
 

 

 

  

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
คู่มือ 

การเดินทางไปราชการ 



 
  คู่มือการเดินทางไปราชการ ส าหรับการเดินทางไปราชการชั่วคราว จัดท าขึ้น เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป 
ราชการได้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการเดินทางไป
ราชการ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้ทราบถึงสิทธิของตนเอง ซึ่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายอาจมีความเข้าใจไม่ถูกต้องท าให้เสียสิทธิและเกิดความล่าข้าใน
การเบิกจ่าย ผู้จัดท าคู่มือหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ได้ทราบถึง
ขั้นตอนการขออนุมัติและการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการลดปัญหา
ในการแก้ไขเอกสารและสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  
 

ส านักปลัดเทศบาล 
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คู่มือ การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำน
นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ และเกิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำง กำรเดินทำง เพ่ือมิให้ผู้เดินทำงเดือดร้อน ค่ำใช้จ่ำย
ที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้จะเป็นรำยจ่ำยที่จ ำเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในกำรเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้นี้มิใช่
ค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน แต่เป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อใช้เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 
 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่ 
 - พนักงำนเทศบำล  
 - ลูกจ้ำงประจ ำ 
 - พนักงำนจ้ำง 
 
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 - ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร จำกผู้บังคับบัญชำก่อนออกเดินทำง  
 - ถ้ำออกเดินทำงล่วงหน้ำหรือไม่สำมำรถเดินทำงกลับส ำนักงำนได้เมื่อเสร็จสิ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
เพรำะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลำกิจหรือลำพักผ่อนให้มีสิทธิเบิก  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เฉพำะกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่งของรำชกำร เท่ำนั้น  
 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่  
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 - ค่ำเช่ำที่พัก 
 - ค่ำยำนพำหนะ 
 - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
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ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง 
 - ให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่เริ่มออกเดินทำงจำกที่พักหรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรจนถึงเวลำ เดินทำง กลับถึง
ที่พักหรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร 
 - กรณีพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ นับเป็น 
1 วัน 
 - กรณีไม่พักแรม หำกนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง
12 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 
 - กรณี เดินทำงล่วงหน้ำเนื่องจำกลำกิจ/พักผ่อนก่อนปฏิบัติรำชกำรให้นับตั้งแต่เริ่มเวลำตำม  
ก ำหนดกำร 
 - กรณีไม่เดินทำงกลับหลังจำกปฏิบัติรำชกำรเสร็จสิ้นเนื่องจำกลำกิจ / พักผ่อน ให้นับถึง สิ้นสุดเวลำที่
เลิกอบรมตำมก ำหนดกำร 
 - กรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอำหำรบำงมื้อให้หักค่ำเบี้ยเลี้ยงที่ค ำนวณได้มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรำ เบี้ยเลี้ยง
เดินทำงเหมำจ่ำยต่อวัน 
 
 วิธีค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
 - กรณีเดินทำงไปรำชกำรโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน 
เนื่องจำก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน  
 - กรณีเดินทำงไปรำชกำรโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน 
เนื่องจำก 7 ชั่วโมง ไม่เกิน12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง 
 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง  
 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ หรือต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ หรือ
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

240 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสูง 
ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสูง 
หรือต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

270 
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ค่าเช่าที่พัก 
 
การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ 
 1. ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำย  
 2. ค่ำเช่ำที่พักจ่ำยจริง 
หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำเช่ำที่พัก 
 - กรณีเดินทำงไปรำชกำรคนเดียวให้เลือกเบิกค่ำที่พักแบบเหมำจ่ำยหรือจ่ำยจริง อย่ำงใด  อย่ำงหนึ่ง
ตลอดของกำรเดินทำงไปรำชกำรในครั้งนั้น 
 - กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสม จะพัก
รวมกันหรือมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินอัตรำค่ำเช่ำที่ พักคนเดียว 
 - กำรเดินทำงไปรำชกำรที่ผู้เดินทำงไม่มีสิทธิเบิกค่ำเช่ำที่พัก ได้แก่  
  - กำรพักแรมในยำนพำหนะ เช่น กำรเดินทำงโดยรถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง ที่ต้องค้ำงคืน 
บนรถ  
  - กำรพักแรมในที่พักท่ีรำชกำรจัดให้ เช่น บ้ำนพักรับรอง 
 
การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีจ่ายจริง ใช้หลักฐานประกอบการขอเบิกดังนี้ 
1. กรณีพักโรงแรม ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรำยกำรของโรงแรม (FOLIO) 
2. กรณีที่พักแรมอ่ืน ใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่มีที่อยู่ผู้รับเงิน ลำยมือชื่อผู้รับเงิน จ ำนวนเงินที่ได้รับ วันที่เข้ำ พักและ
วันที่ออก 
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อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ำยจริง ให้เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินอัตรำ ดังนี้ 
 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพักคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ หรือต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ หรือ
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำ
ค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว 
 ในกรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสอง
ขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน
อัตรำค่ำเช่ำห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมำะสม จะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง
ไม่เกินอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียว  

1,500 850 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ  
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสูง 
หรือต ำแหน่งระดับ 9 หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำจะเบิกในอัตรำค่ำ
เช่ำห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

