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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
             วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 
                                  (แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) 

------------------------------------ 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2519 เสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2498  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499  มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
                 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2519 
                 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2521 
                 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2522 
                 (4) บรรดาระเบียบ ขอบังคบั และคําสั่งอ่ืน ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
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          ขอ 4 ในระเบียบนี ้  
                “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
                 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตร ีและนายกองคการบริหารสวนตําบล                 
                “เจาหนาที่ทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี  
รองนายกองคการบริหารสวนตาํบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซ่ึงไดรับ
คาจางจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่กระทรวงมหาดไทย 
สั่งใหไปปฏิบตัิราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งให
ไปปฏิบตัิราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดกําหนดใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                 “ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เร่ิมรับราชการ กลับเขารบัราชการใหม 
หรือไดรับบรรจุเปนลูกจางหรือพนักงานจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี 
                 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับ 
ผูเดินทางไปราชการ ดังตอไปน้ี 
 (1) คูสมรส 
 (2) บุตร 
                   (3) บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส 
 (4) ผูติดตาม 
                 [ความในขอ 4 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 3 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548]  

 
ลักษณะ 1 

ขอความทั่วไป 

 ขอ 5 การจายเงินตามงบประมาณรายจาย เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามระเบียบนี้ สวนวิธีการ 
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เบิกจายนั้นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซ่ึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น 
ถือปฏิบัต ิ
          5 
 ขอ 6 ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถิ่น ใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการไดตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
                 ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการไวเปนอยางอ่ืน ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดไวในสัญญา 
        ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือที่มิไดมีตําแหนงกําหนดไว
ในระเบียบนี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูน้ันเทียบไวกับตําแหนงระดับของ
เจาหนาที่ทองถิ่น ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตาํแหนงระดับ
ของเจาหนาทีท่องถิ่น เพ่ือประโยชนในการเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการได หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเปนกรณ ีๆ ได 
              [ความในขอ 6 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 4 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
             6 
 ขอ 7  สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ 
ใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี โดยใหผูที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 
การเดินทางไปราชการ ดังน้ี 
                 (1) ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบรหิารทองถิ่น
และประธานสภาทองถิ่น 
        การขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ ตองขออนุมัติลวงหนากอนเดินทางไป
ราชการไมนอยกวาสามสิบวนั และผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหเสร็จภายในสิบหาวันนับแต
วันไดรับแจง หากพิจารณาไมอนุมัติใหแจงเหตุผลการไมอนุมัติดวย และผูบริหารทองถิ่นหรือ
ประธานสภาทองถิ่นสามารถอุทธรณคําสั่งไดตามพระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 
       กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหผูบริหาร
ทองถิ่นหรือประธานสภาทองถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการแลว โดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดอีกเพียงแตแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบ  
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                 กรณีผูบรหิารทองถิ่นหรือประธานสภาทองถิ่นมีภารกจิที่ตองปฏิบตัิเปนการตอเน่ือง 
หรือเปนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน  
1 วันทําการ ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน 
               (2) ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานกุารนายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกองคการบรหิารสวนตําบล ขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิน่ รวมถงึลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  (3) ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น 
โดยตองมีคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่นวามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจายได 
               [ความในขอ 7 เดิม ถูกยกเลิก และใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 4 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548] 
 ขอ 8 เจาหนาที่ทองถิ่นซ่ึงไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึน้ภายหลังวันที่ได
เดินทางไปราชการแลว ใหมีสิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางตามอัตราสําหรับตําแหนง
ระดับที่สูงขึ้นนับแตวันที่มีคาํสั่งแตงตั้งดังกลาว แมคําสั่งน้ันจะใหมีผลยอนหลังไปถึงหรือกอนวัน
ออกเดินทางก็ตาม   
          ขอ 9 เจาหนาที่ทองถิ่นซึ่งเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน  
ใหไดรับคาใชจายในการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตรา 
สําหรับตําแหนงระดับที่ตนดํารงอยู แตการเดินทางระหวางที่รักษาการในตําแหนงหรือรักษา
ราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการตามอัตราสําหรับตําแหนงระดับที่ตนรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน  
 ในกรณีที่เปนการเดินทางไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนใน
ตําแหนงระดับที่ต่ํากวา ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับคาใชจายในอัตราสาํหรับตําแหนงระดับที่ตน
ดํารงอยู 
          ขอ 10 การเดินทางไปราชการ ถาผูเดินทางหยุดอยูที่ใดโดยไมมีเหตุอันควร ไมมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนัน้     
 ขอ 11 ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนผูไดรับเบี้ยเลี้ยงประจํา จะเบิกเบีย้เลี้ยงเดินทาง 
ตามระเบียบนีไ้ด เม่ืองดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจํา 
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ลักษณะ 2 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

