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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๕๓	กำหนดให้บุคคล

ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	มีสิทธิได้รับ 
สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความ 
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ	 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญดังกล่าว	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต	ิสทิธเิรือ่งเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอาย	ุและอำนาจหนา้ที ่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
เปน็รายเดอืนอยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรมจากรฐั		จงึจำเปน็ตอ้งตราพระราชบญัญตันิี ้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิในเรือ่งการจดัเงนิสวสัดกิารแกผู่ส้งูอายุ	ซึง่ได ้

กำหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งไม่มี 
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม	 โดยให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติดำเนินการกำหนด 
ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง	การส่งเสริม	
การสนับสนุน	และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร 
กองทนุอนมุตักิารจา่ยเงนิดงักลา่วตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ
ได้กำหนดไว้

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่ 
การศึกษา	 ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความ 
ไมค่ลอ่งตวัและเกดิปญัหาการพฒันาการศกึษา	สมควรแยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ออกเปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 
เพือ่ใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ	อนัจะเปน็การพฒันา 
การศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล 
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องระบบการบริหารและการจัดการ 

ศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่ไดก้ำหนดใหแ้ยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออกเปน็เขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกจากกัน 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัและการพฒันาการศกึษา โดยกำหนดใหก้ารบรหิาร 
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่การศึกษา	แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง 
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จำนวนสถานศึกษา	 จำนวนประชากร	 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย	 เว้นแต่เป็นการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา	แต่ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใดไม่อาจบริหารและจัดการดังที่กล่าวมาได	้กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การ
ศึกษาก็ได้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑
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(๑)		การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 การสื่อสารและการเรียนรู้	
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

	(๒)	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

	(๓)	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
	(๔)	การจดัการศกึษาทางไกล	และการจดัการศกึษาทีใ่หบ้รกิารในหลาย 

เขตพื้นที่การศึกษา
	ทั้งนี้	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภา 

การศกึษา	มอีำนาจประกาศในราชกจิจานเุบกษากำหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ 
การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	แบง่เปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	แต่ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกำหนดให้ 
สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด	 ให้ยึดระดับการศึกษาของ 
สถานศกึษานัน้เปน็สำคญั		ทัง้นี	้ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารประกาศ 
กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	รวมทั้ง	 ได้กำหนดให้การดำเนินการของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ในการที่จะประสาน	 ส่งเสริม	 
และสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษานั้น	การจะพิจารณาว่าสถานศึกษาเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่ 
การศึกษาใด	 กฎหมายได้กำหนดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยทีก่ารจดัระเบยีบบรหิารราชการในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากำหนดให้ 

แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และระดบัมธัยมศกึษา	ซึง่มกีารบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรวมอยู ่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว 
ในการบริหารราชการ	 สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เพือ่ใหก้ารบรหิาร 
และการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ	 อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษา 
แก่นักเรียนในช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพ 
ยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการ 

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงได้กำหนดให้แยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกจากกัน 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบรหิารราชการ โดยการบรหิารและการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา	 แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระดับ 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนสถานศึกษา	จำนวนประชากร	วัฒนธรรม 
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย	 เว้นแต่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิ การ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๔
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การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา	แต่ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	การกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ใน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาใด	ใหย้ดึระดบัการศกึษาของสถานศกึษานัน้เปน็สำคญั		ทัง้นี	้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผล 
ความจำเป็นอย่างอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท	คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจประกาศกำหนดให้ขยายการบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้	

	ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดให้การดำเนินการของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ในการที่จะประสาน	 ส่งเสริม	 
และสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษานั้น	การจะพิจารณาว่าสถานศึกษาเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่ 
การศึกษาใด	กฎหมายได้กำหนดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

	โดยกฎหมายได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย 
คำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนด 
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	
๒๕๕๓	นับแต่วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เพื่อรับผิดชอบการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ทำให้ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะอนกุรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ใหส้อดคลอ้ง 
กับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	สืบเนื่องจากที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  และพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น จึงได้มี 
การแกไ้ขเพิม่เตมิในสว่นขององคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการกำหนดให้กรรมการผู้แทนข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน ๑๒ คน 
ประกอบดว้ย	ผูแ้ทนผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษาฝ่ายละ	 ๑	 คน	 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่	ก.ค.ศ.	กำหนด
ซึง่สงักดัสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาฝา่ยละ	๑	คน	ผูแ้ทนขา้ราชการครจูำนวน	๕	คน	 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๗
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ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน	๓	คน	ข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน	 
๑	 คน	 และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จำนวน	๑	คน	ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา	 หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน	 ๑	 คนและผู้แทนบุคลากร 
ทางการศกึษาอืน่สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ	๑	คน

