
6/27/2019

1

ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใ ิ ไป ้ ้ ี่ ้ ิ่ใ ิ ไป ้ ้ ี่ ้ ิ่ในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทท้ีองถนิในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทท้ีองถนิ
((ฉบับที ่ฉบับที ่11) ) พพ..ศศ. . 2555 2555 ((ใช้บังคบั ใช้บังคบั 23 23 ธธ..คค. . 5555))  
((ฉบับที ่ฉบับที ่22) ) พพ..ศศ. . 25525588  ((ใช้บังคบั ใช้บังคบั 2424  มีมี..คค. . 5858) ) 
((ฉบับที ่ฉบับที ่33) ) พพ..ศศ. . 25592559  ((มีผลใช้บังคบั มีผลใช้บังคบั 1717  สส..คค. . 5959))((ฉบบท ฉบบท 33) ) พพ..ศศ. . 25592559  ((มผลใชบงคบ มผลใชบงคบ 1717  สส..คค. . 5959))
((ฉบับที ่ฉบับที ่44) ) พพ..ศศ. . 2561 2561 ((มีผลใช้บังคบั มีผลใช้บังคบั 17 17 สส..คค. . 6161))
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หนังสือส่ังการทีเ่กีย่วข้อง

1  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808 2/ว 2709 

 
1. หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2709 
ลงวนัที ่19 พ.ค. 60 เร่ือง หลกัเกณฑ์และหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและกรณหีลกัฐานสูญหาย
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

                    

                                                

1797 ลงวนัที ่2 เมษายน 2561 เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวทางการเบิก คชจ.ในการเดนิทางและฝึกอบรม

ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง พนักงานจ้างลูกจ้าง พนักงานจ้าง

เจ้าหน้าทีท้่องถิน่เจ้าหน้าทีท้่องถิน่

นักการเมอืงนักการเมอืง
ผู้ที ่อปทผู้ที ่อปท. . ส่ังให้ส่ังให้
ไปปฏิบัตริาชการไปปฏิบัตริาชการ

ให้ อปทให้ อปท..



6/27/2019

3

คู่สมรส คู่สมรส 
บตร บตร   

บุคคลในบุคคลใน
ครอบครัวครอบครัว  

พ่อแม่ พ่อแม่ 
บุตร บุตร 

พ่อแม่คู่สมรส พ่อแม่คู่สมรส 

  

                    

                                                

ผู้ตดิตาม ผู้ตดิตาม 

ูู

ภูมิลาํเนาเดมิ ภูมิลาํเนาเดมิ   
                                                    

ท้องทีท่ีเ่ร่ิมรับราชการ
 คร้ังแรก    

    ท้องทีท่ีก่ลบั
เข้ารับราชการใหม่
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ไ ่ไ ่

ประเภทการไปราชการประเภทการไปราชการ

11. . ไปราชการชัวคราวไปราชการชัวคราว
22. . ไปราชการประจาํไปราชการประจาํ
33. . การเดนิทางกลบัภมลิาํเนาเดมิการเดนิทางกลบัภมลิาํเนาเดมิ33. . การเดนทางกลบภูมลาเนาเดมการเดนทางกลบภูมลาเนาเดม
44. . การเดนิทางไปราชการต่างประเทศการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ

ไปราชการได้ ไปราชการได้ ๒ ๒ กรณีกรณี

ขออนมตัไิปขออนมตัไิป ส่ังให้ไปส่ังให้ไปขออนุมตไปขออนุมตไป สงใหไปสงใหไป
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สิทธิเกดิเมือ่ใดสิทธิเกดิเมือ่ใด??  ((ข้อ ข้อ 88))    

ตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับอนุมตัิ

เดนิทางไปราชการ วนัทีอ่อกจากราชการ

ผู้มีอํานาจอนุมติัผู้มีอํานาจอนุมติั

้ ิ ้ ิ ่้ ิ ้ ิ ่

ผู้ว่าราชการจงัหวดัผู้ว่าราชการจงัหวดั

ผู้บริหารท้องถนิผู้บริหารท้องถนิ

ปปประธานสภาประธานสภา
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รองนายก   รองนายก   
ทีป่รึกษานายกทีป่รึกษานายก
เลขานุการนายกเลขานุการนายก
้้