หมวด 1 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

            ขอ 12 การเดินทางไปราชการชัว่คราว ไดแก 
                   (1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงาน ซ่ึงปฏิบัติราชการปกต ิ
ตามคําสั่งผูบงัคับบัญชา หรือตามหนาที่ที่ปฏิบตัิราชการโดยปกติ 
                   (2) การไปศึกษา ฝก อบรม หรือสัมมนาที่สวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัด หรือที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ทั้งน้ี ให
หมายความรวมถึงการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่นผูจัดการศึกษา ฝก อบรม หรือสัมมนา 
และวทิยากร หรือผูบรรยายดวย 
                   (3) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบญัชา 
                   (4) การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาราชการแทน 
          ขอ 13 คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก 
 (1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 (2) คาเชาที่พัก 
 (3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ
ยานพาหนะ คาระวางบรรทกุ คาจางคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
 (4) คาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
            ขอ 14 เบี้ยเลีย้งเดินทางใหเบิกไดในอัตราประเภท ก. แหงบัญชี 1 ทายระเบียบนี ้
                   สําหรับการเดินทางในกรณีดังตอไปน้ี ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดในอัตราประเภท ข. 
แหงบัญชี 1 ทายระเบียบนี้ คือ  
                  (1) การเดินทางไปราชการในทองที่ตางอําเภอในจังหวัดเดียวกัน เวนแตอําเภอเมือง 
หรืออําเภอที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                  (2) การเดินทางไปราชการในทองที่อําเภอ ซ่ึงเปนที่ตั้งสาํนักงาน ซ่ึงปฏิบัติราชการ
ปกต ิ
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            ขอ 15 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลา
ออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบตัิราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏบิตัิ
ราชการปกต ิแลวแตกรณี 
                  เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับยี่สิบสีช่ั่วโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยี่สบิสี่ชัว่โมง 
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือ
เปนหน่ึงวัน   
          ขอ 16 การเดินทางไปราชการที่จําตองพักแรม เวนแตการพกัแรมซึ่งโดยปกตติองพักแรม 
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดให ใหเบิกคาเชาที่พักในลกัษณะเหมาจาย 
ไดตามอัตราดังนี้ 
                   (1) ในกรณีเดินทางไปราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  
ราชการสวนทองถิ่นทีเ่รียกชือ่อยางอ่ืน เทศบาล หรือสขุาภิบาล ใหเบกิไดตามอัตราประเภท ก.  
แหงบัญชี 2 ทายระเบียบนี ้
                    ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาทีพั่กสําหรบัการเดินทางไป
ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวนทองถิ่นทีเ่รียกชื่ออยางอ่ืน หรือเทศบาล 
เพ่ิมขึ้นจากอตัราประเภท ก. แหงบญัชี 2 ทายระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมแกสภาพทองที ่
แตอยางสูงไมเกินหน่ึงเทาของอัตราประเภท ก. แหงบญัชี 2 ทายระเบียบนี ้
                   (2) ในกรณีเดินทางไปราชการนอกเขตทองที่ตาม (1) ใหเบิกไดตามอัตราประเภท ข. 
แหงบัญชี 2 ทายระเบียบนี้ แตถาผูเดินทางมีความจําเปนตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ก็ใหเบิกไดตามอัตราประเภท ก. แหงบัญชี 2 ทายระเบียบนี้ 
               5     
           ขอ 17 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในสถานที่
ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันออกเดินทาง 
ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
                  [ความในขอ 17 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 5 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
 ขอ 18 คาใชจายในการศึกษา ฝก อบรม หรือสัมมนาซ่ึงมิใชคาใชจายในการเดินทาง
ตามขอ 14 ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
          ขอ 19 การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไมสะดวกในการเดินทาง 
ไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางไปราชการ
ไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูวาราชการจงัหวัด  
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          ผูเดินทางตามวรรคหนึ่งใหเบิกคาเชาที่พักตามขอ 16 ไดไมเกนิสามสบิวัน ถาเกิน 
ใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายไดในอัตราประเภท ข. แหงบัญชี 2 ทายระเบียบนี ้
                   [ความในขอ 19 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 6 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
 ขอ 20 ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวย และจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล 
ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักสําหรับวันทีพั่กนั้นได แตทั้งน้ีตองไมเกินสิบวัน 
                     ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผูเดินทางเจ็บปวยและตองเขาพักรักษาตัว
ในสถานพยาบาลใหงดเบิกคาเชาที่พัก เวนแตกรณีที่จําเปน     
                   การเจ็บปวยตามวรรคหนึง่ ตองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่
ไมมีแพทยที่ทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิดการเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ  
               5 
 ขอ 21 การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคา
พาหนะไดโดยประหยัด 
                   ในกรณไีมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเรว็ เพ่ือประโยชน
แกราชการใหใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงาน
การเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น             
                 ผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศมนตร ี
หรือผูดํารงตาํแหนงระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเทา ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณี
ดังตอไปน้ี  
                   (1) การเดินทางไปกลับระหวางสถานทีอ่ยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏบิตัิราชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยงัสถานที่
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกนั 
                   ถาการเดินทางดังกลาวตาม (1) ตองเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะ
รับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                   (2) การเดินทางไปกลับระหวางสถานทีอ่ยู ที่พัก กับสถานที่ปฏบิตัิราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว 
                   (3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
                    ผูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสาม ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ
สิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะ
ประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะรับจางได 
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                 การเดินทางไปศึกษา ฝก อบรม หรือสัมมนา การเดินทางไปสอบคดัเลือกหรือ
รับการคัดเลือก ผูเดินทางจะเบิกคาพาหนะรับจางตาม (2) ไมได 
            [ความในขอ 21 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 7 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
 ขอ 22 การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
          ขอ 23 ในทองที่จังหวัดใดที่ไมมีอัตราคาพาหนะประเภทใดกําหนดไว ใหผูวาราชการจังหวัด 
กําหนดอัตราคาพาหนะดังกลาวขึ้นไว เพ่ือประโยชนในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ 
เม่ือกําหนดแลวใหแจงกระทรวงมหาดไทย   
            ขอ 24 การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปน
คาพาหนะสวนตัวได 
          ขอ 25 เงินชดเชยเปนคาพาหนะตามขอ 24 ใหเบิกจายในประเภทคาพาหนะตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   
             5 
            ขอ 26 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
                   (1) ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น               
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงที่เทียบเทา ใหเดินทาง 
ไปโดยเครื่องบินไดทุกกรณี   
                   (2) เจาหนาที่ทองถิ่น นอกจาก (1) ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีที่จําเปนรีบดวน 
เพ่ือประโยชนแกทางราชการ  
                   (3) การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตาม (1) (2) จะเบิกคาใชจายไดไมเกิน 
คาใชจายในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบกิได 
               [ความในขอ 26 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 8 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
 5 
            ขอ 27 ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคบับญัชาที่ดํารงตาํแหนงระดับ 9 
ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี  
ใหเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะไดเทากบัที่ผูบังคบับญัชามีสิทธิเบกิ 
              [ความในขอ 27 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 8 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
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 ขอ 28 ผูเดินทางไปราชการเพื่อทําหนาที่รับรอง หรือปฏิบัติงานรวมกับชาวตางประเทศ 
จะเบิกคาพาหนะในการเดินทางเทากับทีต่องเบิกสําหรบัชาวตางประเทศนั้นก็ได 
          ขอ 29 ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย ใหเบิกคา
พาหนะสําหรับสิ่งของเครื่องใชน้ันไดโดยประหยัด 
          ขอ 30 ผูเดินทางไปราชการซึ่งตองจายคาใชจายอ่ืนที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ใหเบิกคาใชจายนั้นไดโดยประหยัด    