	รวมทั้งได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษาประจำเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เรยีกโดยยอ่วา่	“อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”	 และคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า	 
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”	สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	
แล้วแต่กรณี	ซึ่งประกอบด้วย
		 	 	 (๑)	 ประธานอนกุรรมการซึง่อนกุรรมการเลอืกกนัเองจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ตาม	 (๓)	 ในการนี้ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (๓)	 มีจำนวน 
เท่าที่มีอยู่
		 	 	 (๒)	 อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน	๒	คน	 ได้แก่	 ผู้แทน	ก.ค.ศ.	
และผู้แทนคุรุสภา	ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	หรือประสบการณ์ 
ดา้นการบรหิารงานบคุคล	ดา้นการศกึษาดา้นกฎหมายหรอืดา้นการเงนิการคลงั 
		 	 	 (๓)	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๔	 คน	 ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มี 
ความรูค้วามสามารถหรอืประสบการณด์า้นการบรหิารงานบคุคล	ดา้นการศกึษา	
ด้านกฎหมาย	และด้านการเงินการคลังด้านละ	๑	คน
		 	 	 (๔)	 อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	แล้วแต่กรณี	 
จำนวน	๓	คน	ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน	๑	คน	 
ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน	 ๑	 คน	 และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จำนวน	๑	คน	

	แต่ทั้งนี้	 ให้กรรมการ	ก.ค.ศ.	ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา	 ๗	 (๕)	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่	 
๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี	้ ซึ่งต้อง 
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ไมเ่กนิ	๑๘๐	วนันบัแตว่นัที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ในการนี	้ใหก้รรมการผูแ้ทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายนี้อยู่ในตำแหน่ง 
เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ	ก.ค.ศ.	ในสว่นของกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ
และมิให้นับวาระการดำรงตำแหน่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง	
ตลอดจนให	้อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่อียูใ่นวนัที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	
ทำหน้าที่เป็น	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามกฎหมายนี้		
ทั้งนี้	ถ้ากรณีมีอนุกรรมการใน	อ.ก.ค.ศ.	ตามข้อ	(๔)	คนใดที่สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 
ใหอ้นกุรรมการผูน้ัน้พน้จากตำแหนง่	โดยใหถ้อืวา่	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่	 และยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนครบ 
วาระแลว้จงึดำเนนิการแตง่ตัง้หรอืเลอืกตัง้อนกุรรมการใน	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ที ่
การศึกษาประถมศึกษาตามกฎหมายนี้

	โดยในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้ม	ีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา	ให้	ก.ค.ศ.	แต่งตั้ง	อ.ก.ค.ศ.	วิสามัญ	ขึ้นคณะหนึ่ง	เพื่อทำหน้าที่	 
อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายนี้	 แต่ต้องไม่เกิน	
๑๘๐	วันนับแต่วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที ่
ของ	 อ.ก.ค.ศ.	 วิสามัญนั้น	 มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น	 อ.ก.ค.ศ.	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 และการใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือ 
เคยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ	อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่	
๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	 เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล	การดำเนินการ 
ทางวินัยและการอุทธรณ์ที่ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา	การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด	
และอยูใ่นอำนาจของ	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหรอื	อ.ก.ค.ศ.	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ค.ศ.	กำหนด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 113

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หลักการและเหตุผล
	โดยที่มาตรา	๘๓	(๘)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใด 
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดใน	กฎ	ก.พ.	สมควร 
กำหนดหลักเกณฑ์การกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ		
จึงจำเป็นต้องออกกฎ	ก.พ.	นี้

สาระสำคัญโดยสรุป
   กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำการประการใดประการหน่ึง 
ดังต่อไปนี้	 ต่อข้าราชการด้วยกัน	 หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
ในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมต่อการกระทำนั้น	หรือ 
ทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ	ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด 
หรอืคกุคามทางเพศ	ตามมาตรา	๘๓	(๘)	แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	(๑)		กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ 
เช่น	การจูบ	การโอบกอด	การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง	เป็นต้น