ผู้บริหารท้องถิน่ผู้บริหารท้องถิน่
ข้าราชการข้าราชการ
พนักงานพนักงาน
ลูกจ้างลูกจ้าง
พนักงานจ้างพนักงานจ้างพนกงานจางพนกงานจาง
ผู้ทีผู้่บริหารท้องถิน่ผู้ทีผู้่บริหารท้องถิน่
ส่ังให้ปฏิบัตริาชการส่ังให้ปฏิบัตริาชการ

ประธานสภาประธานสภา

สมาชิกสภาสมาชิกสภา
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11. . การไปปฏิบัตริาชการนอกทีต่ั้งสํานักงานการไปปฏิบัตริาชการนอกทีต่ั้งสํานักงาน

เดนิทางไปราชการช่ัวคราว เดนิทางไปราชการช่ัวคราว ((ข้อ ข้อ 1414))

11. . การไปปฏบตราชการนอกทตงสานกงานการไปปฏบตราชการนอกทตงสานกงาน
22. . ไปสอบคดัเลอืกไปสอบคดัเลอืก//รับการคดัเลอืกรับการคดัเลอืก
33. . ไปช่วยราชการไปช่วยราชการ//ไปรักษาการในตาํแหน่งไปรักษาการในตาํแหน่ง
        //ไปรักษาราชการแทนไปรักษาราชการแทน        //ไปรกษาราชการแทนไปรกษาราชการแทน

    

เบีย้เลีย้งเดนิทางเบีย้เลีย้งเดนิทาง

เบิกอะไรได้บ้างเบิกอะไรได้บ้าง? ? ((ข้อ ข้อ 1515))

๑.๑. เบยเลยงเดนทางเบยเลยงเดนทาง
๒.๒.ค่าเช่าทีพ่กัค่าเช่าทีพ่กั
๓๓ ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ ๓.๓.คาพาหนะ คาพาหนะ 
๔.๔.ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่ําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่ําเป็นต้องจ่าย
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ค่าเบ้ียเลีย้ง  ค่าเบ้ียเลีย้ง  ((ข้อ ข้อ 1616  ))

เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายเบิกในลกัษณะเหมาจ่าย
ตามบัญชีหมายเลข ตามบัญชีหมายเลข ๑๑

อัตราค่าเบ้ียเลีย้งอัตราค่าเบ้ียเลีย้ง
ข้าราชการข้าราชการ บาทบาท::วนัวนั::คนคน

ผ้ดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ตําแหน่งประเภทวชิาการผ้ดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ตําแหน่งประเภทวชิาการ ๒๔๒๔

บัญชีหมายเลข 1

ผูดารงตาแหนงประเภททวไป ตาแหนงประเภทวชาการผูดารงตาแหนงประเภททวไป ตาแหนงประเภทวชาการ
ตั้งแต่ระดบัชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภทตั้งแต่ระดบัชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภท
อาํนวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ตําแหน่งตั้งแต่บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ตําแหน่งตั้งแต่
ระดบัระดบั  ๘ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่าลงมา หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

๒๔๐๒๔๐

ผ้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ ตําแหน่งผ้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ ตําแหน่ง ๒๗๐๒๗๐ผูดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ ตาแหนงผูดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ ตาแหนง
ประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบัสูง ตาํแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือตาํแหน่งตั้งแต่ระดบั บริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือตาํแหน่งตั้งแต่ระดบั ๙ ๙ ขึน้ไปขึน้ไป
หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่าหรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

๒๗๐๒๗๐
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การนับเวลาคาํนวณเบ้ียเลีย้ง (ข้อ 17)

้ ่้ ่--  นับตั้งแต่ออกจากสถานทีอ่ยู่นับตั้งแต่ออกจากสถานทีอ่ยู่//
    ทีป่ฏบิัตริาชการจนถงึกลบัถงึสถานทีอ่ยู่ทีป่ฏบิัตริาชการจนถงึกลบัถงึสถานทีอ่ยู่//
    ทีป่ฏบิัตริาชการทีป่ฏบิัตริาชการฏฏ