2,200 1,200 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นระดับสูง หรือ
ต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ จะเบิกใน
อัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
 ในกรณีเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นหัวหน้ำคณะและมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่
เดียวกันกับที่พักเพ่ือเป็นที่ประสำนงำนของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้
เบิกค่ำเช่ำที่พักได้เพ่ิมขึ้น ส ำหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตรำค่ำ
เช่ำห้องพักคนเดียวหรือจะเบิกค่ำเช่ำห้องชุดแทนในอัตรำไม่เกิน
สองเท่ำของอัตรำค่ำเช่ำห้องพักคนเดียวก็ได้ 
 

2,500 1,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ ส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว 5 
 

2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมำจ่ำย ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำ ดังนี้ 
 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับกลำง ลงมำ หรือต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมำ หรือ
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

800 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสูง 
ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสูง 
หรือต ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ 

1,200 
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ค่าพาหนะ 
 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ  
 ค่ำพำหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. พำหนะประจ ำทำง  
 2. พำหนะส่วนตัว  
 3. พำหนะรับจ้ำง 
 “ยำนพำหนะประจ ำทำง” หมำยควำมว่ำ รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบกและเรือกลเดินประจ ำทำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย และให้หมำยควำมรวมถึง
ยำนพำหนะอ่ืนใดที่ให้บริกำรขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ ำโดนมีเส้นทำงอัตรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงที่
แน่นอน 
 กำรเดินทำงไปรำชกำรให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง และให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัด
ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทำงจะพึงได้รับตำมประเภทของยำนพำหนะที่ใช้เดินทำง 
 กำรเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำง ให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงก ำหนด เว้นแต่กรณีจ ำเป็นที่ผู้เดินทำงถูกเรียกเก็บเงินค่ำพำหนะเกินกว่ำอัตรำที่
คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงก ำหนด ก็ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำงได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง 
 กำรเดินทำงโดยรถไฟ  ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำงได้เท่ำที่จ่ำยจริง ส ำหรับกำรเดินทำงโดยรถด่วนหรือ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอำกำศ  (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพำะผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับ  6 ขึ้นไป หรือ
ต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ 
 “ยำนพำหนะส่วนตัว” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของ
ทำงรำชกำร ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทำงไปรำชกำรหรือไม่ก็ตำม 
 
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ 

(1) อัตรำค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัดระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรกับ
สถำนียำนพำหนะประจ ำทำงหรือสถำนที่จัดพำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ปฏิบัติรำชกำร 

- กรณีเป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดระหว่ำงกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 
หรือกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดที่ผ่ำนเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่ำที่จ่ำยจริงภำยในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บำท 

- กำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจำกข้ำงต้นให้เกบิดเท่ำที่จ่ำยจริงภำยในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท 

(2) เงินชดเชยในกำรใช้พำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร ให้ค ำนวณระยะทำงเพ่ือเบิกเงิน
ชดเชยตำมเส้นทำงของกรมทำงหลวงในระยะทำงสั้นและตรง ซึ่งสำมำรถเดินทำงได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
กรณีไม่มีเส้นทำงของกรมทำงหลวงให้ใช้ระยะทำงตำมเส้นทำงอ่ืน หำกไม่มีเส้นทำงอ่ืนให้ผู้เดินทำงเป็นผู้รับรอง
ระยะทำงเดินทำง ทั้งนี้ ให้ผู้บริหำรพำรณำอนุมัติกำรใช้พำหนะส่วนตัวตำมตวำมจ ำเป็น เหมำะสม และ
ประหยัด 

- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บำท 
- รถจักรยำนยนต์ กิโลเมตรละ 2 บำท 
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(3) กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำย เนื่องในกำรเดินทำงไปรำชกำรต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข ดังนี้ 
- เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำยแต่ละช่วงที่เดินทำงไปปฏิบัติ

รำชกำรได้ 
- ต้องไม่เป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งกำรของกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ   
- ต้องไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับเนื้องำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ไม่มียำนพำหนะประจ ำทำง หรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำรให้ ใช้
ยำนพำหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทำงจะต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นไว้ในรำยงำนกำรเดินทำงหรือหลักฐำนกำร
ขอเบิกเงินค่ำพำหนะนั้น 
 
หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าพาหนะประจ าทาง  
1. ค่ำรถโดยสำรประจ ำทำง รถไฟ ถ้ำไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้ให้บริกำรได้ ให้ผู้เดินทำงใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)  
2. ค่ำโดยสำรเครื่องบิน ใช้หลักฐำนดังนี้  
 - ใบเสร็จรับเงินจำกสำยกำรบิน และ Itinerary Receipt พร้อม Boading Pass ในกำรเดินทำงนั้น ๆ 
 - สำยกำรบินไทย ใช้ Itinerary Receipt  
กรณีหลักฐำนประกอบกำรเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบินโดยสำรสูญหำย  
 1. ขอส ำเนำใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จำกสำยกำรบินหรือตัวแทนพร้อม 
รับรองส ำเนำถูกต้อง และผู้เดินทำงรับรองในเอกสำรดังกล่ำวว่ำยังไม่เคยน ำฉบับจริงมำเบิกเงินจำก ทำง
รำชกำร หำกค้นพบในภำยหลังก็จะไม่น ำมำเบิกจำกทำงรำชกำรอีก 
 2. กรณีที่ ไม่สำมำรถขอส ำเนำให้ผู้ เดินทำงท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินโดยชี้แจงสำเหตุที่ 
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหำยและไม่อำจขอส ำเนำได้และเสนอผู้มี อ ำนำจ
อนุมัต ิ
 
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว 
 1. ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 และหนังสือขออนุมัติกำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัว           
กำรค ำนวณระยะทำงจำกกรมทำงหลวง  
 
เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
 
 