	(๒)	กระทำการดว้ยวาจาทีส่อ่ไปในทางเพศ	เชน่	วพิากษว์จิารณร์า่งกาย	
พูดหยอกล้อ	พูดหยาบคาย	เป็นต้น

	(๓)	กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	การใช้สายตา 
ลวนลาม	การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด	ๆ	เป็นต้น

	(๔)	 การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	
แสดงรูปลามกอนาจาร	 ส่งจดหมาย	 ข้อความ	 หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น	
เป็นต้น

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็น 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑๔
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	(๕)	การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ	ซึ่งผู้ถูกกระทำ	
ไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้ 

ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จำแนกตามกลุ่ม 
ลักษณะงานสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการจดัประเภทตำแหนง่และระดบัตำแหนง่ของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	และโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลงศพหรือส่งศพกลับ	ในกรณีที่ผู้เดินทางไป
ราชการถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ประกอบกับสมควร 
แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑก์ารเบกิเบีย้เลีย้งเดนิทาง	คา่เชา่ทีพ่กั	และคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด	 รวมทั้ง 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
ในราชอาณาจักรและการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรของ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	๘	 (๕)	และมาตรา	๘๓	 (๘)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
	 	 พลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนัเปน็กฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของ 
	 	 บุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๓	 และมาตรา	 ๖๔	 ของ 
	 	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระทำได	้โดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	ก.พ.	 
	 	 โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี	จึงออกกฎ	ก.พ.	ไว้	
 	 กฎ	ก.พ.	นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑๐
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สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	๑)		ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๒ ตรี ในลักษณะ ๑ บททั่วไป แห่ง 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ในเร่ืองค่าพาหนะ 
ในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ	 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตาย 
ระหว่างไปราชการ	โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหต ุ
ส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน	กฎหมายได้กำหนดให้บุคคล 
ในครอบครวัหรอืผูจ้ดัการศพของผูเ้ดนิทางไปราชการซึง่ถงึแกค่วามตายนัน้	ไดร้บั 
ค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ	 หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีเก่ียวกับการส่งศพกลับ	ท้ังน้ี	ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
	 	 	 ๒)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๕	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	 โดยกำหนดให้ 
การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางนั้นโดยให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน 
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

	๓)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๗	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องการเบิก 
ค่าเช่าที่พักในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักแรม	 โดยกำหนดให้การเดินทางไป 
ราชการที่จำเป็นต้องพักแรม	 เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะ	 หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไว้ให้แล้ว	 
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะ 
จ่ายจริงก็ได้	แต่ในกรณีท่ีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องท่ีท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือ 
เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว	กระทรวงการคลงัอาจกำหนดใหผู้เ้ดนิทางไปราชการเบกิคา่ 
เช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจำเป็น

	แต่สำหรับการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับสูง	 หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๑๐	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นสูง	ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๕	
ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี	พลเรือตรี	พลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือ 
ขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพลตำรวจตร	ีขึน้ไป	เปน็หวัหนา้คณะ	หากมคีวามจำเปน็ 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ 
บุคคลอ่ืน	ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพ่ิมข้ึนสำหรับห้องพักอีกห้องหน่ึงหรือจะเบิกค่าเช่า 
ห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง	 ทั้งนี้	 ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวง 
การคลังกำหนด
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	๔)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๒๒	 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
(ฉบับที่	 ๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	 ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง	 โดยกำหนด 
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	และระดับสูง	ตำแหน่งประเภท 
อำนวยการระดับต้นและระดับสูง	 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ	 
ตำแหนง่ประเภททัว่ไประดบัชำนาญงาน	ระดบัอาวโุส	และระดบัทกัษะพเิศษ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๑	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	
ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท	นาวาโท	นาวาอากาศโท	ขึ้นไป	 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท	ขึ้นไป	 ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
ได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	(๑)		 การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่	ที่พัก	หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทาง	หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่
ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

	 	 	(๒)		 การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่	ที่พัก	กับสถานที่ 
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน	๒	เที่ยว

