
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

ค าน า 
 

คู่มือการการจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้เดินทางไปราชการช่ัวคราว จัดท า
ขึ้น เพื่อใหผู้้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ทราบถึงสิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
เบิกจ่ายอาจมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง  ท าให้เสียสิทธิและเกิดความล่าข้าในการเบิกจ่าย  

คณะผู้จัดท าคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่ง  ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ  และได้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุมัติและการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ลดปัญหาในการแก้ไขเอกสารและสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง  
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คู่มือส าหรบัผูเ้ดนิทางไปราชการช่ัวคราว 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกท้องท่ีท่ีปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่าง การเดินทาง ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่าย
ท่ีทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็น  ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง  เงินท่ีทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่
ค่าตอบแทนในการทงานแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ 

- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว 
- พนักงานราชการ 
- บุคคลภายนอก 
- บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน 

สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

- ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
- ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสกงานได้เมื่อเสร็จส้ินจากการ

ปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าส่ังของราชการ เท่านั้น 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่ ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง 

-  ให้เริ่มนับเวลาต้ังแต่เริ่มออกเดินทางจากท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการจนถึงเวลากลับถึงท่ี
พักหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ 

-  กรณีพักแรมให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน ส่วนท่ีไม่ถึง 24 ช่ัวโมง  แต่นับได้เกิน 12 ช่ัวโมง
ให้นับเป็น 1 วัน 

-  กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ช่ัวโมงแต่นับได้เกิน 12 ช่ัวโมง เบิกเบี้ยเล้ียงได้ 1 วัน 
ส่วนท่ีไม่ถึง 12 ช่ัวโมง แต่นับได้เกิน 6 ช่ัวโมง  ให้เบิกเบี้ยเล้ียงได้ครึ่งวัน 
  -  กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับต้ังแต่เริ่มเวลาตาม
ก าหนดการ 
  -  กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จส้ินเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้ส้ินสุดเวลา
ท่ีเลิกอบรมตามก าหนดการ 
  -  กรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้หักค่าเบี้ยเล้ียงท่ีค านวณได้มื้อละ 1 ใน เบี้ยเล้ียง
เดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 
 



 
 

วิธีค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 

- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ช่ัวโมง ให้เบิกเบี้ยเล้ียง
ได้ 3 วัน  เนื่องจาก 13 ช่ัวโมง เกิน12 ช่ัวโมง จึงนับได้อีก 1 วัน  

- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 7 ช่ัวโมง ให้เบิกเบี้ยเล้ียงได้ 2 
วัน เนื่องจาก 7 ช่ัวโมง ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ปัดท้ิง 

 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงราชการ 

เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 
     ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป   
     ต าแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการ
พิเศษลงมา   
     ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 
กลางลงมา 
     ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลาง
ลงมา หรือต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่ง
เทียบเท่า      

240 

     ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ 
     ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับสูง 
     ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือ
ต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 9 ข้ึนไป หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
      

270 

 

ค่าเชา่ที่พัก 

การเบิกค่าเช่าท่ีพักมี 2 ลักษณะ 

1. ค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่าย 
2. ค่าเช่าท่ีพักจ่ายจริง  

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก 

- กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง อย่าใดอย่างหนึ่งตลอด
ของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 
 - การเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม จะพักรวมกัน
หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าท่ีพักคนเดียว 
 



 
 

- การเดินทางไปราชการท่ีผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพัก ได้แก ่
- การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ท่ีต้องค้างคืน 

บนรถ 

- การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง 
 

การเบิกอัตราค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง (ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม folio ประกอบด้วย) 

เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ ห้องพักคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคู ่
(บาท : วัน : คน) 

      ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับ
ช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นต้ังแต่ระดับ 
กลางลงมา ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นต้ังแต่ระดับกลางลงมา หรือ
ต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 8 ลงมาหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้
เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
      ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อ
หนึ่งห้อง  โดยให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่  
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม  จะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจพัก
รวมกับผู้อื่นได้  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

1,500.- 850.- 

      ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง  หรือต าแหน่งระดับ 9 หรือต าแหน่งท่ี
เทียบเท่าจะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

2,200.- 1,200.- 

      ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง  หรือต าแหน่งต้ังแต่
ระดับ 10  ขึ้นไป  หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพัก
คนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
      ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก
เพื่อเป็นท่ีประสานงานของคณะหรือบุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพิ่มขึ้น  
ส าหรับห้องพักอีกห้องหนึ่งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว  หรือจะเบิกค่า
เช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

2,500.- 1,400.- 

 

การเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย 

เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

      ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับช านาญการ
พิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นต้ังแต่ระดับ กลางลงมา ต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับกลางลงมา หรือต าแหน่งต้ังแต่ระดับ 8 ลงมาหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 

800.- 

       ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง  หรือต าแหน่งระดับ 9 หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 

1,200.- 



 
 

ค่ายานพาหนะ 

การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะ ได้โดย
ประหยัด ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ราชการ  ให้ใช้
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องช้ีแจงเหตุผล และความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทาง หรือหลักฐาน การขอ
เบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานพาหนะ 

