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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

(ฉบับที ่๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
-------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  
๒๔๙๖ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศ 
บาล และสุขาภิบาล 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ 
มนตร ีและประธานกรรมการสุขาภิบาล 
  "เจาหนาที่ทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหรวมถึงนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตร ีประธาน 
กรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่กระทรวง 
มหาดไทยส่ังใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดกําหนดใหเบิกคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  "ภูมิลําเนาเดิม" หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม 
หรือไดรับบรรจุเปนลูกจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี 
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  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยู 
กับผูเดินทางไปราชการดังตอไปนี้ 
  (๑) คูสมรส 
  (๒) บุตร 
  (๓) บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส 
  (๔) ผูติดตาม" 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ และขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๖ ผูเดินทางไปราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ทองถิ่น ใหเบิกคาใชจายในการเดิน 
ทางไปราชการไดตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  ผูเดินทางไปราชการซึ่งมีสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการไวเปนอยางอื่น ใหเบิกคาใชจายตามที่กําหนดไวในสัญญา 
  ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถิ่น หรือท่ีมิไดมีตําแหนงกําหนดไว 
ในระเบียบนี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนงระดับของเจาหนาที ่
ทองถ่ิน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได หรือองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอาจขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ได 
  ขอ ๗ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้น ตั้งแตวันที่ไดรับ 
อนุมัติใหเดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แลวแตกรณี โดยใหผูมีอํานาจพิจารณา 
อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ดังน้ี 
  (๑) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการเดินทางของผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเดินทางออกนอก 
เขตจังหวัดทุกคร้ัง 
  สําหรับสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแจงใหผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณีทราบกอน หาก 
เปนการเดินทางไปราชการภายในเขตจังหวัด เพียงแตไดรับความเห็นชอบจากประธานสภาองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นและแจงใหผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณีทราบกอนเทานั้น 
  (๒) ผูบริหารทองถิ่น สําหรับการเดินทางของรองนายกองคการบริหารสวน 
จังหวัด เทศมนตร ีรองประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดองคการบริหารสวน 
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดสุขาภิบาล 
  (๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดสุขาภิบาลสําหรับ 
การเดินทางของขาราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจางทุกตําแหนงขององคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่น 
  ผูมีอํานาจตามขอนี้ จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารง 
ตําแหนงใดๆ เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรแทนก็ได" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๗ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
ในสถานที่ปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน 
ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด" 
  ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๙ การเดินทางไปราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไมสะดวกในการ 
เดินทางไปกลับระหวางสถานที่ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวางไปราช 
การไดเพียงระยะเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูวาราชการจังหวัด 
  ผูเดินทางตามวรรคหนึ่งใหเบิกคาเชาที่พักตามขอ ๑๖ ไดไมเกินสามสิบวัน ถา
เกินใหเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายไดในอัตราประเภท ข. แหงบัญช ี๒ ทายระเบียบนี้" 
  ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒๑ การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และให 
เบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด 
  ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน 
แกราชการใหใชยานพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผล และความจําเปนไวในรายงาน 
การเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น 
  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศมนตร ี 
หรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือเทียบเทา ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณ ีดังตอ 
ไปนี ้
  (๑) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ท่ีพัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 
สถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
  ถาการเดินทางดังกลาวตาม (๑) ตองเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะ 
รับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  (๒) การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ท่ีพัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภาย 
ในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกินสองเท่ียว 
  (๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรคสาม ถาตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือ 
ส่ิงของเคร่ืองใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประจําทางใหเบิกคาพาหนะรับจางได 
  การเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม หรอืสัมมนา การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับ 
การคัดเลือก ผูเดินทางจะเบิกคาพาหนะรับจางตาม (๒) ไมได" 
  ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "ขอ ๒๖ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รอง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เทศมนตร ีหรือผูดํารงตําแหนงท่ีเทียบเทาใหเดินทางโดยเคร่ือง 
บินไดทุกกรณ ี
  (๒) เจาหนาที่ทองถิ่น นอกจาก (๑) ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีที่จําเปนรีบดวน 
เพื่อประโยชนแกทางราชการ 
  (๓) การเดินทางซ่ึงไมเขาหลักเกณฑ ตาม (๑) (๒) จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคา 
ใชจายในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได 
  ขอ ๒๗ ผูเดินทางไปราชการในหนาที่เลขานุการกับผูบังคับบัญชาที่ดํารง 
ตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรอื 
นายกเทศมนตรี ใหเบิกคาเชาที่พักและคาพาหนะไดเทากับที่ผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิก" 
  ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๓๖ และขอ ๓๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "ขอ ๓๖ คาเชาที่พักและคาพาหนะสําหรับบุคคลในครอบครัว ตามขอ ๔ (๑) 
(๒) และ (๓) ใหเบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทางตามขอ ๓๒ สําหรับผูติดตามใหเบิกไดใน 
อัตราขั้นต่ําสุด 
  ในกรณีท่ีเดินทางไปถึงทองท่ีท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม ถาไมอาจเขาพักอาศัยที่ 
ทางราชการจัดใหหรือบานเชาได และผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้อนุมัติแลว ใหเบิกคาเชาที่พัก 
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวไดไมเกินเจ็ดวันนับแตวันไปถึงทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงใหม 
  (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒) นายกเทศมนตรี สําหรับเทศบาล 
  (๓) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับสุขาภิบาล 
  ถามีความจําเปนที่จะตองเบิกคาเชาที่พักเกินเจ็ดวัน ตองไดรับความตกลงจากผู 
วาราชการจังหวัด 
  ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน เดินทางโดยเคร่ืองบินตามขอ  
๒๖ หากมีความประสงคจะใหบุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเคร่ืองบินดวยใหขออนุมัติตอผูวา 
ราชการจังหวัด" 
  ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ ๔๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๖ การเดินทางไปราชการตางประเทศ ซึ่งจะเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ได  
หมายถึงการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ท้ังน้ี ผูที่จะเดินทางไปจะตองไดรับความเห็น 
ชอบจากผูมีอํานาจตามขอ ๗ แลวแตกรณี กอนเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
  เวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร สําหรับเจาหนาท่ีทองถิ่น หมายถึง เวลาตั้ง
แตประทับตราหนังสือเดินทางออกจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขา" 
  ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในขอ ๕๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๐ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศ ในกรณีจําเปนอาจเบิกคาเชาที่พักเทา 
ท่ีจายจริงโดยมีใบสําคัญคูจายได ถาไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด" 
  ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๕๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศ โดยเครื่องบินจากประเทศไทยไป 
ตางประเทศ หรือจากตางประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางไปตางประเทศใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑) ชั้นหนึ่ง สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงเทียบเทา  
หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรอืนายกเทศมนตรี 
  (๒) ชั้นต่ําสุด สําหรับเจาหนาท่ีทองถิ่น นอกจากกลาวใน (๑)" 
  ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช 
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี
ความ 
วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินการ 
ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการ 
จังหวัดได" 
 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑ 
              ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
       รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๑/พ ๖๑ ง /๕๓/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑] 
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แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 
 