	 	 	(๓)		 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
	๕)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗	 แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
ในเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ในกรณีที่เป็นการเดินทาง 
ไปราชการโดยเครื่องบิน	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 	 	(๑)		ชัน้ธรุกจิ	สำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้คณะผูแ้ทนรฐับาล	 
ประธานศาลฎีกา	และรองประธานศาลฎีกา	ประธานรัฐสภา	รองประธาน 
รัฐสภา	ประธานวุฒิสภา	รองประธานวุฒิสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	รัฐมนตรี	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 
และระดบัสงูตำแหนง่ประเภทอำนวยการระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ระดับเช่ียวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ	 
หรือตำแหน่งระดับ	 ๙	 ขึ้นไป	 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ 
ตลุาการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ขัน้ตำ่	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืน	 
ชั้น	๔	ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	ขึ้นไป	 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	
ขึ้นไป

	 	 (๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด	สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
	 	 	 	 		 	 	(ก)	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	 ตำแหน่ง 
ประเภทวชิาการระดบัชำนาญการ	และระดบัชำนาญการพเิศษ	ตำแหนง่ประเภท 
ทั่วไประดับชำนาญงาน	และระดับอาวุโส	หรือตำแหน่งระดับ	๖	ถึงระดับ	๘	
หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๑	ขึน้ไป	หรอื
ขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๒	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพนัโท	
นาวาโท	นาวาอากาศโท	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพนัตำรวจโท	ขึน้ไป	
ทั้งนี้	นอกจากที่ระบุใน	(๑)

	 	 	 (ข)		ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ	 ชั้น	 หรือยศ	 ต่ำกว่าที่ระบุใน	 (ก)	 
เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

	 	 		 	ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ	ตามเสด็จหรือส่งเสด็จ 
พระบรมวงศานวุงศ์	หากทีน่ัง่โดยสารในชัน้ทีก่ำหนดสำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่ตาม	 
(๒)	 เต็ม	และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได	้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เดินทาง 
ดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด	สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี 
ปลดักระทรวง	ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีม่อีำนาจเชน่เดยีวกบัปลดักระทรวงเปน็ผูอ้นมุตัิ 
	 	 	 	 		 	แต่ถ้าเป็นการเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม	 (๑)	หรือ	 (๒)	 
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยไดไ้มเ่กนิคา่พาหนะในการเดนิทางภาคพืน้ดนิระยะเดยีวกนัตาม 
สทิธซิึง่ผูเ้ดนิทางจะพงึเบกิได	้แตใ่นกรณทีีผู่เ้ดนิทางไปราชการมคีวามจำเปน็ตอ้ง 
โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่า 
สิทธิได้ก็ต่อเมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

๖)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘	แห่งพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	 
ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ในกรณีของผู้เดินทางไปราชการ 
ในหน้าท่ีเลขานุการกับผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นหัวหน้าคณะ ซ่ึงดำรงตำแหน่งประเภท 
บริหารระดับต้น	และระดับสูง	ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภททั่วไป	
ระดับทักษะพิเศษ	 หรือตำแหน่งระดับ	 ๙	 ขึ้นไป	 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	
หรอืกบัขา้ราชการตลุาการ	ซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ขัน้ตำ่	ขึน้ไป	หรอืกบัขา้ราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๔	 ขึ้นไป	 หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
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พนัเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	อตัราเงนิเดอืนพนัเอกพเิศษ	นาวาเอกพเิศษ	
นาวาอากาศเอกพเิศษ	ขึน้ไป	หรอืกบัขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพนัตำรวจเอก	 
อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	ขึ้นไป	หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง 
พร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่าง 
เดินทางไปราชการ	 ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา	 โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิ 
ที่ตนเองได้รับหรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ำสุดของที่พักนั้น	แต่ไม่เกิน 
อัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก

	๗)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๙/๑	แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของคู่สมรส และบุตรของ 
นกับรหิารการทตูระดบัสงู	โดยกำหนดใหน้กับรหิารการทตูระดบัสงู	ซึง่ไดร้บั 
คำสัง่ใหเ้ดนิทางกลบัประเทศไทยเพือ่เขา้เฝา้พระมหากษตัรยิ	์เพือ่กราบถวาย 
บงัคมลาและรบัพระราชสาสน์ตราตัง้และพระราชสาสน์ถอนกอ่นเดนิทางไป
ดำรงตำแหน่งประจำในต่างประเทศ	หากจะนำคู่สมรส บุตรที่มีอายุไม่เกิน 
๒๕ ปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ใน 
ต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเดินทาง 
พรอ้มกนัตอ่เนือ่งไปประเทศประจำการใหมแ่ละประเทศไทยเปน็เสน้ทางผา่น 
หรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่จะไปประจำการใหม่	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ปลดักระทรวงเจา้สงักดัทีจ่ะพจิารณาอนญุาตตามความจำเปน็และเหมาะสม
และให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		คา่พาหนะสำหรบัคูส่มรสและบตุรดงักลา่ว	ใหเ้บกิไดใ้นอตัรา 
เดียวกับนักบริหารการทูตระดับสูง	แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหาร 
การทูตระดับสูง	ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด	สำหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกัน 
หรือไม่	ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด

	 	 (๒)	คา่เชา่ทีพ่กัใหเ้บกิไดต้ามความจำเปน็	เวน้แตก่รณทีีผู่เ้ดนิทาง 
มีเคหสถานของตนเองที่สามารถพักอาศัยได้	ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก

	 	 การเบิกค่าเช่าที่พัก	ให้นักบริหารการทูตระดับสูง	คู่สมรส	บุตร	 
และผูต้ดิตามดงักลา่วพกัแรมรวมกนั	๒	คนตอ่	๑	หอ้ง	และใหเ้บกิคา่เชา่ทีพ่กั 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละ	๗๐	ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
เวน้แตเ่ปน็กรณทีีไ่มเ่หมาะสมจะพกัรวมกนั	หรอืมเีหตจุำเปน็ทีไ่มอ่าจพกัรวม 
กับผู้อื่นได้	 ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวสำหรับ 
ผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตำแหน่งระดับต่ำสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 119

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

	๘)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๓๖	แห่งพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดย
กำหนดให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 มีผู้ติดตาม ๑ คน	สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการ	 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับ 
ชำนาญงาน	หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ลงมาหรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๑	ลงมา	หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม	 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	 ลงมาหรือข้าราชการทหารซึ่ง
มียศพันโท	 นาวาโท	 นาวาอากาศโท	 ลงมา	 หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจโท	ลงมา

	 	 (๒)	มีผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน	สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง	ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	
และระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทวชิาการระดบัชำนาญการ	ระดบัชำนาญการพเิศษ	
ระดับเชี่ยวชาญ	 และระดับทรงคุณวุฒิ	 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส	
และระดับทักษะพิเศษ	หรือตำแหน่งระดับ	๗	ขึ้นไป	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๓	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	 นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	ขึ้นไป

	๙)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๔๑	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 และความในวรรคสองของ 
มาตรา ๕๑	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
(ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ในกรณีของการเดินทางไปราชการในกรณี 
ไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกค่าใช้จ่ายได้จากสังกัดใหม่ซึ่งไป 
ประจำอยู	่และในกรณเีปน็การเดนิทางไปราชการเปน็หมูค่ณะ	ใหผู้เ้ดนิทางไป 
ราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	ตำแหน่งประเภท 
วิชาการ	 ระดับปฏิบัติการ	 ระดับชำนาญการ	 และระดับชำนาญการพิเศษ	
ตำแหน่งประเภททั่วไป	ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	และระดับอาวุโส	
หรือตำแหน่งระดับ	๘	ลงมา	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๒	ลงมา	หรอืผูช้ว่ยผูพ้พิากษา	หรอืดะโตะ๊ยตุธิรรมหรอืขา้ราชการ 
อยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ลงมา	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพนัเอก	นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	 ลงมา	 หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	 ลงมา	
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ให้พักแรมรวมกัน	๒	คนต่อ	๑	ห้อง	โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
ในอัตราค่าเช่า	ห้องพักคู่	คนละไม่เกินร้อยละ	๗๐	ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน	 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน	หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพัก 
รวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

	 	 (๒)	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 และระดับสูง	
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
เชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๙	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ	
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นต่ำ	 ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน	 
ชั้น	๔	ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	ขึ้นไป	 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก 
พเิศษ	ขึน้ไป	ใหเ้บกิคา่เชา่ทีพ่กัไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิในอตัราคา่เชา่หอ้งพกัคนเดยีว 
	 	 	 	 (๓)		ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 หรือตำแหน่ง 
ประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุหิรอืตำแหนง่ระดบั	๑๐	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ 
ที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน	ชั้น	๓	ขั้นสูง	ขึ้นไป	หรือ 
ขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๕	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพลตร	ี
พลเรือตรี	พลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี	
ขึ้นไป	ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ	หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกัน 
กับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น	 ให้เบิกค่าเช่า 
ทีพ่กัไดเ้พิม่ขึน้สำหรบัหอ้งพกัอกีหอ้งหนึง่ในอตัราคา่เชา่หอ้งพกัคนเดยีวหรอื 
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้	แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว	