   หมวด 2 
การเดินทางไปราชการประจํา 

 ขอ 31 การเดินทางไปราชการประจํา ไดแกการเดินทางไปประจาํตางสํานักงาน 
ไปรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทน เพ่ือดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม 
 ขอ 32 ผูเดินทางไปราชการประจําใหเบกิคาใชจายได ตามขอ 13 และใหเบกิคาขนยาย 
สิ่งของสวนตวัในลักษณะเหมาจายไดตามอัตราในบัญชี 3 ทายระเบยีบนี ้
            ขอ 33 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา ในกรณีที่มิไดกําหนดไวใน 
หมวดนี้ ใหนําหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในลักษณะ 2 หมวด 1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ขอ 34 การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพ่ือคํานวณเบี้ยเลีย้งเดินทางใหนับตั้งแตเวลา 
ออกจากสถานที่อยูจนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแหงใหม 
            ขอ 35 ผูเดินทางไปราชการประจํา จะเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคลใน 
ครอบครัวไดโดยประหยัด 
                    การเบิกคาเชาที่พัก และคาพาหนะสําหรับผูติดตาม ใหเบิกไดดังน้ี 
                    (1) หน่ึงคนสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

(2) ไมเกินสองคนสําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ 7 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
             5  
             ขอ 36 คาเชาที่พักและคาพาหนะ สําหรับบุคคลในครอบครัว ตามขอ 4 (1) (2) และ (3) 
ใหเบิกไดในอัตราเดียวกบัผูเดินทางตามขอ 32 สําหรับผูติดตามใหเบิกไดในอัตราขั้นต่ําสุด 
                    ในกรณีที่เดินทางไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานกังานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักอาศัยที่
ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบงัคับบัญชาดังตอไปน้ีอนุญาตแลว ใหเบิกคาเชาที่พัก
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหม 

(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรี สําหรับเทศบาล 
(3) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับสุขาภิบาล 
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                   ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับความตกลงจาก
ผูวาราชการจงัหวัด 
           [ความในขอ 36 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 9 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
             5 
            ขอ 37 ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามขอ 26 
หากมีความประสงคจะใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินดวย ใหขออนุมัติตอผูวาราชการ
จังหวัด 
           [ความในขอ 37 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 9 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
                2 
 ขอ 38 ในกรณีจําเปน ซ่ึงไมอาจนําบคุคลในครอบครวัไปพรอมกับผูเดินทางได ใหผูเดินทาง
เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปน และกาํหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูวาราชการจังหวัด 
                   การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ใหขอกอนทีเ่จาหนาที่ทองถิน่ผูน้ันจะเดินทาง 
                    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหเลือ่นการเดินทางไดภายในเวลาอันสมควร  
แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวนัที่ปรากฏในคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
           [ความในขอ 38 เดิม ถูกยกเลกิและใหใชความใหมน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528] 
          ขอ 39 ผูเดินทางไปราชการประจําซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว 
ถาไมไดเดินทางภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันท ี
          ขอ 40 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัด 
ใหเบิกจากสังกัดเดิม 
     

