
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 

(แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2548) 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2519 เสียใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2526 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2519 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

(4) บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืน ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

“เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับ 
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทย 
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ 
ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ก าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



“ภูมิล าเนาเดิม” หมายความว่า ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ 
หรือได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างหรือพนักงานจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วแตก่รณี 
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับ 
ผู้เดินทางไปราชการ ดังต่อไปนี้ 
(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดาของผู้เดินทาง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส 
(4) ผู้ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะ 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 5 การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการ 

เบิกจ่ายนั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
ถือปฏิบัติ 

ข้อ 6 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ผู้เดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ผู้เดินทางไปราชการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือที่มิได้มีต าแหน่งก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ หรือไม่มีกฎหมายก าหนดต าแหน่งของผู้นั้นเทียบไว้กับต าแหน่งระดับของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก าหนดเทียบต าแหน่งกับต าแหน่งระดับ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี ๆ ได ้

ข้อ 7 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้ที่มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
การเดินทางไปราชการ ดังนี้ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
และประธานสภาท้องถิ่น 

การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางไป 
ราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันได้รับแจ้ง หากพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้วย และผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
ประธานสภาท้องถิ่นสามารถอุทธรณ์ค าสั่งได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 
กรณีท่ีกระทรวงมหาดไทย หรอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ถือว่าได้รับอนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการแล้ว โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดทราบ 

กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่อง 
หรือเป็นการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน 
1 วันท าการ ให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปรึกษานายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



(3) ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
โดยต้องมีค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ 

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นภายหลังวันที่ได้ 
เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราส าหรับต าแหน่ง 
ระดับท่ีสูงขึ้นนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แม้ค าสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวัน 
ออกเดินทางก็ตาม 

ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งเดินทางไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทน 
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทน ตามอัตรา 
ส าหรับต าแหน่งระดับที่ตนด ารงอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในต าแหน่งหรือรักษา 
ราชการแทน รวมทั้งการเดินทางกลับมาด ารงต าแหน่งเดิม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับที่ตนรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่เป็นการเดินทางไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทนใน 
ต าแหน่งระดับที่ต่ ากว่า ให้ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราส าหรับต าแหน่งระดับที่ตน 
ด ารงอยู่ 

ข้อ 10 การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิ 
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น 

ข้อ 11 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงประจ า จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ตามระเบียบนี้ได้ เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะ 2 
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

หมวด 1 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

 

ข้อ 12 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 

ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 
(2) การไปศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนาท่ีส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัด หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ทั้งนี ้ให้ 
หมายความรวมถึงการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้จัดการศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนา 
และวิทยากร หรือผู้บรรยายด้วย 

(3) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
(4) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน 

ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ 

ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ข้อ 14 เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี 1 ท้ายระเบียบนี้ 

ส าหรับการเดินทางในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ในอัตราประเภท ข. 
แห่งบัญชี 1 ท้ายระเบียบนี้ คือ 

(1) การเดินทางไปราชการในท้องที่ต่างอ าเภอในจังหวัดเดียวกัน เว้นแต่อ าเภอเมือง 
หรืออ าเภอที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(2) การเดินทางไปราชการในท้องที่อ าเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการ 
ปกติ 

ข้อ 15 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลา 
ออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานที่อยู่ หรือสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการปกติ แล้วแต่กรณี 
เวลาเดินทางไปราชการ ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง 
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือ 
เป็นหนึ่งวัน 

ข้อ 16 การเดินทางไปราชการที่จ าต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะหรือพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดให้ ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย 
ได้ตามอัตราดังนี้ 

 
 
 
 
 



(1) ในกรณีเดินทางไปราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เทศบาล หรือสุขาภิบาล ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ก. 
แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ 
ให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก าหนดอัตราค่าเช่าที่พักส าหรับการเดินทางไป 
ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือเทศบาล 
เพ่ิมข้ึนจากอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสมแก่สภาพท้องที่ 
แต่อย่างสูงไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ 

(2) ในกรณีเดินทางไปราชการนอกเขตท้องที่ตาม (1) ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ข. 
แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ แต่ถ้าผู้เดินทางมีความจ าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด ก็ให้เบิกได้ตามอัตราประเภท ก. แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 17 การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในสถานที่ 
ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทาง 
ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนาซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตามข้อ 14 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 19 การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการใดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง 
ไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู่ ให้เบิกค่าเช่าที่พักระหว่างไปราชการ 
ได้เพียงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้เดินทางตามวรรคหนึ่งให้เบิกค่าเช่าที่พักตามข้อ 16 ได้ไม่เกินสามสิบวัน ถ้าเกิน 
ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ในอัตราประเภท ข. แห่งบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาล 
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักส าหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน 
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัว 
ในสถานพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็น 
การเจ็บป่วยตามวรรคหนึ่ง ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ในกรณีที่ 
ไม่มีแพทย์ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ 

