได�รับอนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 

 

                                                                                                                                            
๑๒ ข�อ ๔๐ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ข�อ ๔๖๑๓  การเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ให�เบิกจากต�นสังกัด
เดิม 

 
หมวด ๓ 

การเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว 
   

 
ข�อ ๔๗  การเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ซึ่งจะเบิก

ค�าใช�จ�ายตามระเบียบน้ีได� ผู�ที่เดินทางจะต�องได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจตามข�อ ๘ 
ถ�าผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวได�รับความช�วยเหลือจากต�างประเทศ

หรือหน�วยงานใด ๆ ในเร่ืองค�าใช�จ�ายในการเดินทางแล�ว ไม�มีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบน้ี แต�หากความช�วยเหลือท่ีได�รับน�อยกว�าสิทธิท่ีจะพึงมีตามระเบียบน้ี ให�เบิก
ค�าใช�จ�ายสมทบได� ดังน้ี 

(๑) ค�าโดยสารเคร่ืองบิน กรณีท่ีผู�ให�ความช�วยเหลือไม�ออกค�าโดยสารเคร่ืองบินให� 
ให�เบิกค�าโดยสารเคร่ืองบินไปและกลับได�ตามสิทธิของผู�เดินทาง กรณีได�รับความช�วยเหลือค�าโดยสาร
เคร่ืองบินไปและกลับแล�ว ให�งดเบิกเงินสมทบค�าโดยสารเคร่ืองบิน แม�ความช�วยเหลือน้ันช้ันท่ีน่ังจะ
ตํ่ากว�าสิทธิท่ีพึงได�รับ และกรณีได�รับความช�วยเหลือค�าโดยสารเคร่ืองบินเพียงเท่ียวเดียว ให�เบิกค�า
โดยสารเคร่ืองบินอีกหน่ึงเท่ียวในช้ันเดียวกับท่ีได�รับความช�วยเหลือ แต�ต�องไม�เกินสิทธิที่พึงได�รับ 

(๒) ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง กรณีท่ีไม�ได�รับความช�วยเหลือค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให�เบิก
ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางได�ตามสิทธิของผู�เดินทาง กรณีที่ได�รับความช�วยเหลือค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางหรือผู�ให�
ความช�วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารให� ให�เบิกค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางสมทบได�ในกรณี ดังน้ี 

(ก) กรณีได�รับความช�วยเหลือค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางตํ่ากว�าสิทธิท่ีพึงได�รับ ให�เบิก
ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางสมทบเฉพาะส�วนท่ีขาด ซึ่งเม่ือรวมกับค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางท่ีได�รับความช�วยเหลือ
แล�ว จะต�องไม�เกินสิทธิที่พึงได�รับ 

(ข) กรณีผู�ให�ความช�วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกม้ือ ให�งดเบิกค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง
กรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๒ ม้ือ ให�เบิกจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางได�ไม�เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบ้ียเลี้ยง
เดินทางเหมาจ�าย และกรณีจัดเลี้ยงอาหาร ๑ ม้ือ ให�เบิกจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางได�ไม�เกิน ๒ ใน ๓ 
ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ�าย 

(๓) ค�าท่ีพัก กรณีผู�ให�ความช�วยเหลือไม�ออกค�าเช�าท่ีพักให� ให�เบิกค�าเช�าท่ีพักได�ตาม
สิทธิของผู�เดินทาง กรณีได�รับความช�วยเหลือค�าท่ีพักตํ่ากว�าสิทธิท่ีพึงได�รับ ให�เบิกค�าเช�าท่ีพักสมทบ
เฉพาะส�วนท่ีขาดตามจํานวนท่ีได�จ�ายจริงซึ่งเม่ือรวมกับค�าท่ีพักท่ีได�รับความช�วยเหลือแล�วจะต�องไม�
เกินสิทธิที่พึงได�รับและกรณีที่ผู�ให�ความช�วยเหลือจัดท่ีพักให� ให�งดเบิกค�าเช�าท่ีพัก 

(๔) ค�ารับรอง ให�ผู�เดินทางมีสิทธิได�รับเงินค�ารับรองตามข�อ ๕๕ 
(๕) ค�าพาหนะเดินทางไปกลับระหว�างสถานท่ีอยู� ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ

