6/27/2019

ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่ าใช้ จ่าย
ใ
ในการเดิ
นิ ทางไปราชการของเจ้
ไป
้ าหน้้ าทีที่ ้ องถินิ่
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 (ใช้ บังคับ 23 ธ.ค. 55
55))
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2558 (ใช้ บังคับ 24 มี.ค. 58
58))
(ฉบั
ฉบบท
บที่ 3) พ.ศ. 2559 (มผลใชบงคบ
มีผลใช้ บังคับ 17 ส.ค. 59
59))
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้ บังคับ 17 ส.ค. 61)
61)
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หนังสื อสั่ งการทีเ่ กีย่ วข้ อง
11. หนงสอกระทรวงมหาดไทย
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ทีท่ มท 0808.2/ว
0808 2/ว 2709
ลงวันที่ 19 พ.ค. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์ และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ ายและกรณีหลักฐานสู ญหาย
2. หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการเบิก คชจ.ในการเดินทางและฝึ กอบรม

ข้ าราชการ พนักงาน
ลูกจ้ าง พนักงานจ้ าง

เจ้ าหน้ าทีท่ ้ องถิน่

นักการเมือง

ผู้ ที่ อปท.
อปท. สั่ งให้
ไปปฏิบัตริ าชการ
ให้ อปท
อปท..
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คู่ สมรส
บุบตร
ตร
พ่อแม่
พ่อแม่ คู่สมรส

บุคคลใน
ครอบครั ว

ผู้ ตดิ ตาม

ภูมิลาํ เนาเดิม
ท้ องทีท่ เี่ ริ่มรับราชการ
ครั้งแรก

ท้ องทีท่ กี่ ลับ
เข้ ารับราชการใหม่

3

6/27/2019

ประเภทการไปราชการ
1. ไปราชการชั
ไ
่วคราว
2. ไปราชการประจํา
3. การเดนทางกลบภู
การเดินทางกลับภมิมลาเนาเดม
ลาํ เนาเดิม
4. การเดินทางไปราชการต่ างประเทศ

ไปราชการได้ ๒ กรณี

ขออนมัมตตไป
ขออนุ
ไิ ป

สัสงใหไป
่ งให้ ไป

4

6/27/2019

สิ ทธิเกิดเมือ่ ใด?
ใด? (ข้ อ 8)
ตั้งแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิ
เดินทางไปราชการ วันทีอ่ อกจากราชการ

ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ
ผู้ บริิหารท้้ องถินิ่

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภา
ประธานสภา
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ผู้บริหารท้ องถิน่

รองนายก
ทีป่ รึกษานายก
เลขานุการนายก
ข้้ าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้ าง
พนักงานจ้ าง
พนกงานจาง
ผู้ทผี่ ู้บริหารท้ องถิน่
สั่ งให้ ปฏิบัตริ าชการ

ประธานสภา
สมาชิกสภา
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เดินทางไปราชการชั่วคราว (ข้ อ 14
14))
1. การไปปฏิ
การไปปฏบตราชการนอกทตงสานกงาน
บัตริ าชการนอกทีต่ ้งั สํ านักงาน
2. ไปสอบคัดเลือก/
ก/รับการคัดเลือก
3. ไปช่ วยราชการ/
ยราชการ/ไปรักษาการในตําแหน่ ง
/ไปรกษาราชการแทน
ไปรักษาราชการแทน

เบิกอะไรได้ บ้างง?? (ข้ อ 15
15))
๑. เบยเลยงเดนทาง
๑.เบยเลยงเดนทาง
เบีย้ เลีย้ งเดินทาง
๒.ค่ค่ าเช่ าทีพ่ กั
๒.
๓ คาพาหนะ
๓.คาพาหนะ
๓.
ค่ าพาหนะ
๔.ค่ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ทีจ่ ําเป็ นต้ องจ่ าย
๔.
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ค่ าเบี้ยเลีย้ ง (ข้ อ 16 )
เบิกในลักษณะเหมาจ่ าย
ตามบัญชีหมายเลข ๑

อัตราค่ าเบี้ยเลีย้ ง

บัญชีหมายเลข 1

ข้ าราชการ

บาท
บาท::วัน:คน

ผ้ผูดารงตาแหนงประเภททวไป
าํ รงตําแหน่ งประเภททัว่ ไป ตํตาแหนงประเภทวชาการ
าแหน่ งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ตําแหน่ งประเภท
อํานวยการท้ องถิ่นระดับกลางลงมา ตําแหน่ งประเภท
บริหารท้ องถิ่นตั้งแต่ ระดับกลางลงมา หรือ ตําแหน่ งตั้งแต่
ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
ผูผ้ ดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ
าํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหนง
ตําแหน่ ง
ประเภทอํานวยการท้ องถิ่นระดับสู ง ตําแหน่ งประเภท
บริหารท้ องถิ่นระดับสู ง หรือตําแหน่ งตั้งแต่ ระดับ ๙ ขึน้ ไป
หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า

