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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน ทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
“เจาหนาที่ทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล และใหหมายความรวมถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหาร
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สวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดกําหนดใหเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ภูมิลําเนาเดิม” หมายความวา ทองที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเขารับราชการใหม หรือไดรับ
บรรจุเปนลูกจางหรือพนักงานจางครั้งแรกหรือครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บุคคลซึ่งอยูในอุปการะและรวมอาศัยอยูกับผูเดินทาง
ไปราชการ ดังตอไปนี้
(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดาของผูเดินทาง และหรือบิดามารดาของคูสมรส
(๔) ผูติดตาม”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ าหน าที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการแลวแตกรณี โดยใหผูที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ดังนี้
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและประธาน
สภาทองถิ่น
การขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ ตองขออนุมัติลวงหนากอนเดินทางไปราชการ
ไมนอยกวาสามสิบวัน และผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจง
หากพิจารณาไมอนุมัติใหแจงเหตุผลการไมอนุมัติดวย และผูบริหารทองถิ่นหรือประธานสภาทองถิ่น
สามารถอุทธรณคําสั่งไดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
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กรณีที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น แจงใหผูบริหารทองถิ่น
หรือประธาน สภาทองถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหถือวาไดรับอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการแลว โดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดอีกเพียงแตแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
กรณีผูบริหารทองถิ่น หรือประธานสภาทองถิ่น มีภารกิจที่ตองปฏิบัติเปน การตอเนื่องหรือ
เปนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม นอกเขตจังหวัด ภายใน ๑ วันทําการ
ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดกอน
(๒) ผูบริหารทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุก ารนายกองคก ารบริห ารส วนตํา บล ข า ราชการและพนั ก งานส ว นท องถิ่น รวมถึ งลู กจ า ง
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ประธานสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตอง
มีคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่นวามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจายได
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๔๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๖ การเดินทางไปราชการตางประเทศ ซึ่งจะเบิกคาใชจายตามระเบียบนี้ได หมายถึง
การเดิน ทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ผูที่จะเดิน ทางไปจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ตามขอ ๗ แลวแตกรณี
เวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร หมายถึง เวลาตั้งแตประทับตราหนังสือเดินทางออกจาก
ประเทศไทยจนถึงเวลาที่ประทับตราหนังสือเดินทางเขาประเทศไทย”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