กับสถานียานพาหนะและค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป+นเน่ืองในการเดินทางไปราชการ กรณีท่ีมิได�รับความ

                                                 
๑๓ ข�อ ๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ช�วยเหลือให�เบิกได�ตามสิทธิ กรณีได�รับความช�วยเหลือตํ่ากว�าสิทธิท่ีพึงได�รับ ให�เบิกสมทบเฉพาะส�วน
ท่ีขาดตามจํานวนท่ีได�จ�ายจริง รวมแล�วต�องไม�เกินสิทธิที่พึงได�รับ๑๔ 

 
ข�อ ๔๘  ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว ได�แก� 
(๑) เบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค�าเช�าท่ีพัก 
(๓) ค�าพาหนะ รวมท้ังค�าเช�ายานพาหนะ ค�าเช้ือเพลิงพลังงาน สําหรับยานพาหนะ 

ค�าระวางบรรทุก ค�าจ�างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
(๔) ค�ารับรอง 
(๕) ค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีจําเป+นเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
 
ข�อ ๔๙  เบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวให�เบิกได�ในลักษณะเหมา

จ�ายตามบัญชีหมายเลข ๔ ท�ายระเบียบน้ี๑๕ 
ผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวท่ีมิได�เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางตามวรรคหน่ึง 

ให�เบิกค�าอาหารค�าเคร่ืองด่ืม ค�าภาษีและค�าบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือร�านค�าเรียกเก็บ ค�าใช�
สอยเบ็ดเตล็ดและค�าทําความสะอาดเสื้อผ�า ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท�ายระเบียบน้ี๑๖ 

ผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวจะเลือกเบิกค�าใช�จ�ายตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสอง ได�เพียงอย�างเดียว ตลอดระยะเวลาของการเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวน้ัน ไม�
ว�าจะเดินทางไปประเทศเดียวหรือหลายประเทศก็ตาม 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการเจ็บปRวยและจําเป+นต�องพักเพ่ือรักษาพยาบาล ให�นํา
ข�อ ๒๑ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๕๐  การนับเวลาเดินทางไปราชการต�างประเทศเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

ให�นับต้ังแต�ประทับตราหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาท่ีประทับตราหนังสือเดิน
ทางเข�าประเทศไทย 

ในกรณีการเดินทางของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินท่ีใช�เอกสารอย�างอ่ืนซึ่งมิใช�หนังสือเดินทาง
เวลาท่ีถือว�าเป+นเวลาเข�าและออกจากประเทศไทยให�ใช�เวลาประทับตราเข�าและออกในเอกสารน้ัน 

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีท่ีมีการพักแรม ให�นับย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเป+นหน่ึงวัน ถ�าไม�
ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและส�วนท่ีไม�ถึงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ันนับได�เกินสิบสองช่ัวโมง
ให�ถือเป+นหน่ึงวัน 

                                                 
๑๔ ข�อ ๔๗ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ ข�อ ๔๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ ข�อ ๔๙ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได�มีการพักแรม หากนับได�ไม�ถึงย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และ
ส�วนท่ีไม�ถึงน้ัน นับได�เกินสิบสองช่ัวโมงให�ถือเป+นหน่ึงวัน หากนับได�ไม�เกินสิบสองช่ัวโมงแต�เกินหก
ช่ัวโมงข้ึนไปให�ถือเป+นคร่ึงวัน 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�า หรือไม�
สามารถเดินทางกลับท�องท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส�วนตัวตาม
ข�อ ๙ การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ�อนก�อน
ปฏิบัติราชการ ให�นับเวลาต้ังแต�เร่ิมปฏิบัติราชการเป+นต�นไป ยกเว�นในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการมี
เหตุจําเป+นต�องพักแรมในท�องท่ีท่ีปฏิบัติราชการก�อนวันเร่ิมปฏิบัติราชการ ให�นับเวลาเพ่ือคํานวณเบ้ีย
เลี้ยงเดินทางต้ังแต�เวลาท่ีเข�าพักในท�องท่ีที่ปฏิบัติราชการ  ท้ังน้ี ไม�เกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงเม่ือนับถึงเวลาเร่ิม
ปฏิบัติราชการ และกรณีลากิจหรือลาพักผ�อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให�ถือว�าสิทธิในการ
เบิกจ�ายเบ้ียเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเม่ือสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
ข�อ ๕๑  การเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวท่ีจําเป+นต�องพักแรม เว�นแต�การ