๒๔
๒๔๐

๒๗๐
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การนับเวลาคํานวณเบี้ยเลีย้ ง (ข้ อ 17)
- นับตั้งแต่ ออกจากสถานทีอ่ ยู่/
ทีป่ ฏิบัตริ าชการจนถึงกลับถึงสถานทีอ่ ยู่/
ทีป่ ฏฏิบัตริ าชการ

การนับเวลาคํานวณเบี้ยเลีย้ ง (ต่ อ)
1. กรณีมกี ารพักแรม
- นับยีส่ ิ บสี่ ชั่วโมงเป็ นหนึ่งวัน ส่ วนทีข่ าดหรือเกิน
ถ้ านับได้ เกินสิ บสองชั่วโมงให้ ถอื เป็ นหนึ่งวัน
2. กรณีไม่ มีการพักแรม
- นบยสบสชวโมงเปนหนงวน
นับยีส่ ิ บสี่ ชั่วโมงเป็ นหนึ่งวัน ส่สวนทขาดหรอเกนถานบ
วนทีข่ าดหรือเกินถ้ านับ
ได้ เกินสิ บสองชั่วโมงให้ ถอื เป็ นหนึ่งวัน ถ้ านับได้ ไม่ เกิน
สิ บสองชั่วโมง แต่ เกินหกชั่วโมงให้ ถอื เป็ นครึ่งวัน
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ค่ าเช่ าทีพ่ กั (ข้ อ 18 )
-ให้ เบิกในลักษณะเหมาจ่ ายหรือจ่ ายจริงก็ได้
ตามบัญชีหมายเลข 2
- ในกรณีเดินทางไปราชการในท้ องทีท่ มี่ ี
ค่ าครองชีพสู งเบิกค่ าเช่ าทีพ่ กั ในอัตราสู งได้ ตาม
ความจําเป็ป็ นแต่่ ไม่่ เกินิ 25 % (กรณีเี ลือื กเบิกิ ใน
ใ
ลักษณะจ่ ายจริงเท่ านั้น)

อัตราค่ าทีพ่ กั จ่ ายจริ ง

บัญชีหมายเลข ๒

บาท : วัน : คน
ข้ าราชการ
ห้ องพัก ห้ องพักคู่
คนเดียว
ผู้ ดาํ รงตําํ แหน่่ งปประเภททัว่ั ไป ตําํ แหน่่ งปประเภทวิชิ าการ ๑,๕๐๐
๘๕๐

ตั้งแต่ ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ตําแหน่ งประเภท
อํานวยการท้ องถิ่นระดับกลางลงมา ตําแหน่ งประเภท
บริหารท้ องถิ่นตั้งแต่ ระดับกลางลงมา หรือ ตําแหน่ ง
ตั้งแต่ ระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
ผู้ ดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ
ํ ํ
่ป
ิ
ั ี่
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการท้ องถิ่นระดับสู ง หรือ
ตําแหน่ งระดับ 9 หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
ผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริหารท้ องถิ่นระดับสู ง หรือ
ตําแหน่ งระดับ ๑๐ ขึน้ ไป หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า

๒,๒๐๐

๑,๒๐๐

๒,๕๐๐

๑,๔๐๐
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อัตราค่ าทีพ่ กั เหมาจ่ าย

บัญชีหมายเลข ๒

บาท : วัน : คน

ข้ าราชการ

อัตรา

ผู้ดํารงตําแหน่ งประเภททัว่ ไป ตําแหน่ งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับชํานาญการพิเศษลงมา ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ท้ องถิ่นระดับกลางลงมา ตําแหน่ งประเภทบริหารท้ องถิ่น
ตั้งแต่ ระดับกลางลงมา หรือ ตําแหน่ งตั้งแต่ ระดับ ๘ ลงมา
หรือตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า
หรอตาแหนงทเทยบเทา
ผู้ดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตําแหน่ ง
ประเภทอํานวยการท้ องถิ่นระดับสู ง ตําแหน่ งประเภทบริหาร
ท้ องถิ่นระดับสู ง หรือตําแหน่ งตั้งแต่ ระดับ ๙ ขึน้ ไปหรือ
ตําแหน่ งทีเ่ ทียบเท่ า