	๑๐)	ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความใน (ช) ของ (๑) และ (๒) ในวรรคหนึง่ 
ของมาตรา ๕๓	แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป 
ราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสาร 
เครื่องบินในการเดินทางไปราชการจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือ 
จากตา่งประเทศกลบัมาประเทศไทย  หรอืการเดนิทางในตา่งประเทศ	โดยได ้
แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 หรือ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	หรือตำแหน่งระดับ	๑๐	ขึ้นไป	 
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นสูง	 
ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๕	ขึ้นไป	หรือข้าราชการ 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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ทหารซึ่งมียศพลตรี	พลเรือตรี	หรือพลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพลตำรวจตรี	 ขึ้นไป ตามความใน (ช) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของ 
มาตรา ๕๓ นั้น สามารถโดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่งได	้ และหากเป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ	ตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะ 
พิเศษหรือตำแหน่งระดับ	๙	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๓	 ขั้นต่ำ	 หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๔	 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพันตำรวจเอก	อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	ตามความใน (๒)  
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ 	 ให้สามารถโดยสารเครื่องบินในชั้นธุรกิจ 
หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุดได้

	๑๑)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของมาตรา ๕๕	 แห่งพระราช 
กฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	เรือ่งกรณทีีจ่ะสามารถ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคู่สมรสของผู้เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศช่ัวคราว ได้หากผู้เดินทางน้ันมีตำแหน่งเป็นนักบริหารการทูตระดับต้น  
และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าคณะ 
ไปราชการในกรณี

	 	 	 (ก)	 ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้งหรือทูลลาหรือลาต่อ 
พระราชาธิบดี	หรือประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา

	 	 	 (ข)	 ตามเสด็จพระราชดำเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือ 
พระราชินีเสด็จเยือนประเทศที่อยู่ในเขตอาณา

	 	 	 (ค)	 รฐับาลของประเทศทีอ่ยูใ่นเขตอาณาไดเ้ชญิคูส่มรสไปรว่มงาน 
พิธีในประเทศเขตอาณาด้วย

	๑๒)	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๖๒	แห่งพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ในเรื่องการเบิก 
ค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตาม โดยกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการประจำ 
ในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวง 
เจ้าสังกัดแล้วได้	ดังต่อไปนี้

	 	 		(๑)	 มผีูต้ดิตาม ๑ คน	สำหรบัขา้ราชการซึง่ดำรงตำแหนง่ประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับ 
ชำนาญงาน	หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ลงมา	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการ
ทหารซึง่รบัเงนิเดอืนพนัโท	นาวาโท	นาวาอากาศโท	ลงมา	หรอืขา้ราชการตำรวจ	
ซึ่งมียศพันตำรวจโท	ลงมา
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	 	 		(๒)	 มผีูต้ดิตามไมเ่กนิ ๒ คน	สำหรบัขา้ราชการซึง่ดำรงตำแหนง่ 
ประเภทบรหิารระดบัตน้และระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทอำนวยการระดบัตน้	
และระดับสูง	ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการระดับชำนาญการ 
พิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒ	ิตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 
อาวุโสและระดับทักษะพิเศษ	หรือตำแหน่งระดับ	๗	ขึ้นไป	หรือตำแหน่งที่ 
เทียบเท่า	 หรือข้าราชการทหาร	 ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก	 นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	ขึ้นไป

	๑๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๖๔	 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ	(ฉบบัที่	๗)	
พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรซึ่ง 
มไิดเ้ดนิทางตดิตามไปอยูด่ว้ยกบัขา้ราชการหรอืลกูจา้งทีไ่ปราชการประจำ 
ในต่างประเทศ	หากคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวประสงค์จะติดตามข้าราชการ 
หรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศอื่นหรือเดินทางไป 
ราชการประจำอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา	๗๐	(๒)	หรือ	
(๓)	แล้วแต่กรณี	 ให้มีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด	 โดยให้เบิกได้ 
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นต่ำสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น 
ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการประจำ	 เว้นแต่ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตร 
มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมเดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น 
ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัทำความตกลงกบักระทรวงการคลงัจงึจะเบกิคา่โดยสาร 
เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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	 	 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๑๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	
 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 เว้นแต่่ 
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	 	 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