พักแรม ซึ่งโดยปกติต�องพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซึ่งทางราชการจัดท่ีพักไว�
ให�แล�วให�ผู�เดินทางไปราชการเบิกค�าเช�าท่ีพักได�เท�าท่ีจ�ายจริงตามสิทธิท่ีตนเองได�รับในการพักอาศัย
คนเดียว  ท้ังน้ี ตามบัญชีหมายเลข ๕ ท�ายระเบียบน้ี๑๗ 

การเดินทางไปราชการเป+นหมู�คณะ ให�ผู�เดินทางไปราชการเบิกค�าเช�าท่ีพักได�
ดังต�อไปน้ี 

(๑) ผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�าลงมา ให�พักแรมรวมกัน
สองคนต�อหน่ึงห�อง โดยให�เบิกค�าเช�าท่ีพักได�เท�าท่ีจ�ายจริงในอัตราค�าเช�าห�องพักคู� คนละไม�เกินร�อย
ละเจ็ดสิบของอัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว ถ�าผู�ดํารงตําแหน�งดังกล�าวแยกพักห�องพักคนเดียวให�เบิกได�
ในอัตราเดียวกัน เว�นแต�เป+นกรณีที่ไม�เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเป+นท่ีไม�อาจพักรวมกับผู�อ่ืน
ได� ให�เบิกได�เท�าท่ีจ�ายจริงในอัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว 

(๒) ผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�าข้ึนไป ให�เบิกค�าเช�าท่ี
พักได�เท�าท่ีจ�ายจริงในอัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว 

(๓) ผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�าข้ึนไป ซึ่งเป+นหัวหน�า
คณะหากมีความจําเป+นต�องใช�สถานท่ีในท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเป+นท่ีประสานงานของคณะหรือกับ
บุคคลอ่ืนให�เบิกค�าเช�าท่ีพักได�เพ่ิมข้ึนสําหรับห�องพักอีกห�องหน่ึงในอัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียวหรือจะ
เบิกค�าเช�าห�องชุดแทนก็ได� แต�ทั้งน้ีต�องมีอัตราไม�เกินสองเท�าของอัตราค�าเช�าห�องพักคนเดียว 

ในกรณีที่ผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�าก�อนเร่ิมปฏิบัติ
ราชการเพราะมีเหตุส�วนตัวตามข�อ ๙ และมีเหตุจําเป+นต�องพักแรมในท�องท่ีท่ีปฏิบัติราชการก�อนวัน
เร่ิมปฏิบัติราชการให�เบิกค�าเช�าท่ีพักก�อนวันเร่ิมปฏิบัติราชการดังกล�าวได�ไม�เกินหน่ึงวัน 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการนําบุคคลอ่ืนท่ีไม�มีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
พักรวมอยู�ด�วยให�ผู�เดินทางไปราชการรับภาระค�าใช�จ�ายส�วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากสิทธิท่ีพึงจะได�รับจากทาง
ราชการ 

 
                                                 

๑๗ ข�อ ๕๑ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข�อ ๕๒  การเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว โดยปกติให�ใช�ยานพาหนะ
ประจําทางและให�เบิกค�าพาหนะได�เท�าท่ีจ�ายจริงโดยประหยัด 

ในกรณีที่ไม�มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต�ต�องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน/แก�
ราชการให�ใช�พาหนะอ่ืนได� แต�ผู�เดินทางจะต�องช้ีแจงเหตุผลและความจําเป+นไว�ในหลักฐานการขอเบิก
ค�าพาหนะน้ัน 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องออกเดินทางล�วงหน�า หรือไม�
สามารถเดินทางกลับท�องท่ีต้ังสํานักงานปกติเม่ือสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส�วนตัวตามข�อ ๙ 
ให�เบิกค�าพาหนะได�เท�าท่ีจ�ายจริงตามเส�นทางท่ีได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการ กรณีท่ีมีการเดินทาง
นอกเส�นทางในระหว�างการลาน้ัน ให�เบิกค�าพาหนะได�เท�าท่ีจ�ายจริงโดยไม�เกินอัตราตามเส�นทางท่ี
ได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการ 