ไม่ เกิน
๘๐๐

ไม่ เกิน
๑,๒๐๐

การเดินทางเป็ นหมู่คณะ
การเดนทางไปราชการเปนหมู
การเดิ
นทางไปราชการเป็ นหม่ คณะของผู
ณะของผ้ผ้ผูดารงตาแหนง
ํารงตําแหน่ ง
ประเภททัว่ ไป ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ตําแหน่ งประเภท
อํานวยการท้ องถิ่น ตําแหน่ งประเภทบริหารท้ องถิ่นระดับต้ น
และระดับกลาง หรือตําแหน่ งระดับ 1 – 9 ต้ องเลือกเบิกค่ าเช่ า
ทีพ่ กั ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ทพกในลกษณะเดยวกนทงคณะ
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ค่ าพาหนะ (ข้ อ 22
22))
- ใชยานพาหนะประจาทาง
ใช้ ยานพาหนะประจําทาง
- เบิกได้ โดยประหยัด
- ไม่ มยี านพาหนะประจําทางหรือมีแต่ ต้องการ
ความรวดเร็ว เพอประโยชนแกทางราชการ
ความรวดเรว
เพือ่ ประโยชน์ แก่ ทางราชการ
แต่ ต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็ น

“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่ า รถไฟ
รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ขนส่ งทางบกและเรือกลเดินประจําทางตาม
ขนสงทางบกและเรอกลเดนประจาทางตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการเดินเรือในน่ านนํา้ ไทย และให้
หมายความรวมถึงยานพาหนะอืน่ ใดทีใ่ ห้ บริการ
ขนส่ งแก่บุคคลทัว่ ไปเป็ นประจําโดยมีเส้ นทาง
อัตราค่ าโดยสารและค่ าระวางทีแ่ น่ นอน
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รถโดยสารประจําทาง
- เท่ าทีจ่ ่ ายจริงไม่ เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการควบคุม
การขนส่ งทางบกกลางกําหนด
เว้ นแต่ ถููกเรียกเก็บเกินกว่ าให้ เบิกได้ เท่ าทีจ่ ่ ายจริง

รถไฟ
- เท่่ าทีจ่ี ่ ายจริิง
- รถด่ วน รถด่ วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ(
อากาศ(บน
บนออ.ป.)
เบิกได้ เฉพาะผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน
ขนไป
ขึน้ ไป ตาแหนงประเภทวชาการระดบชานาญการขนไป
ตําแหน่ งประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึน้ ไป
ประเภทอํานวยการท้ องถิ่น ตําแหน่ งประเภทบริหารท้ องถิ่น
หรือตําแหน่ งระดับ 6 ขึน้ ไป หรือเทียบเท่ า
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เครื่ องบิน
โดยสารชนประหยดหรอชนตาสุ
โดยสารชั้ นประหยัดหรือชั้นตํา่ สดทกประเภทและระดั
สดดทกประเภทและระดั
ทุกประเภทและระดบตาแหนง
บตําแหน่ ง
ตามเงือ่ นไข ดังนี้
(ก) ประเภททัว่ ไประดับชํานาญงานขึน้ ไป ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการขึน้ ไป ประเภทอํานวยการท้ องถิน่ ประเภทบริหาร
ทองถน
ท้ องถิน่ หรอตาแหนงระดบ
หรือตําแหน่ งระดับ 6 ขึขนไป
น้ ไป
(ข) นอกจาก (ก) กรณีจาํ เป็ นรีบด่ วนและผู้ บริหารท้ องถิน่ อนุมตั ิ
(ค) ไม่ เข้ า (ก) (ง
(ง) เบิกภาคพืน้ ดิน

ค่ าพาหนะรั บจ้ างเบิกได้ อย่ างไร?
งไร?
1. ไป - กลับ ระหว่ างสถานทีอ่ ยู่/ทีพ่ กั /สถานทีป่ ฏิบัตริ าชการกับ
สถานียานพาหนะประจําทาง
2. ไป – กลับ ระหว่ างสถานทีอ่ ยู่ ทีพ่ กั กับสถานทีป่ ฏิบัตริ าชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน ไม่ เกินวันละ 2 เทีย่ ว
3. ไปราชการในเขตกรุงเทพฯ
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การเบิกค่ าพาหนะรั บจ้ างข้ ามเขตจังหวัด
1. ระหว่ างกรุุงเทพฯ กับจังหวัดทีม่ ีเขตติดต่ อกับกรุุ งเทพฯ หรือจังหวัด
ทีผ่ ่ านกรุงเทพฯ เท่ าทีจ่ ่ ายจริงไม่ เกินเทีย่ วละ 600 บาท
2. ข้ ามเขตจังหวัดอืน่ ๆ ให้ เบิกเท่ าทีจ่ ่ ายจริงเทีย่ วละไม่ เกิน 500 บาท
(ข้ ามเขตจังหวัดระหว่ างสถานทีอ่ ยู่ ที่พกั หรือสถานทีป่ ฏิบัตริ าชการ
กับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานทีจ่ ดั พาหนะ)