การนับเวลาคาํนวณเบ้ียเลีย้ง (ต่อ)
11. . กรณมีกีารพกัแรมกรณมีกีารพกัแรม

่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่        -- นับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหน่ึงวนั ส่วนทีข่าดหรือเกนินับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหน่ึงวนั ส่วนทีข่าดหรือเกนิ
ถ้านับได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถอืเป็นหน่ึงวนัถ้านับได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถอืเป็นหน่ึงวนั
22. . กรณไีม่มีการพกัแรมกรณไีม่มีการพกัแรม
นับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหน่ึงวนั ส่วนทีข่าดหรือเกนิถ้านับนับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหน่ึงวนั ส่วนทีข่าดหรือเกนิถ้านับ-- นบยสบสชวโมงเปนหนงวน สวนทขาดหรอเกนถานบนบยสบสชวโมงเปนหนงวน สวนทขาดหรอเกนถานบ

ได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถอืเป็นหน่ึงวนั ถ้านับได้ไม่เกนิได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถอืเป็นหน่ึงวนั ถ้านับได้ไม่เกนิ
สิบสองช่ัวโมง แต่เกนิหกช่ัวโมงให้ถอืเป็นคร่ึงวนัสิบสองช่ัวโมง แต่เกนิหกช่ัวโมงให้ถอืเป็นคร่ึงวนั



6/27/2019

10

ค่าเช่าทีพ่กั (ข้อ 18 )
--ให้เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงกไ็ด้            ให้เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงกไ็ด้            
ตามบัญชีหมายเลข ตามบัญชีหมายเลข 22
--  ในกรณเีดนิทางไปราชการในท้องทีท่ีม่ีในกรณเีดนิทางไปราชการในท้องทีท่ีม่ี
ค่าครองชีพสูงเบิกค่าเช่าทีพ่กัในอตัราสูงได้ตามค่าครองชีพสูงเบิกค่าเช่าทีพ่กัในอตัราสูงได้ตาม

ป็ ่ไ ่ ิป็ ่ไ ่ ิ ี ื ิ ใี ื ิ ใความจาํเป็นแต่ไม่เกนิ ความจาํเป็นแต่ไม่เกนิ 25 25 %%  ((กรณเีลอืกเบิกในกรณเีลอืกเบิกใน
ลกัษณะจ่ายจริงเท่าน้ันลกัษณะจ่ายจริงเท่าน้ัน) ) 

อัตราค่าทีพ่กัจ่ายจริงอัตราค่าทีพ่กัจ่ายจริง
ข้าราชการข้าราชการ ห้องพกัห้องพกั

คนเดียวคนเดียว
ห้องพกัคู่ห้องพกัคู่

้ ํ ํ ่ ป ั่ ไป ํ ่ ป ิ้ ํ ํ ่ ป ั่ ไป ํ ่ ป ิ

บาท บาท : : วัน วัน : : คนคน
บัญชีหมายเลข บัญชีหมายเลข ๒๒

ผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภททวัไป ตําแหน่งประเภทวชิาการผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภททวัไป ตําแหน่งประเภทวชิาการ
ตั้งแต่ระดบัชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภทตั้งแต่ระดบัชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภท
อาํนวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ตําแหน่งบริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ตําแหน่ง
ตั้งแต่ระดบัตั้งแต่ระดบั  ๘ ๘ ลงมา หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่าลงมา หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

๑๑,,๕๐๐ ๕๐๐ ๘๕๐๘๕๐

้ ํ ํ ่ ป ิ ั ี่  ้ ํ ํ ่ ป ิ ั ี่  ผูดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ ผูดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ 
ตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบัสูง  หรือตําแหน่งประเภทอาํนวยการท้องถิ่นระดบัสูง  หรือ
ตําแหน่งระดบั ตําแหน่งระดบั 99  หรือตาํแหน่งทีเ่ทยีบเท่าหรือตาํแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