ค่ายานพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. พาหนะรับจ้าง 
2. พาหนะประจ าทาง 
3. พาหนะส่วนตัว 

 

1. พาหนะรับจ้าง เช่น ค่ารถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน หลักเกณฑ์ดังนี้  
การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหว่างสถานท่ีอยู่ท่ีพัก หรือสถานท่ี  ปฏิบัติ

ราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต้องใช้ในการเดินทางไปยัง  สถานท่ีปฏิบัติ
ราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตรา ดังนี้  

(๑) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดท่ีมีเขตติดต่อกับ  
กรุงเทพมหานคร หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดท่ีผ่านเขตกรุงเทพมหานคร ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงิน  
เท่ียวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท  

(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงิน เท่ียวละ
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

-  หลักฐานประกอบการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
 -  ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (แบบ บก.111) 

 
2. พาหนะประจ าทาง  หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะ อื่นท่ีให้บริการ
ขนส่งแก่บุคคลท่ัวไปเป็นประจ า มีเส้นทาง ค่าโดยสารและค่าระวางท่ีแน่นอน  การเดินทางไปราชการโดย
พาหนะประจ าทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 (๑) การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน อัตราท่ี
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด เว้นแต่กรณีจ าเป็นท่ีผู้เดินทางถูกเรียกเก็บ เงินค่าพาหนะ
เกินกว่าอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด ก็ให้เบิกค่าพาหนะ เดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริง  
 (๒) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับการเดินทาง โดยรถด่วน
หรือรถด่วนพิเศษ ช้ันท่ี ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บน อ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง ระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 
 (3) การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(3.๑) ช้ันธุรกิจ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๙ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าขึ้นไป  
(3.๒) ช้ันประหยัดหรือช้ันต่ าสุด  

(ก) ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ๖ ถึงระดับ ๘ หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า  



 
 

(ข) ผู้ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าท่ีระบุใน (ก) เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วน เพื่อ
ประโยชน์ ต่อทางราชการ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  

(3.๓) การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (3.๑) (3.๒) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
 

หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าพาหนะประจ าทาง 

 -  ค่ารถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ถ้าไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้ให้ผู้เดินทางใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
 -  ค่าโดยสารเครื่องบิน ใช้หลักฐาน  ใบเสร็จรับเงินจากสายการบิน Itinerary และ Receipt พร้อม 
Boading Pass ในการเดินทางนั้น ๆ   

3. พาหนะส่วนตัวหมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลท่ีมิใช่ของทาง ราชการ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ก่อนการเดินทางต้องท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไป ราชการ
โดยพาหนะรถยนต์ส่วนตัว  โดยช้ีแจงเหตุผลท่ีต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัว  เสนอผ่านหัวหน้ารับรอง ค านวณระยะทาง
ของกรมทางหลวงตรงและส้ันท่ีสุด (จากเวปไซด์ http://www.doh.go.th/content/page/page/8076 )  แล้วให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติ เพื่อท่ีจะขอเบิกเงินชดเชย 

 

อัตราเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
 

รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินชดเชย  

-  ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 และหนังสือขออนุมัติ การใช้ยานพาหนะส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doh.go.th/content/page/page/8076


 
 

  ขั้นตอนการจัดท ารายงานการเดินทางไปราชการชัว่คราว 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ท าหนังสือแสดงเจตจ านงในการเข้ารับการฝึกอบรม 

2. แจ้งงานการเจ้าหน้าท่ี จัดท าค าส่ังเดินทางไปราชการ/หนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรม 

3. จัดท าฎีกายืมเงิน
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

(กรณียืมเงิน) 

4. ลงทะเบียนฝึกอบรม 

5. น าใบเสร็จหรือเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนมา

จัดท าฎีกาเบิกเงินหรือฎีกาคืน
เงินยืม 

3. 
เดินทางไป
ราชการเพื่อ
ฝึกอบรม 

4.  
จัดท ารายงานการ

ฝึกอบรมและ
รายงานการ

เดินทางไปราชการ 

5. 
 จัดท าฎีกาเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายและค่า

เดินทางไปราชการ 

3. จัดท าฎีกายืมเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ* 

5. จัดท ารายงานการ
ฝึกอบรมและรายงานการ

เดินทางไปราชการ 

กรณีต้องลงทะเบียน 
ล่วงหน้าและยืมค่า

เดินทางไปราชการการ 

กรณียืมเงินค่าลง 
ทะเบียนพร้อมค่า 
เดินทางไปราชการ 

6. จัดท าฎีกายืมเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ* 

6. จัดท าฎีกาคืนเงินยืม
ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไป

ราชราชการ** 

4. เดินทางไปราชการ 
เพื่อฝึกอบรม 

8. จัดท ารายงานการ
ฝึกอบรมและรายงานการ

เดินทางไปราชการ 

9. จัดท าฎีกาคืนเงินยืม
ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไป

ราชราชการ** 

7. เดินทางไปราชการ 
เพื่อฝึกอบรม 

*  ยืมเงินเดินทางไปราชการได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันท าการ 

** คืนเงินยืมเดินทางไปราชการไม่เกิน 15 วัน 



 
 

เอกสารอ้างอิง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

- หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


