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เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 

                                                 
1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

“สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์

และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 



“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

“กระทรวง”2[๒] หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕3[๓]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี

อ านาจออกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุ่งหมายและหลักการ 
   

 
มาตรา ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 

                                                 
2[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “กฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
3[๓] มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



มาตรา ๗  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรา ๘  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

   
 
มาตรา ๑๐  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๑๑  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว 

 
มาตรา ๑๒  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๓  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา

แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ

ดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
 



มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

 
หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 
   

 
มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม 

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ 

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ 

ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

 
มาตรา ๑๖  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 



การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา 
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า

เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดในสถานศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ 
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน 

(๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

 
มาตรา ๑๙  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
มาตรา ๒๐  การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 



มาตรา ๒๑  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

แนวการจัดการศึกษา 
   

 
มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 
มาตรา ๒๓  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 

(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 



(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
มาตรา ๒๕  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๖  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ 

ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 



 
มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม

มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม 

 
มาตรา ๒๙  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน 

 
มาตรา ๓๐  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

   
ส่วนที่ ๑ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
   

 
มาตรา ๓๑4[๔]  กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒5[๕]  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล

ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๓๓6[๖]  สภาการศึกษา มีหน้าที่ 
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน

ตาม (๑) 
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 

                                                 
4[๔] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
5[๕] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
6[๖] มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



(๕) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษา ให้ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยต าแหน่ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๓๔7[๗]  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

                                                 
7[๗] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



มาตรา ๓๕  องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ด้วย 

ให้ส านักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละ
ส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๖  ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ

จัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ 
ให้สถานศึกษาดังกล่าวด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ

จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 

 
มาตรา ๓๗8[๘]  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย

ค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น
ส าคัญ  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ 

                                                 
8[๘] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



(๑) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 
 
มาตรา ๓๘9[๙]  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการต ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน10[๑๐] 

 
มาตรา ๓๙11[๑๑]  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 

                                                 
9[๙] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
10[๑๐] มาตรา ๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๐12[๑๒]  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก า กับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพ่ิมข้ึนได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
 
มาตรา ๔๑  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก

ระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
มาตรา ๔๒  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

                                                                                                                                                       
11[๑๑] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
12[๑๒] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ส่วนที่ ๓ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

   
 

มาตรา ๔๓  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

 
มาตรา ๔๔  ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ

บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่

กฎหมายก าหนด โดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน
การศึกษา 

การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ
พิจารณาด้วย13[๑๓] 

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
มาตรา ๔๖  รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ

สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

                                                 
13[๑๓] มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

   
 
มาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 
มาตรา ๔๙  ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
มาตรา ๕๐  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่ า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

 



มาตรา ๕๑14[๑๔]  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข 

 
หมวด ๗ 

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๕๒  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและ
ประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 

รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ 

 
มาตรา ๕๓  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น

องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

                                                 
14[๑๔] มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา 

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

 
มาตรา ๕๔  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๕๕  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

อ่ืน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ 

ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๖  การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๕๗  ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 
 
 



หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

   
 
มาตรา ๕๘  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 

ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้ 

(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพ่ือการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
มาตรา ๕๙  ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 

ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ



ทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
มาตรา ๖๐  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุด

ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน 
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกับความจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา 
๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชน 

(๖) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
(๗) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 
มาตรา ๖๑  ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 

 
มาตรา ๖๒  ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 



หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   
 
มาตรา ๖๓  รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนที่จ าเป็นต่อการส่ง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
จ าเป็น 

 
มาตรา ๖๔  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือ

ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึ กษา 
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 
มาตรา ๖๕  ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๖๖  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๖๗  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 
มาตรา ๖๘  ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงิน

อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา
ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๙  รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม

และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๐  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับ

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอ านาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 
มาตรา ๗๒  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้

บังคับ จนกว่าจะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ 

ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กระทรวงจัดให้มีการประเมินผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง 