๒๒,,๒๐๐๒๐๐ ๑๑,,๒๐๐๒๐๐

ผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือ
ตําแหน่งระดบั ตําแหน่งระดบั ๑๐ ๑๐ ขึน้ไป หรือตาํแหน่งทีเ่ทยีบเท่าขึน้ไป หรือตาํแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

๒๒,,๕๐๐๕๐๐ ๑๑,,๔๐๐๔๐๐
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อัตราค่าทีพ่กัเหมาจ่ายอัตราค่าทีพ่กัเหมาจ่าย

ข้าราชการข้าราชการ อตัราอตัรา
บาท บาท : : วัน วัน : : คนคน

บัญชีหมายเลข บัญชีหมายเลข ๒๒

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไป ตําแหน่งประเภทวชิาการตั้งแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไป ตําแหน่งประเภทวชิาการตั้งแต่
ระดับชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภทอาํนวยการระดับชํานาญการพเิศษลงมา ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ
ท้องถ่ินระดับกลางลงมา ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ินท้องถ่ินระดับกลางลงมา ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถ่ิน
ตั้งแต่ระดับกลางลงมา หรือ ตําแหน่งตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับกลางลงมา หรือ ตําแหน่งตั้งแต่ระดับ  ๘ ๘ ลงมา ลงมา 
หรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่าหรือตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

ไม่เกนิ ไม่เกนิ 
๘๐๐ ๘๐๐ 

หรอตาแหนงทเทยบเทาหรอตาแหนงทเทยบเทา

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดับเช่ียวชาญ ตําแหน่งผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดับเช่ียวชาญ ตําแหน่ง
ประเภทอาํนวยการท้องถ่ินระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหารประเภทอาํนวยการท้องถ่ินระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถ่ินระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดบั ท้องถ่ินระดับสูง หรือตําแหน่งตั้งแต่ระดบั ๙ ๙ ขึน้ไปหรือขึน้ไปหรือ
ตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่าตําแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

ไม่เกนิ ไม่เกนิ 
๑๑,,๒๐๐๒๐๐

การเดนิทางไปราชการเป็นหม่คณะของผ้ดํารงตาํแหน่งผ้ดํารงตาํแหน่ง

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ

การเดนทางไปราชการเปนหมูคณะของผูดารงตาแหนงผูดารงตาแหนง
ประเภททัว่ไป ตาํแหน่งประเภทวชิาการ ตาํแหน่งประเภทประเภททัว่ไป ตาํแหน่งประเภทวชิาการ ตาํแหน่งประเภท
อาํนวยการท้องถิ่น ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดบัต้นอาํนวยการท้องถิ่น ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดบัต้น
และระดบักลาง หรือตาํแหน่งระดบัและระดบักลาง หรือตาํแหน่งระดบั 1 – 9 ต้องเลอืกเบิกค่าเช่า
ทีพ่กัในลกัษณะเดยีวกนัทั้งคณะทพกในลกษณะเดยวกนทงคณะ
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-- ใช้ยานพาหนะประจาํทาง ใช้ยานพาหนะประจาํทาง 

ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ ((ข้อ ข้อ 2222))

-- ใชยานพาหนะประจาทาง ใชยานพาหนะประจาทาง 
  -- เบิกได้โดยประหยดัเบิกได้โดยประหยดั
  --  ไม่มยีานพาหนะประจาํทางหรือมแีต่ต้องการ ไม่มยีานพาหนะประจาํทางหรือมแีต่ต้องการ 
ความรวดเร็ว เพือ่ประโยชน์แก่ทางราชการความรวดเร็ว เพือ่ประโยชน์แก่ทางราชการความรวดเรว เพอประโยชนแกทางราชการความรวดเรว เพอประโยชนแกทางราชการ
แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นแต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็น

“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่า รถไฟ 
รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกและเรือกลเดนิประจําทางตามขนสงทางบกและเรอกลเดนประจาทางตาม