ข้อ 21 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่า 
พาหนะได้โดยประหยัด 
ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ 
แก่ราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงาน 
การเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศมนตรี 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ส าหรับกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 
สถานียานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ 
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
ถ้าการเดินทางดังกล่าวตาม (1) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะ 
รับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 



(2) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการ 
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว 

(3) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสาม ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือ 
สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะ 
ประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 
การเดินทางไปศึกษา ฝึก อบรม หรือสัมมนา การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือ 
รับการคัดเลือก ผู้เดินทางจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตาม (2) ไม่ได้ 

ข้อ 22 การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 23 ในท้องที่จังหวัดใดที่ไม่มีอัตราค่าพาหนะประเภทใดก าหนดไว้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก าหนดอัตราค่าพาหนะดังกล่าวขึ้นไว้ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติและการตรวจสอบ 
เมื่อก าหนดแล้วให้แจ้งกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ 24 การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเป็น 
ค่าพาหนะส่วนตัวได้ 

ข้อ 25 เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามข้อ 24 ให้เบิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะตาม 
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 26 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศมนตรี หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า ให้เดินทาง 
ไปโดยเครื่องบินได้ทุกกรณี 

(2) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นอกจาก (1) ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นรีบด่วน 
เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

(3) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (1) (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 

ข้อ 27 ผู้เดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับผู้บังคับบัญชาที่ด ารงต าแหน่งระดับ 9 
ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 
ให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 

ข้อ 28 ผู้เดินทางไปราชการเพ่ือท าหน้าที่รับรอง หรือปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่างประเทศ 
จะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากับที่ต้องเบิกส าหรับชาวต่างประเทศนั้นก็ได้ 

ข้อ 29 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องน าสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย ให้เบิกค่า 
พาหนะส าหรับสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้โดยประหยัด 

ข้อ 30 ผู้เดินทางไปราชการซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
การเดินทางไปราชการประจ า 

 

ข้อ 31 การเดินทางไปราชการประจ า ได้แก่การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน 
ไปรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่ 

ข้อ 32 ผู้เดินทางไปราชการประจ าให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามข้อ 13 และให้เบิกค่าขนย้าย 
สิ่งของส่วนตัวในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราในบัญชี 3 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 33 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ใน 
หมวดนี้ ให้น าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในลักษณะ 2 หมวด 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 34 การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นับตั้งแต่เวลา 
ออกจากสถานที่อยู่จนถึงสถานที่พักที่ไปรับราชการแห่งใหม่ 

ข้อ 35 ผู้เดินทางไปราชการประจ า จะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะส าหรับบุคคลใน 
ครอบครัวได้โดยประหยัด 

การเบิกค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะส าหรับผู้ติดตาม ให้เบิกได้ดังนี้ 
(1) หนึ่งคนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
(2) ไม่เกินสองคนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

ข้อ 36 ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ส าหรับบุคคลในครอบครัว ตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) 
ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทางตามข้อ 32 ส าหรับผู้ตดิตามให้เบิกได้ในอัตราขั้นต่ าสุด 
ในกรณีที่เดินทางไปถึงท้องที่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ ถ้าไม่อาจเข้าพักอาศัยที่ 
ทางราชการจัดให้หรือบ้านเช่าได้ และผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้อนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พัก 
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ไปถึงท้องที่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรี ส าหรับเทศบาล 
(3) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับสุขาภิบาล 

ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักเกินเจ็ดวัน ต้องได้รับความตกลงจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 37 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปประจ าต่างส านักงาน เดินทางโดยเครื่องบินตามข้อ 26 
หากมีความประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่องบินด้วย ให้ขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการ 
จังหวัด 

ข้อ 38 ในกรณีจ าเป็น ซึ่งไม่อาจน าบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทาง 
เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และก าหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
การขอเลื่อนการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ขอก่อนที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้นจะเดินทาง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุญาตให้เลื่อนการเดินทางได้ภายในเวลาอันสมควร 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏในค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

ข้อ 39 ผู้เดินทางไปราชการประจ าซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว 
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้น าเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 

ข้อ 40 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัด 
ให้เบิกจากสังกัดเดิม 
 
 
 
 



หมวด 3 
การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

 

