
ค่าใช้จ่าย
ในการเดนิทาง
ไปราชการ



ระเบียบที่เกีย่วข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 (ใช้บังคบั 23 ธ.ค. 55)
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (ใช้บังคบั 24 ม.ีค. 58) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคบั 17 ส.ค. 59)
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคบั 17 ส.ค. 61)



หนังสือส่ังการทีเ่กีย่วข้อง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1797
ลงวนัที่ 2 เมษายน 2561 เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวทางการเบิก คชจ. ในการเดนิทางและฝึกอบรม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2709
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 60 เร่ือง หลกัเกณฑ์และหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและกรณหีลกัฐานสูญหาย
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เจ้าหน้าทีท้่องถิน่

ผู้ทีม่ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

บุคคลใน
ครอบครัว



ผู้มีอ านาจอนุมติั

ผู้ว่าราชการจงัหวดั

ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภา

ผู้บริหารท้องถิน่

ประธานสภา

สมาชิกสภา

ผู้ทีผู้่บริหารท้องถ่ินส่ังใช้

รองนายก   ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก

ข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
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ประเภทการไปราชการ

ไปราชการช่ัวคราว1

ไปราชการประจ า

การเดนิทางกลบัภูมลิ าเนาเดมิ

การเดนิทางไปราชการต่างประเทศ

2
-3-
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เดนิทางไปราชการช่ัวคราว

การไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งส านักงาน

ไปช่วยราชการ/ไปรักษาการในต าแหน่ง
/ไปรักษาราชการแทน

ไปสอบคดัเลือก/รับการคดัเลือก2

3 

1



ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เบีย้เลีย้งเดนิทาง
ค่าเช่าที่พกั

ค่าพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย

1

2

--3-
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การนับเวลาค านวณเบี้ยเลีย้ง

นับตั้งแต่ออกจากสถานทีอ่ยู่/ที่ปฏิบัตริาชการ
จนถงึกลบัถงึสถานทีอ่ยู่/  ที่ปฏิบัตริาชการ

กรณมีีการพกัแรม  นับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหนึ่งวนั ส่วนที่ขาด
หรือเกนิถ้านับได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถือเป็นหน่ึงวนั

กรณีไม่มีการพกัแรม  นับยีสิ่บส่ีช่ัวโมงเป็นหน่ึงวนั ส่วนทีข่าด
หรือเกนิถ้านับได้เกนิสิบสองช่ัวโมงให้ถือเป็นหน่ึงวนั ถ้านับได้
ไม่เกนิสิบสองช่ัวโมง แต่เกนิหกช่ัวโมงให้ถือเป็นคร่ึงวัน

1
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
ระดบัต าแหน่ง บาท:วนั:คน

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ต าแหน่งประเภทวชิาการ
ตั้งแต่ระดบัช านาญการพเิศษลงมา ต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ต าแหน่งตั้งแต่
ระดบั ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

๒๔๐

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดบัสูง ต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือต าแหน่งตั้งแต่ระดบั ๙ ขึน้ไป
หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

๒๗๐



ค่าเช่าที่พกั

ให้เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงกไ็ด้ 

ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องทีท่ี่มี
ค่าครองชีพสูงเบิกค่าเช่าที่พกัในอตัราสูงได้
ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกนิ 25 % (ลกัษณะ
จ่ายจริงเท่าน้ัน) 



ค่าที่พกัจ่ายจริง

ระดับต าแหน่ง ห้องพกั
คนเดียว

ห้องพกัคู่

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ต าแหน่งประเภทวชิาการ
ตั้งแต่ระดบัช านาญการพเิศษลงมา ต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นระดบักลางลงมา ต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดบักลางลงมา หรือ ต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดบั ๘ ลงมา หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

๑,๕๐๐ ๘๕๐

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดบัสูง  หรือ
ต าแหน่งระดบั 9 หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดบัสูง หรือ
ต าแหน่งระดบั ๑๐ ขึน้ไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐

บาท : วัน : คน



ค่าที่พกัเหมาจ่าย
ระดบัต าแหน่ง อตัรา

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ต าแหน่งประเภทวชิาการตั้งแต่
ระดับช านาญการพเิศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นระดับกลางลงมา ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลางลงมา หรือ ต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา 
หรือต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

ไม่เกนิ 
๘๐๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถ่ินระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถ่ินระดับสูง หรือต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึน้ไปหรือ
ต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่า

ไม่เกนิ 
๑,๒๐๐

บาท : วัน : คน



ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวชิาการ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลาง หรือต าแหน่ง
ระดับ 1 – 9 ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พกัในลกัษณะเดียวกนั
ทั้งคณะ

กรณเีดนิทางเป็นหมู่คณะ



ค่าพาหนะ

ใช้ยานพาหนะประจ าทาง 

เบิกได้โดยประหยดั

ไม่มยีานพาหนะประจ าทางหรือมแีต่ต้องการ
ความรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ
แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น