พาหนะส่ วนตัว
“พาหนะส่
พาหนะสวนตว
วนตัว” หมายความวา
หมายความว่ า รถยนต์
รถยนตสวน
ส่วน
บุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่
ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของผู้ เดนทางไปราชการหรอไมกตาม
ิ
ไป
ื ไ่ ็
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พาหนะส่ วนตัว (ข้ อ 25 )
-ตองไดรบอนุ
ต้ องได้ รับอนญาตจากผ้
ญาตจากผูบรหารทองถน
ริหารท้ องถิน่
-ผู้บริหารท้ องถิน่ /ประธานสภา ผู้มอี าํ นาจตามข้ อ ๘
- ระบุยหี่ ้ อและหมายเลขทะเบียนรถ
-ต้ องใช้ รถส่ วนตัวตลอดเส้ นทาง
- เบิกเงินชดเชยค่ าพาหนะเหมาจ่ าย
- ให้ อนุมตั ติ ามความจําเป็ น เหมาะสม ประหยัด

พาหนะส่ วนตัว (ข้ อ 26 )
- อตรา
ั
(๑) รถยนต์
กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ ๒ บาท
- ระยะทางตามเส้ นทางกรมทางหลวงสั้ นและตรง
และตรง//เส้ นทางอืน่
/ผู้เดินทางรับรองระยะทาง
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การเดินทางไปราชการประจํา

(๑) ไปประจาตางสานกงาน
ไปประจําต่ างสํ านักงาน
(การโอน
การโอน,,ย้ าย)
ย)
(๒) เบิกค่ าใช้ จ่ ายได้ ตามข้ อ 15
(๓) เบิกค่ าขนย้ ายเหมาจ่ ายได้ (บัญชีหมายเลข ๓)

(๔) เบิกจากสั งกัดใหม่

บุคคลในครอบครัว
อัตราเดียวกับผู้เดินทาง
(ค่ าพาหนะ + ค่ าเช่ าทีพ่ กั )
ผู้ตดิ ตาม (อัตั ราขั้นั ตําํ่ สุ ด)
- ๑ คน สํ าหรับตําแหน่ งประเภททัว่ ไประดับ
ชํานาญงานลงมา ประเภทวิชาการระดับปฏิบัตกิ าร
หรือระดับ ๖ ลงมา หรือเทียบเท่ า
- ไม่
ไมเกน
เกิน ๒ คน สาหรบตาแหนงทวไประดบอาวุ
สําหรับตําแหน่ งทัว่ ไประดับอาวโส
โส
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึน้ ไป ประเภทอํานวยการท้ องถิน่
ประเภทบริหารท้ องถิน่ หรือระดับ ๗ ขึน้ ไป หรือเทียบเท่ า
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อัตราค่าขนย้าย

บัญชีหมายเลข 3

ระยะทาง (กม
กม.).)
อัตรา (บาท
บาท))
๑ - ๕๐
๒,๐๐๐
๑,๔๕๑ - ๑,๕๐๐
๒๐,
๒๐,๕๐๐
๑,๕๐๐ ขึน้ ไป ดุลพินิจของผู้บริหาร

การเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาเดิม (ข้ อ 42
42))

มี ๒ กรณี

ออกจาก
ราชการ
ถูกสั่ งพัก
ราชการ
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เบิกจากต้ นสั งกัดเดิม ข้ อ 46

สําหรับตนเองและครอบครัว
ค่ าเช่ าทีพ่ กั

ค่ าพาหนะ

ค่ าขนย้ ายสิ่ งของส่ วนตัว

สํ าหรับตําแหน่่ งระดับครั้ งสุ ดท้้ าย

การเบิกเงิน
- ผู้เดินทางยืมเงินได้ โดยยืน่ ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ใ
ในการเดิ
นิ ทาง
- ยืน่ รายงานการเดินทาง ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั
เดินทางกลับ
- กรณีทดรองจ่ ายให้ ถอื ว่ าเป็ นรายจ่ ายทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปี งบประมาณทีไ่ ด้ รับแบบรายงานการเดินทาง
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