กฎหมายว่าด้วยการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย และให้
หมายความรวมถงึยานพาหนะอืน่ใดทีใ่ห้บริการ
ขนส่งแก่บุคคลทัว่ไปเป็นประจําโดยมีเส้นทาง 

                    

                                                

อตัราค่าโดยสารและค่าระวางทีแ่น่นอน
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รถโดยสารประจาํทาง รถโดยสารประจาํทาง 

--  เท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการควบคุมเท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลางกาํหนดการขนส่งทางบกกลางกาํหนด
เว้นแต่เว้นแต่  ถูกเรียกเกบ็เกนิกว่าให้เบิกได้เท่าทีจ่่ายจริงถูกเรียกเกบ็เกนิกว่าให้เบิกได้เท่าทีจ่่ายจริงูู

รถไฟรถไฟ

่ ี่ ่ ิ่ ี่ ่ ิ--  เท่าทจ่ีายจริงเท่าทจ่ีายจริง

--  รถด่วน รถด่วนพเิศษ ช้ันที ่รถด่วน รถด่วนพเิศษ ช้ันที ่1 1 น่ังนอนปรับอากาศน่ังนอนปรับอากาศ((บนบนออ..ปป.) .) 
เบิกได้เฉพาะผู้ดาํรงตําแหน่งประเภททัว่ไประดบัชํานาญงานเบิกได้เฉพาะผู้ดาํรงตําแหน่งประเภททัว่ไประดบัชํานาญงาน
ขึน้ไป ตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัชํานาญการขึน้ไป ขึน้ไป ตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัชํานาญการขึน้ไป ขนไป ตาแหนงประเภทวชาการระดบชานาญการขนไป ขนไป ตาแหนงประเภทวชาการระดบชานาญการขนไป 
ประเภทอาํนวยการท้องถิ่น ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอาํนวยการท้องถิ่น ตาํแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
หรือตาํแหน่งระดบั หรือตาํแหน่งระดบั 6 6 ขึน้ไป หรือเทยีบเท่าขึน้ไป หรือเทยีบเท่า
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โดยสารช้ันประหยดัหรือช้ันตํา่สดโดยสารช้ันประหยดัหรือช้ันตํา่สดทกประเภทและระดบัตาํแหน่ง  ทกประเภทและระดบัตาํแหน่ง  

เคร่ืองบิน เคร่ืองบิน 

โดยสารชนประหยดหรอชนตาสุดโดยสารชนประหยดหรอชนตาสุดทุกประเภทและระดบตาแหนง  ทุกประเภทและระดบตาแหนง  
ตามเงือ่นไข ดงันี้ตามเงือ่นไข ดงันี้

((กก) ) ประเภททัว่ไประดบัชํานาญงานขึน้ไป  ประเภทวชิาการประเภททัว่ไประดบัชํานาญงานขึน้ไป  ประเภทวชิาการ
ระดบัชํานาญการขึน้ไป  ประเภทอาํนวยการท้องถิน่ ประเภทบริหารระดบัชํานาญการขึน้ไป  ประเภทอาํนวยการท้องถิน่ ประเภทบริหาร
ท้องถิน่  หรือตาํแหน่งระดบั ท้องถิน่  หรือตาํแหน่งระดบั 66  ขึน้ไปขึน้ไปทองถน  หรอตาแหนงระดบ ทองถน  หรอตาแหนงระดบ 66  ขนไปขนไป
              ((ขข) ) นอกจาก นอกจาก ((กก) ) กรณจีาํเป็นรีบด่วนและผู้บริหารท้องถิน่อนุมตัิกรณจีาํเป็นรีบด่วนและผู้บริหารท้องถิน่อนุมตัิ

((คค) )   ไม่เข้า ไม่เข้า ((กก) () (งง) ) เบกิภาคพืน้ดนิเบกิภาคพืน้ดนิ

    

ค่าพาหนะรับจ้างเบิกได้อย่างไรค่าพาหนะรับจ้างเบิกได้อย่างไร??