 
ข�อ ๕๓  การเดินทางไปราชการต�างประเทศโดยเคร่ืองบินจากประเทศไทยไป

ต�างประเทศหรือจากต�างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต�างประเทศ ให�เป+นไปตาม
หลักเกณฑ/ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ช้ันหน่ึงสําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ๑๐ ข้ึนไปหรือเทียบเท�า 
(๒) ช้ันธุรกิจหรือช้ันระหว�างช้ันหน่ึงกับช้ันประหยัดหรือช้ันตํ่าสุด สําหรับผู�ดํารง

ตําแหน�งระดับ ๙ หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า 
(๓) ช้ันประหยัดหรือช้ันตํ่าสุด สําหรับผู�ดํารงตําแหน�งระดับ ช้ัน หรือยศ นอกจากท่ี

ระบุไว� ใน (๑) และ (๒) 
ในกรณีที่เคร่ืองบินท่ีใช�ในการเดินทางไม�มีช้ันระหว�างช้ันหน่ึงกับข้ันประหยัดหรือช้ัน

ตํ่าสุดให�ผู�ดํารงตําแหน�งตาม (๒) เดินทางโดยช้ันหน่ึง 
ในกรณีที่ผู�เดินทางไปราชการมีความจําเป+นต�องโดยสารเคร่ืองบินในช้ันท่ีสูงกว�าสิทธิ

จะเบิกค�าโดยสารเคร่ืองบินน้ันในช้ันท่ีสูงกว�าสิทธิได�เม่ือได�รับความตกลงจากผู�ว�าราชการจังหวัด 
 
ข�อ ๕๔  ผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศในหน�าท่ีเลขานุการกับผู�บังคับบัญชาท่ีเป+น

หัวหน�าคณะ ซึ่งดํารงตําแหน�งระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหน�งท่ีเทียบเท�า ให�เบิกค�าพาหนะได�เท�ากับท่ี
ผู�บังคับบัญชามีสิทธิเบิก และให�พักแรมในท่ีเดียวกับผู�บังคับบัญชา โดยเบิกค�าเช�าท่ีพักได�เท�าท่ีจ�าย
จริงตามสิทธิที่ตนเองได�รับหรือเบิกในอัตราตํ่าสุดของท่ีพักน้ัน แล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า 

ในกรณีท่ีผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศในหน�าท่ีเลขานุการกับผู�บังคับบัญชามี
หลายคนให�มีสิทธิเบิกค�าพาหนะและค�าเช�าท่ีพักตามวรรคหน่ึงได�เพียงหน่ึงคน ส�วนผู�เดินทางไป
ราชการในหน�าท่ีเลขานุการคนอ่ืน ๆ ให�เบิกค�าพาหนะและค�าเช�าท่ีพักได�ตามสิทธิของตน 

 
ข�อ ๕๕๑๘  ให�ผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวเบิกค�ารับรองในการเดินทาง

ไปราชการในลักษณะเหมาจ�าย ตามบัญชีหมายเลข ๖ ท�ายระเบียบน้ี 
การเดินทางไปราชการท่ีจะเบิกค�ารับรองตามวรรคหน่ึงได� ต�องเป+นการเดินทางกรณี

ใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
                                                 

๑๘ ข�อ ๕๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๑) เป+นผู�เดินทางไปเข�าร�วมประชุมระหว�างประเทศในฐานะผู�แทนรัฐบาล ผู�แทน
รัฐสภาหรือผู�แทนส�วนราชการไทย แต�ไม�รวมถึงการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ 

(๒) เป+นผู�เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู�เงินและขอความช�วยเหลือจากต�างประเทศ
ในฐานะผู�แทนรัฐบาลไทย 

(๓) เป+นผู�เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข�าร�วมการประชุมเก่ียวกับความร�วมมือ
ระหว�างหน�วยงานของรัฐบาลไทยกับหน�วยงานต�างประเทศ 

(๔) เป+นผู�เดินทางไปเยือนต�างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ
รัฐบาลต�างประเทศ 

(๕) เป+นผู�เดินทางไปร�วมงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลต�างประเทศ 
(๖) เป+นผู�เดินทางไปจัดงานแสดงสินค�าไทย หรือส�งเสริมสินค�าไทยในต�างประเทศ