หมวด 3 
การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 

          ขอ 41 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึงการเดินทางเพื่อกลับภูมิลําเนาเดิม 
ของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีทีอ่อกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ           
          ขอ 42 เจาหนาที่ทองถิ่นซ่ึงออกจากราชการ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่
เลิกจาง จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาเชาที่พัก 
คาพาหนะ และคาขนยายสิ่งของสวนตัว เพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูน้ัน ตามอัตรา
สําหรับตําแหนงระดับครั้งสดุทายกอนออกจากราชการหรือเลิกจาง 
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                    ในกรณีที่เจาหนาที่ทองถิน่ถึงแกความตาย ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามวรรคหนึง่
ตกแกทายาทผูใดผูหน่ึงที่อยูกับเจาหนาที่ทองถิ่นขณะถึงแกความตาย    
                     ในกรณีทีไ่มมีทายาทที่อยูกับเจาหนาทีท่องถิ่นขณะถงึแกความตาย หรือมีทายาท
แตไมสามารถจัดการได ใหสิทธใินการเบกิคาใชจายตามวรรคหนึ่งตกแกทายาทผูใดผูหน่ึงที่มิได
ไปอยูดวย ถาทายาทผูน้ันตองเดินทางไปจัดการดังกลาวใหเบกิคาใชจายตามวรรคหนึ่งสําหรับ
ตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ 
                     การเดินทางและการขนยายสิ่งของตามขอน้ี ใหกระทาํภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวนัออกจากราชการ เลิกจาง หรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลงจากกระทรวงมหาดไทย 
          ขอ 43 เจาหนาที่ทองถิ่นซ่ึงถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งพักการจางจะเบิกคาใชจาย 
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะคาเชาที่พัก คาพาหนะและคาขนยายสิ่งของสวนตัว 
เพ่ือกลับภูมิลาํเนาเดิมของเจาหนาที่ทองถิ่นผูน้ัน โดยจะไมรอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได 
          ขอ 44 ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามขอ 42 
และ 43 จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองถิ่นอ่ืน ซ่ึงมิใชภูมิลําเนา โดยเสียคาใชจาย
ในการเดินทางไมสูงกวา ใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
          ขอ 45 การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิไดกําหนดไว 
ในหมวดนี้ ใหนําบทกําหนดในลักษณะ 2 หมวด 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

    ลักษณะ 3 
                                         การเดินทางไปราชการตางประเทศ  
           6 
                  ขอ 46 การเดินทางไปราชการตางประเทศ ซ่ึงจะเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ได 
หมายถึง การเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผูที่จะเดินทางไปจะตองไดรับอนุมัติ 
จากผูมีอํานาจตามขอ 7 แลวแตกรณี 
                    เวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร  หมายถึง เวลาตั้งแตประทบัตราหนังสือ
เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาทีป่ระทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย 
                 [ความในขอ 46 เดิม ถูกยกเลิก และใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 5 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548]           
           ขอ 47 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ไดแก 
                    (1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
                    (2) คาเชาที่พัก  
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                    (3) คาพาหนะ รวมทั้งคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงพลังงานสําหรับยานพาหนะ 
คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
                    (4) คารับรอง 
                    (5) คาใชจายอ่ืนที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
           ขอ 48 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามอัตราในบญัชี 4 ทายระเบียบนี ้    
                    การเดินทางในวันใดที่ไมจําเปนตองพักแรม หรือโดยปกติตองพักแรมใน
ยานพาหนะหรือในที่ซ่ึงจัดไวใหเปนทางการ ผูเดินทางจะนําวันดังกลาวไปรวมในการคํานวณ 
คาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายตามวรรคหนึ่งไมได  
                    ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล  
ใหนําความในขอ 20 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
           ขอ 49 การนบัเวลาเดินทางไปราชการตางประเทศเพื่อคาํนวณเบีย้เลี้ยงเดินทาง  
ใหนับตั้งแตเวลาออกเดินทางจากประเทศไทยจนกลับถงึประเทศไทย 
                    เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับยี่สิบสี่ชัว่โมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงยีส่ิบสี่ชัว่โมง 
และสวนที่ไมถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชัว่โมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งวัน   
              5    
             ขอ 50 ผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ในกรณีจําเปนอาจเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจรงิ 
โดยมีใบสําคญัคูจายได ถาไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
            [ความในขอ 50 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 11 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
           ขอ 51 คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ใหเบิกไดเทาที่จายจริง  
สวนการเดินทางภายในของตางประเทศ  จะเบิกคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ
และวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดก็ได 
              5          
             ขอ 52 การเดนิทางไปราชการตางประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปตางประเทศ หรือ 
จากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางไปตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
                    (1) ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือนายกเทศมนตร ี                    
                    (2) ชั้นต่ําสดุ สําหรับเจาหนาที่ทองถิ่น นอกจากกลาวใน (1) 
            [ความในขอ 52 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 12 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
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  ขอ 53 คารับรอง และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจาย เน่ืองในการเดินทางไปราชการ 
ใหเบิกในลักษณะเหมาจายตามหลักเกณฑ และวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                    คาใชจายอ่ืนที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามวรรคหนึ่ง 
หากเปนคาใชจายที่มีอัตรากําหนดไวแนนอน เชน คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ภาษีการ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ใหเบิกไดเทาที่จายจริง 
            [ความในขอ 53 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528] 
           ขอ 54 ผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ซ่ึงไดรับคาใชจายในการเดินทางลวงหนาไปแลว 
ถาไมไดเดินทางภายในสี่สิบหาวันนับแตวนัที่ไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไปแลวสงคืนทันที
   