1. ไป - กลบั ระหว่างสถานทีอ่ยู่/ทีพ่กั/สถานทีป่ฏิบัตริาชการกบั
สถานียานพาหนะประจาํทาง 

2. ไป – กลบั ระหว่างสถานทีอ่ยู่ ทีพ่กั กบัสถานทีป่ฏิบัตริาชการ
ภายในเขตจงัหวดัเดยีวกนั ไม่เกนิวนัละ 2 เทีย่ว

                                  

3. ไปราชการในเขตกรุงเทพฯ
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การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจงัหวดัการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจงัหวดั
  

1. ระหว่างกรุงเทพฯ กบัจงัหวดัทีม่ีเขตตดิต่อกบักรุงเทพฯ หรือจงัหวดัุ ุ
ทีผ่่านกรุงเทพฯ เท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิเทีย่วละ 600 บาท

2. ข้ามเขตจงัหวดัอืน่ๆ ให้เบกิเท่าทีจ่่ายจริงเทีย่วละไม่เกนิ 500 บาท
(ข้ามเขตจงัหวดัระหว่างสถานทีอ่ยู่ ที่พกั หรือสถานทีป่ฏิบัตริาชการ

่

                                  

กบัสถานียานพาหนะประจาํทางหรือสถานทีจ่ดัพาหนะ)

“พาหนะส่วนตวั” หมายความว่า รถยนต์ส่วน

พาหนะส่วนตัว  พาหนะส่วนตัว  

พาหนะสวนตว  หมายความวา รถยนตสวน
บุคคล หรือรถจกัรยานยนต์ส่วนบุคคล ซ่ึงมใิช่
ของทางราชการ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิ

้ ิ ไป ื ไ ่ ็ของผูเดนทางไปราชการหรอไมกตาม
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--ต้องได้รับอนญาตจากผ้บริหารท้องถิน่ ต้องได้รับอนญาตจากผ้บริหารท้องถิน่ 

พาหนะส่วนตัว พาหนะส่วนตัว ((ข้อ ข้อ 2525  ))

ตองไดรบอนุญาตจากผูบรหารทองถน ตองไดรบอนุญาตจากผูบรหารทองถน 
--ผู้บริหารท้องถิน่ผู้บริหารท้องถิน่//ประธานสภา ผู้มอีาํนาจตามข้อ ประธานสภา ผู้มอีาํนาจตามข้อ ๘๘
--  ระบุยีห้่อและหมายเลขทะเบียนรถระบุยีห้่อและหมายเลขทะเบียนรถ
--ต้องใช้รถส่วนตวัตลอดเส้นทางต้องใช้รถส่วนตวัตลอดเส้นทาง
--  เบิกเงนิชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่ายเบิกเงนิชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่าย
--  ให้อนุมตัติามความจาํเป็น เหมาะสม ประหยดัให้อนุมตัติามความจาํเป็น เหมาะสม ประหยดั

  ัั

พาหนะส่วนตัว พาหนะส่วนตัว ((ข้อ ข้อ 2626  ))

--  อตราอตรา
  ((๑๑) ) รถยนต์            รถยนต์              กโิลเมตรละ กโิลเมตรละ ๔ ๔ บาทบาท
  ((๒๒) ) รถจักรยานยนต์    กโิลเมตรละ  รถจักรยานยนต์    กโิลเมตรละ  ๒ ๒ บาทบาท          
--  ระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวงส้ันและตรงระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวงส้ันและตรง//เส้นทางอืน่เส้นทางอืน่
//ผู้เดนิทางรับรองระยะทาง              ผู้เดนิทางรับรองระยะทาง              
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((๑๑) ) ไปประจาํต่างสํานักงาน ไปประจาํต่างสํานักงาน 

การเดนิทางไปราชการประจํา การเดนิทางไปราชการประจํา 

((๑๑) ) ไปประจาตางสานกงาน ไปประจาตางสานกงาน 
            ((การโอนการโอน,,ย้ายย้าย))
((๒๒)) เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อ 1155
((๓๓) ) เบิกค่าขนย้ายเหมาจ่ายได้ เบิกค่าขนย้ายเหมาจ่ายได้ ((บัญชีหมายเลข บัญชีหมายเลข ๓๓))