 
 



มาตรา ๗๓  ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา 
และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว รวมทั้ งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๔  ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องด าเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี15[๑๕] 

 
มาตรา ๗๕  ให้จัดตั้งส านักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น

โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕ ของ

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ 

ของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๘ 

ของพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อ

คณะรัฐมนตรี 
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่บังคับ

ใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี 

(๖) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย 

                                                 
15[๑๕] มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



 
มาตรา ๗๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษาจ านวนเก้าคน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา  และแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมายได้ 

ให้ เลขาธิการส านักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของส านักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อ
ครบวาระแล้วให้ยุบเลิกต าแหน่งและส านักงานปฏิรูปการศึกษา 

 
มาตรา ๗๗  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษาคณะ

หนึ่งจ านวนสิบห้าคน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจ านวนสอง
เท่าของจ านวนประธานและกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน ในจ านวนนี้
จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนห้าคน 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 



มาตรา ๗๘  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา และมีอ านาจก ากับดูแลกิจการของส านักงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

นอกจากที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 

(๒) องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหา และ
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗ 

(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ 

(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน 
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น 
(๖) การก ากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
(๗) การยุบเลิก 
(๘) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ อันจ าเป็นเพื่อให้กิจการด าเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและ
เอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕16[๑๖] 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ โดยให้แยกภารกิจเก่ียวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้มี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓17[๑๗] 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้การบริหารและการจัด

                                                 
16[๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๒๓ ก/หน้า ๑๖/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
17[๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน้า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 

 

 



Àπâ“ 47

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÙÚ

·≈–∑’Ë·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’



Àπâ“ 48

 “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠

Àπâ“Àπâ“Àπâ“Àπâ“Àπâ“
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ Ò

À¡«¥ Ò ∫∑∑—Ë«‰ª ı

À¡«¥ Ú  ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ˜

À¡«¥ Û √–∫∫°“√»÷°…“ ˘

À¡«¥ Ù ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“ ÒÛ

À¡«¥ ı °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ Ò˜

 à«π∑’Ë  Ò °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞ Ò˜

 à«π∑’Ë  Ú °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“

¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Ú ı

 à«π∑’Ë  Û °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π Úˆ

À¡«¥ ˆ ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ Ú ¯

À¡«¥ ˜ §√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ Û

À¡«¥ ¯ ∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ Û Û

À¡«¥ ˘ ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ Û˜

∫∑‡©æ“–°“≈ Û̆



Àπâ“ 1

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.».  ÚıÙÚ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÒÙ  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙÚ

‡ªìπªï∑’Ë  ıÙ  „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–

∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥

 ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ́ ÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â

‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È



Àπâ“ 2

¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“  çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚé

¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»

·≈–§” —ËßÕ◊Ëπ„π à«π∑’Ë‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ ÷́Ëß

¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π

¡“µ√“ Ù¡“µ√“ Ù¡“µ√“ Ù¡“µ√“ Ù¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ§«“¡‡®√‘≠

ßÕ°ß“¡¢Õß∫ÿ§§≈·≈– —ß§¡‚¥¬°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ °“√Ωñ° °“√Õ∫√¡

°“√ ◊∫ “π∑“ß«—≤π∏√√¡ °“√ √â“ß √√§å®√√‚≈ß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß

«‘™“°“√ °“√ √â“ßÕß§å§«“¡√ŸâÕ—π‡°‘¥®“°°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡  —ß§¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–ªí®®—¬‡°◊ÈÕÀπÿπ„Àâ∫ÿ§§≈‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ

ç°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“°àÕπ√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“

ç°“√»÷°…“µ≈Õ¥™’«‘µé À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“∑’Ë‡°‘¥®“°

°“√º ¡º “π√–À«à“ß°“√»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–

°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ßµàÕ

‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ



Àπâ“ 3

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π

»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬  ∂“∫—π ¡À“«‘∑¬“≈—¬ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“

À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π ∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’