ลักษณะ 4 
                                                               เบ็ดเตล็ด 

              ขอ 55 ผูเดินทางไปราชการทองถิ่นอาจเบิกเงินลวงหนาไดตามสมควร โดยยื่นบัญชี
รายการประมาณคาใชจายในการเดินทางตามแบบหมายเลข 1 ทายระเบียบนี ้
           ขอ 56 การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางตามแบบหมายเลข 2 
ทายระเบยีบนี ้พรอมดวยใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย (หากมี) ตอหนวยการบรหิารราชการ
สวนทองถิ่นเจาสังกัดภายในสิบหาวัน นับแตวันกลับหรือวันเดินทางไปถึงหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นน้ันๆ  แลวแตกรณ ี
                     การเบกิจายเงินคาพาหนะ เม่ือผูยื่นรายงานการเดินทางลงนามรบัเงินไวในทาย
รายการจายในแบบหมายเลข 2 แลว ใหแนบใบสําคัญคูจายเงนิ เพ่ือประกอบการตรวจจายดวย 
เวนแตการจายเงินเปนคารถ หรือเรือรับจาง คาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนต
ประจําทาง ใหผูจายทําใบรับรองการจายเงินแทนการใชใบสําคญัคูจายเงินได    
         สําหรับรายงานการเดนิทางของลูกจางทองถิน่ ใหระบเุงินเดือนของผูยื่นรายงาน 
ที่ไดรับอยูจริง เพ่ือประกอบการเบิกจายดวย 
              ขอ 57 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้
                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรก 
ใหผูวาราชการจังหวัดได 
            [ความในขอ 57 เดิม ถูกยกเลิกและใหใชความใหมน้ีแทนโดย ขอ 13 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541] 
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                ขอ 58  การเดินทางไปราชการทีต่อเน่ืองกัน ในระหวางการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2519 กับระเบียบนี้ 
สําหรับสิทธทิีจ่ะไดรับคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือที่กอหน้ีผูกพันไปแลวโดยสุจริตกอนวันที่ระเบียบน้ี
ใชบังคบั ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2519  
             ขอ 59 การเดินทางไปราชการระหวางวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับกับวันที่ประกาศใชระเบียบนี้ 
ใหผูเดินทางยังคงมีสิทธิจะไดรับคาใชจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2519 แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบกระเทือน
ถึงสิทธทิี่จะไดรับคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามระเบียบนี้ สําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาใชจายที่ไดรับ
แลวน้ัน 
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