((๔๔) ) เบกิจากสังกดัใหม่เบกิจากสังกดัใหม่

บุคคลในครอบครัว บุคคลในครอบครัว 

้ ิ้ ิ ั ั้ ํ่ั ั้ ํ่

  ((ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ + + ค่าเช่าทีพ่กัค่าเช่าทีพ่กั) ) 
อตัราเดยีวกบัผู้เดนิทางอตัราเดยีวกบัผู้เดนิทาง

  ผู้ตดิตาม        ผู้ตดิตาม        ((อตัราขนัตาํสุดอตัราขนัตาํสุด))
                      --   ๑ ๑ คน สําหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัคน สําหรับตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบั
ชํานาญงานลงมา ประเภทวชิาการระดบัปฏบิัตกิารชํานาญงานลงมา ประเภทวชิาการระดบัปฏบิัตกิาร
หรือระดบั หรือระดบั ๖ ๖ ลงมา  หรือเทยีบเท่าลงมา  หรือเทยีบเท่า
                          ไม่เกนิ ไม่เกนิ ๒ ๒ คน สําหรับตาํแหน่งทัว่ไประดบัอาวโส คน สําหรับตาํแหน่งทัว่ไประดบัอาวโส                       --    ไมเกน ไมเกน ๒ ๒ คน สาหรบตาแหนงทวไประดบอาวุโส คน สาหรบตาแหนงทวไประดบอาวุโส 
ประเภทวชิาการระดบัชํานาญการขึน้ไป ประเภทอาํนวยการท้องถิน่ ประเภทวชิาการระดบัชํานาญการขึน้ไป ประเภทอาํนวยการท้องถิน่ 
ประเภทบริหารท้องถิน่ หรือระดบั ประเภทบริหารท้องถิน่ หรือระดบั ๗ ๗ ขึน้ไป หรือเทยีบเท่าขึน้ไป หรือเทยีบเท่า
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อัตราค่าขนยา้ยอัตราค่าขนยา้ย

ระยะทาง ระยะทาง ((กมกม.).) อตัรา อตัรา ((บาทบาท))

บัญชีหมายเลข 3

๑ ๑ --  ๕๐ ๕๐ ๒๒,,๐๐๐๐๐๐

๑๑,,๔๕๑ ๔๕๑ --  ๑๑,,๕๐๐๕๐๐ ๒๐๒๐,,๕๐๐๕๐๐

้้๑๑,,๕๐๐ ๕๐๐ ขึน้ไปขึน้ไป ดุลพนิิจของผู้บริหารดุลพนิิจของผู้บริหาร
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    สําหรับตนเองและครอบครัวสําหรับตนเองและครอบครัว

เบิกจากต้นสังกดัเดมิ ข้อ เบิกจากต้นสังกดัเดมิ ข้อ 4646  

ค่าเช่าทีพ่กัค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะค่าพาหนะ ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตวัค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตวั

่ ้ ้่ ้ ้สําหรับตาํแหน่งระดบัครังสุดท้ายสําหรับตาํแหน่งระดบัครังสุดท้าย

การเบิกเงินการเบิกเงิน

--  ผู้เดนิทางยมืเงนิได้ โดยยืน่ประมาณการค่าใช้จ่ายผู้เดนิทางยมืเงนิได้ โดยยืน่ประมาณการค่าใช้จ่าย
ใ ิใ ิในการเดนิทาง ในการเดนิทาง 

--  ยืน่รายงานการเดนิทาง ภายใน ยืน่รายงานการเดนิทาง ภายใน 15 15 วนั นับแต่วนัวนั นับแต่วนั
เดนิทางกลบัเดนิทางกลบั

่ ้่ ้--  กรณทีดรองจ่ายให้ถอืว่าเป็นรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในกรณทีดรองจ่ายให้ถอืว่าเป็นรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ใน
ปีงบประมาณทีไ่ด้รับแบบรายงานการเดนิทาง ปีงบประมาณทีไ่ด้รับแบบรายงานการเดนิทาง 