ข้อ 41 การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้หมายความถึงการเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิม 
ของผู้เดินทางไปราชการประจ าในกรณีท่ีออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

ข้อ 42 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลิกจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น ตามอัตรา 
ส าหรับต าแหน่งระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง 
ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขณะถึงแก่ความตาย หรือมีทายาท 
แต่ไม่สามารถจัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ 
ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าวให้เบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งส าหรับ 
ตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ 

การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของตามข้อนี้ ให้กระท าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันออกจากราชการ เลิกจ้าง หรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ 43 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่าย 
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
เพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นั้น โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้ 

ข้อ 44 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ตามข้อ 42 
และ 43 จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งมิใช่ภูมิล าเนา โดยเสียค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไม่สูงกว่า ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 45 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้ ให้น าบทก าหนดในลักษณะ 2 หมวด 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ลักษณะ 3 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 

ข้อ 46 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งจะเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ได้ 
หมายถึง การเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผูท้ี่จะเดินทางไปจะต้องได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี 
เวลาที่เดินทางอยู่นอกราชอาณาจักร หมายถึง เวลาตั้งแต่ประทับตราหนังสือ 
เดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย 

ข้อ 47 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ได้แก่ 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 

(3) ค่าพาหนะ รวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงพลังงานส าหรับยานพาหนะ 
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 

(4) ค่ารับรอง 
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
ข้อ 48 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ 
การเดินทางในวันใดที่ไม่จ าเป็นต้องพักแรม หรือโดยปกติต้องพักแรมใน 
ยานพาหนะหรือในที่ซึ่งจัดไว้ให้เป็นทางการ ผู้เดินทางจะน าวันดังกล่าวไปรวมในการค านวณ 
ค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายตามวรรคหนึ่งไม่ได้ 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วยและจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาล 
ให้น าความในข้อ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 49 การนับเวลาเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ให้นับตั้งแต่เวลาออกเดินทางจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย 
เวลาเดินทางไปราชการ ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง 
และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน 

ข้อ 50 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ในกรณีจ าเป็นอาจเบิกค่าเช่าที่พักเท่าท่ีจ่ายจริง 
โดยมีใบส าคัญคู่จ่ายได้ ถ้าได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 51 ค่าพาหนะส าหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 
ส่วนการเดินทางภายในของต่างประเทศ จะเบิกค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
และวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดก็ได้ 

ข้อ 52 การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือ 
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ชั้นหนึ่ง ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี 

(2) ชั้นต่ าสุด ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นอกจากกล่าวใน (1) 
ข้อ 53 ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ 

ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ และวงเงินทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการตามวรรคหนึ่ง 
หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีอัตราก าหนดไว้แน่นอน เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ภาษีการ 
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 



ข้อ 54 ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว 
ถ้าไม่ได้เดินทางภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ให้น าเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะ 4 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 55 ผู้เดินทางไปราชการท้องถิ่นอาจเบิกเงินล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยยื่นบัญช ี
รายการประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามแบบหมายเลข 1 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 56 การเบิกเงินตามระเบียบนี้ ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบหมายเลข 2 
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (หากมี) ต่อหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันกลับหรือวันเดินทางไปถึงหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี 
การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ เมื่อผู้ยื่นรายงานการเดินทางลงนามรับเงินไว้ในท้าย 
รายการจ่ายในแบบหมายเลข 2 แล้ว ให้แนบใบส าคัญคู่จ่ายเงิน เพ่ือประกอบการตรวจจ่ายด้วย 
เว้นแต่การจ่ายเงินเป็นค่ารถ หรือเรือรับจ้าง ค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ าทาง หรือเรือยนต์ 
ประจ าทาง ให้ผู้จ่ายท าใบรับรองการจ่ายเงินแทนการใช้ใบส าคัญคู่จ่ายเงินได้ 
ส าหรับรายงานการเดินทางของลูกจ้างท้องถิ่น ให้ระบุเงินเดือนของผู้ยื่นรายงาน 
ที่ได้รับอยู่จริง เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

ข้อ 57 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ 
วินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์และก าหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรก 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
ข้อ 58 การเดินทางไปราชการที่ต่อเนื่องกัน ในระหว่างการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2519 กับระเบียบนี้ 
ส าหรับสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือที่ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2519 

ข้อ 59 การเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับกับวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ 
ให้ผู้เดินทางยังคงมีสิทธิจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2519 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือน 
ถึงสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามระเบียบนี้ ส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
แล้วนั้น 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2526 
พลเอก สิทธิ จิรโรจน ์

(สิทธิ จิรโรจน)์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 