หรือส�งเสริมการลงทุนของต�างประเทศในประเทศไทย หรือส�งเสริมการลงทุนของไทยในต�างประเทศ 
(๗) เป+นผู�เดินทางไปเผยแพร�ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต�างประเทศ 
 
ข�อ ๕๕/๑๑๙  ให�ผู� เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวเบิกค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ี

จําเป+นต�องจ�ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการได�เท�าท่ีจ�ายจริง ตามหลักเกณฑ/ดังต�อไปน้ี 
(๑) เป+นค�าใช�จ�ายท่ีจําเป+นต�องจ�าย หากไม�จ�ายไม�อาจเดินทางถึงจุดหมายแต�ละช�วง

ท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการได� 
(๒) ต�องไม�เป+นค�าใช�จ�ายท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ/ ข�อบังคับ หรือหนังสือสั่ง

การของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดไว�เป+นการเฉพาะ 
(๓) ต�องไม�ใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวกับเน้ืองานท่ีไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป+นค�าใช�จ�ายใน

การบริหารงานขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
ข�อ ๕๖  ผู�เดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว ซึ่งได�รับค�าใช�จ�ายในการเดินทาง

ล�วงหน�าไปแล�วถ�าไม�ได�เดินทางภายในสี่สิบห�าวันนับแต�วันได�รับเงิน ให�นําเงินค�าใช�จ�ายท่ีได�รับไปแล�ว
ส�งคืนทันที 

 
หมวด ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข�อ ๕๗  เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินผู�เดินทางไปราชการอาจเบิกเงินล�วงหน�าได�ตามสมควร 
โดยย่ืนบัญชีรายการประมาณค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 

 
ข�อ ๕๘  การเบิกเงินตามระเบียบน้ี ผู�เบิกต�องย่ืนรายงานการเดินทาง พร�อมด�วย

ใบสําคัญคู�จ�ายและเงินเหลือจ�าย (หากมี) ต�อองค/กรปกครองส�วนท�องถ่ินเจ�าสังกัด และให�เบิกจาก
งบประมาณประจําปSที่เดินทางไปราชการ 

                                                 
๑๙ ข�อ ๕๕/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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การเบิกค�าเช�าท่ีพักเท�าท่ีจ�ายจริง ผู�เดินทางไปราชการจะใช�ใบเสร็จรับเงินหรือใบ
แจ�งรายการของโรงแรม หรือท่ีพักแรมท่ีมีข�อความแสดงว�าได�รับชําระเงินค�าเช�าท่ีพักเรียบร�อยแล�ว 
โดยเจ�าหน�าท่ีรับเงินของโรงแรม หรือท่ีพักแรมลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปS และจํานวนเงินท่ีได�รับเพ่ือ
เป+นหลักฐานในการขอเบิกค�าเช�าท่ีพักก็ได�๒๐ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข�อ ๕๙  การเดินทางไปราชการท่ีต�อเ น่ืองกัน ในระหว�างการใช�ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกับระเบียบน้ี สําหรับสิทธิท่ีจะได�รับค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีก�อหน้ีผูกพันไปแล�วโดย
สุจริตก�อนวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมแต�ท้ังน้ี ไม�เป+นการ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิท่ีจะได�รับค�าใช�จ�ายเพ่ิมข้ึนตามระเบียบน้ีสําหรับส�วนท่ีเกินจํานวนเงิน
ค�าใช�จ�ายท่ีได�รับแล�วน้ัน 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๒๐ ข�อ ๕๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. บัญชีหมายเลข ๑ อัตราค�าเบ้ียเลี้ยงในลักษณะเหมาจ�ายในราชอาณาจักร 
๒. บัญชีหมายเลข ๒ อัตราค�าเช�าท่ีพักในราชอาณาจักร 
๓. บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค�าขนย�ายสิ่งของส�วนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา

ในราชอาณาจักร 
๔. บัญชีหมายเลข ๔ อัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราวและ

ค�าใช�จ�ายอ่ืน 
๕. บัญชีหมายเลข ๕ ค�าเช�าท่ีพักในการเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว 
๖. บัญชีหมายเลข ๖ อัตราการเบิกเงินค�ารับรองในลักษณะเหมาจ�าย 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๑ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�น
ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย//ผู�จัดทํา 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน�า ๑/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 



  

 
          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 