รถไฟ 

ยานพาหนะประจ าทาง

รถโดยสารประจ าทาง

ยานพาหนะอ่ืน
เรือ



เคร่ืองบิน 
โดยสารช้ันประหยดัหรือช้ันต า่สุดทุกประเภทและระดบัต าแหน่ง  
ตามเง่ือนไข ดงันี้

(ก) ประเภททั่วไประดบัช านาญงานขึน้ไป  ประเภทวชิาการระดับ
ช านาญการขึน้ไป  ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น  
หรือต าแหน่งระดบั 6 ขึน้ไป

(ข) นอกจาก (ก) กรณจี าเป็นรีบด่วนและผู้บริหารท้องถิน่อนุมัติ
(ค)  ไม่เข้า (ก) (ข) เบิกภาคพืน้ดนิ



ค่าพาหนะรับจ้าง

ไป - กลบั ระหว่างสถานทีอ่ยู่/ทีพ่กั/สถานที่ปฏิบัติราชการ
กบัสถานียานพาหนะประจ าทาง 

ไปราชการในเขตกรุงเทพฯ

ไป – กลบั ระหว่างสถานทีอ่ยู่ ทีพ่กั กบัสถานทีป่ฏิบัติ
ราชการภายในเขตจังหวดัเดยีวกนั ไม่เกนิวนัละ 2 เทีย่ว
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ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 

ระหว่างกรุงเทพฯ กบัจังหวดัทีม่เีขตตดิต่อกบักรุงเทพฯ 
หรือจังหวดัทีผ่่านกรุงเทพฯ เท่าทีจ่่ายจริงไม่เกนิ
เทีย่วละ 600 บาท

ข้ามเขตจังหวดัอ่ืนๆ เท่าทีจ่่ายจริงเทีย่วละไม่เกิน 500 บาท
(ข้ามเขตจังหวดัระหว่างสถานทีอ่ยู่ ทีพ่กั หรือสถานที่
ปฏิบัตริาชการกบัสถานียานพาหนะประจ าทางหรือ
สถานที่จัดพาหนะ)



ได้รับอนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิน่ 
ผู้บริหารท้องถิน่/ประธานสภา ได้รับอนุมัตจิาก ผวจ.
ไม่จ าเป็นต้องเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เดนิทาง
ระบุยีห้่อและหมายเลขทะเบียนรถ
ใช้รถส่วนตวัตลอดเส้นทาง
เบิกเงนิชดเชยค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้อนุมัตติามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั
ระยะทางกรมทางหลวง/เส้นทางอ่ืน/รับรองระยะทาง   
รถยนต์ ก.ม. ละ 4 บาท รถจกัรยานยนต์ ก.ม. ละ 2 บาท     

รถยนต์ส่วนตัว  
1

2
3

4

6
7

8
9

5



ไปราชการประจ า 

เบิกค่าใช้จ่ายได้เช่นเดยีวกบัการไปราชการช่ัวคราว

เบิกจากสังกดัใหม่

เบิกค่าขนย้ายได้2

1
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อัตราค่าขนยา้ย

ระยะทาง (กม.) อตัรา (บาท)

๑ - ๕๐ ๒,๐๐๐

๑,๔๕๑ - ๑,๕๐๐ ๒๐,๕๐๐

๑,๕๐๐ ขึน้ไป ดุลพนิิจของผู้บริหาร



บุคคลในครอบครัว 

ผู้ตดิตาม        (อตัราขั้นต า่สุด)
- ๑ คน ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไประดบั

ช านาญงานลงมา ประเภทวชิาการระดบัปฏิบัตกิาร
หรือระดบั ๖ ลงมา  หรือเทียบเท่า

- ไม่เกนิ ๒ คน ส าหรับต าแหน่งทัว่ไประดบัอาวุโส 
ประเภทวชิาการระดบัช านาญการขึน้ไป ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ประเภทบริหารท้องถิ่น หรือระดบั ๗ ขึน้ไป หรือเทียบเท่า

(ค่าพาหนะ + ค่าเช่าที่พกั) 
อตัราเดยีวกบัผู้เดนิทาง



กลบัภูมิล าเนาเดมิ

ออกจาก
ราชการ

ถูกส่ังพกั
ราชการ

เบิกจากต้นสังกดัเดิม 



ค่าเช่าที่พกั

ส าหรับตนเองและครอบครัว

ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัว

ส าหรับต าแหน่งระดบัคร้ังสุดท้าย



การเบิกจ่าย

ยืมเงิน/ทดรองจ่าย 

ย่ืนรายงานการเดินทาง ภายใน 15 วนั นับแต่วนั
เดินทางกลบั (ทั้งยืมเงินและทดรองจ่าย)

กรณีทดรองจ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกดิขึน้
ในปีงบประมาณที่ได้รับแบบรายงานการเดินทาง 