«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“

ç ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë

®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

ç¡“µ√∞“π°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫

§ÿ≥≈—°…≥– §ÿ≥¿“æ ∑’Ëæ÷ßª√– ß§å·≈–¡“µ√∞“π∑’ËµâÕß°“√„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ

„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·Ààß ·≈–‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß ”À√—∫

°“√ àß‡ √‘¡·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈ °“√µ√«® Õ∫ °“√ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–°“√

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑“ß°“√»÷°…“

ç°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–‡¡‘πº≈

·≈–°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß ∂“π

»÷°…“®“°¿“¬„π ‚¥¬∫ÿ§≈“°√¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ‡Õß À√◊Õ‚¥¬Àπà«¬ß“π

µâπ —ß°—¥∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈ ∂“π»÷°…“π—Èπ

ç°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°é À¡“¬§«“¡«à“ °“√ª√–‡¡‘πº≈

·≈–°“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß ∂“π

»÷°…“®“°¿“¬πÕ° ‚¥¬ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“À√◊Õ∫ÿ§§≈À√◊ÕÀπà«¬ß“π¿“¬πÕ°∑’Ë ”π—°ß“π

¥—ß°≈à“«√—∫√Õß ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ·≈–„Àâ¡’°“√æ—≤π“

§ÿ≥¿“æ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“
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çºŸâ Õπé À¡“¬§«“¡«à“ §√Ÿ·≈–§≥“®“√¬å„π ∂“π»÷°…“

√–¥—∫µà“ß Ê

ç§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ ÷́Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß

¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’

°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π

ç§≥“®“√¬åé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√ ÷́Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß

¥â“π°“√ Õπ·≈–°“√«‘®—¬„π ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫

ª√‘≠≠“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π

çºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ∑’Ë√—∫

º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π

çºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ∑’Ë√—∫º‘¥

™Õ∫°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“πÕ° ∂“π»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√

»÷°…“¢÷Èπ‰ª

ç∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ √«¡∑—ÈßºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ

∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ

°“√π‘‡∑» ·≈–°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„πÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“µà“ß Ê

ç°√–∑√«ßé * * * * * À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

* * * * * ∫∑π‘¬“¡ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ Û ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫
∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π



Àπâ“ 5

***** ¡“µ√“ ı §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı*¡“µ√“ ı*¡“µ√“ ı*¡“µ√“ ı*¡“µ√“ ı* „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—°…“°“√

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–

ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ ÒÀ¡«¥ ÒÀ¡«¥ ÒÀ¡«¥ ÒÀ¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª∫∑∑—Ë«‰ª∫∑∑—Ë«‰ª∫∑∑—Ë«‰ª∫∑∑—Ë«‰ª

§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√

¡“µ√“ ̂¡“µ√“ ̂¡“µ√“ ̂¡“µ√“ ̂¡“µ√“ ̂ °“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕæ—≤π“§π‰∑¬„Àâ‡ªìπ

¡πÿ…¬å∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑—Èß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“ §«“¡√Ÿâ ·≈–§ÿ≥∏√√¡

¡’®√‘¬∏√√¡·≈–«—≤π∏√√¡„π°“√¥”√ß™’«‘µ  “¡“√∂Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ

‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢

¡“µ√“ ̃¡“µ√“ ̃¡“µ√“ ̃¡“µ√“ ̃¡“µ√“ ̃ „π°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâµâÕß¡ÿàßª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°∑’Ë

∂Ÿ°µâÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’
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æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ √Ÿâ®—°√—°…“·≈– àß‡ √‘¡ ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë

‡ √’¿“æ §«“¡‡§“√æ°ÆÀ¡“¬ §«“¡‡ ¡Õ¿“§ ·≈–»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ

¡πÿ…¬å ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ √Ÿâ®—°√—°…“º≈ª√–‚¬™πå

 à«π√«¡·≈–¢Õßª√–‡∑»™“µ‘ √«¡∑—Èß àß‡ √‘¡»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡

¢Õß™“µ‘ °“√°’Ã“ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·≈–§«“¡√ŸâÕ—π

‡ªìπ “°≈ µ≈Õ¥®πÕπÿ√—°…å∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ √Ÿâ®—°æ÷Ëßµπ‡Õß ¡’§«“¡√‘‡√‘Ë¡

 √â“ß √√§å „ΩÉ√Ÿâ  ·≈–‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

¡“µ√“ ̄¡“µ√“ ̄¡“µ√“ ̄¡“µ√“ ̄¡“µ√“ ̄ °“√®—¥°“√»÷°…“„Àâ¬÷¥À≈—°¥—ßπ’È

(Ò) ‡ªìπ°“√»÷°…“µ≈Õ¥™’«‘µ ”À√—∫ª√–™“™π

(Ú) „Àâ —ß§¡¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“

(Û) °“√æ—≤π“ “√–·≈–°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß

µàÕ‡π◊ËÕß

¡“µ√“ ̆¡“µ√“ ̆¡“µ√“ ̆¡“µ√“ ̆¡“µ√“ ̆ °“√®—¥√–∫∫ ‚§√ß √â“ß ·≈–°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“

„Àâ¬÷¥À≈—°¥—ßπ’È

(Ò) ¡’‡Õ°¿“æ¥â“ππ‚¬∫“¬ ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬„π°“√

ªØ‘∫—µ‘

(Ú) ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®‰ª Ÿà‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“    ∂“π»÷°…“

·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
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(Û) ¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–®—¥√–∫∫ª√–°—π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑°“√»÷°…“

(Ù) ¡’À≈—°°“√ àß‡ √‘¡¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈–°“√æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

(ı) √–¥¡∑√—æ¬“°√®“°·À≈àßµà“ß Ê ¡“„™â„π°“√®—¥°“√»÷°…“

(̂ ) °“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π

Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

 ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ

À¡«¥ ÚÀ¡«¥ ÚÀ¡«¥ ÚÀ¡«¥ ÚÀ¡«¥ Ú
 ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò °“√®—¥°“√»÷°…“ µâÕß®—¥„Àâ∫ÿ§§≈¡’ ‘∑∏‘·≈–‚Õ°“ 

‡ ¡Õ°—π„π°“√√—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ Õßªï∑’Ë√—∞

µâÕß®—¥„ÀâÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–¡’§ÿ≥¿“æ‚¥¬‰¡à‡°Á∫§à“„™â®à“¬

°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬

®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“ Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’

√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¡à “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â

À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“  µâÕß®—¥„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’ ‘∑∏‘·≈–

‚Õ°“ ‰¥â√—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡ªìπæ‘‡»…
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°“√»÷°…“ ”À√—∫§πæ‘°“√„π«√√§ Õß „Àâ®—¥µ—Èß·µà·√°‡°‘¥

À√◊Õæ∫§«“¡æ‘°“√‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬ ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’ ‘∑∏‘

‰¥â√—∫ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°  ◊ËÕ ∫√‘°“√ ·≈–§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ◊Ëπ„¥

∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… µâÕß

®—¥¥â«¬√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

¡“µ√“ ÒÒ¡“µ√“ ÒÒ¡“µ√“ ÒÒ¡“µ√“ ÒÒ¡“µ√“ ÒÒ ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’Àπâ“∑’Ë®—¥„Àâ∫ÿµ√À√◊Õ

∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈‰¥â√—∫°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫µ“¡¡“µ√“ Ò˜

·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµ≈Õ¥®π„Àâ‰¥â√—∫°“√»÷°…“πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ µ“¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß§√Õ∫§√—«

¡“µ√“ ÒÚ¡“µ√“ ÒÚ¡“µ√“ ÒÚ¡“µ√“ ÒÚ¡“µ√“ ÒÚ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°√—∞ ‡Õ°™π ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π

∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√

«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ ¡’

 ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÒÛ¡“µ√“ ÒÛ¡“µ√“ ÒÛ¡“µ√“ ÒÛ¡“µ√“ ÒÛ ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ ‘∑∏‘

ª√–‚¬™πå ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞ „Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ ·≈–°“√„Àâ°“√»÷°…“·°à∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈

(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞ ”À√—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
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¢Õß∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈∑’Ë§√Õ∫§√—«®—¥„Àâ ∑—Èßπ’È µ“¡

∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

(Û) °“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ ”À√—∫§à“„™â®à“¬°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÙ¡“µ√“ ÒÙ¡“µ√“ ÒÙ¡“µ√“ ÒÙ¡“µ√“ ÒÙ ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√

‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈–

 ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ ́ ÷Ëß π—∫ πÿπÀ√◊Õ®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’ ‘∑∏‘

‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåµ“¡§«√·°à°√≥’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π°“√

Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫

(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞ ”À√—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

(Û) °“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ ”À√—∫§à“„™â®à“¬°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

À¡«¥ ÛÀ¡«¥ ÛÀ¡«¥ ÛÀ¡«¥ ÛÀ¡«¥ Û
√–∫∫°“√»÷°…“√–∫∫°“√»÷°…“√–∫∫°“√»÷°…“√–∫∫°“√»÷°…“√–∫∫°“√»÷°…“

¡“µ√“ Òı¡“µ√“ Òı¡“µ√“ Òı¡“µ√“ Òı¡“µ√“ Òı °“√®—¥°“√»÷°…“¡’ “¡√Ÿª·∫∫ §◊Õ °“√»÷°…“„π

√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
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(Ò) °“√»÷°…“„π√–∫∫ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’Ë°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬

«‘∏’°“√»÷°…“ À≈—° Ÿµ√ √–¬–‡«≈“¢Õß°“√»÷°…“ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

÷́Ëß‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“∑’Ë·πàπÕπ

(Ú) °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π

°“√°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬  √Ÿª·∫∫ «‘∏’°“√®—¥°“√»÷°…“ √–¬–‡«≈“¢Õß

°“√»÷°…“ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ́ ÷Ëß‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢ ”§—≠¢Õß°“√

 ”‡√Á®°“√»÷°…“ ‚¥¬‡π◊ÈÕÀ“·≈–À≈—° Ÿµ√®–µâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡

 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∫ÿ§§≈·µà≈–°≈ÿà¡

(Û) °“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’Ë„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ

¥â«¬µπ‡Õßµ“¡§«“¡ π„® »—°¬¿“æ §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–‚Õ°“  ‚¥¬

»÷°…“®“°∫ÿ§§≈ ª√– ∫°“√≥å  —ß§¡  ¿“æ·«¥≈âÕ¡  ◊ËÕ À√◊Õ

·À≈àß§«“¡√ŸâÕ◊Ëπ Ê

 ∂“π»÷°…“Õ“®®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫„¥√Ÿª·∫∫Àπ÷ËßÀ√◊Õ

∑—Èß “¡√Ÿª·∫∫°Á‰¥â

„Àâ¡’°“√‡∑’¬∫‚Õπº≈°“√‡√’¬π∑’ËºŸâ‡√’¬π – ¡‰«â„π√–À«à“ß

√Ÿª·∫∫‡¥’¬«°—πÀ√◊Õµà“ß√Ÿª·∫∫‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπº≈°“√‡√’¬π®“°

 ∂“π»÷°…“‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ √«¡∑—Èß®“°°“√‡√’¬π√ŸâπÕ°√–∫∫

µ“¡Õ—∏¬“»—¬ °“√Ωñ°Õ“™’æ À√◊Õ®“°ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

¡“µ√“ Òˆ¡“µ√“ Òˆ¡“µ√“ Òˆ¡“µ√“ Òˆ¡“µ√“ Òˆ °“√»÷°…“„π√–∫∫¡’ Õß√–¥—∫ §◊Õ °“√»÷°…“¢—Èπ

æ◊Èπ∞“π ·≈–°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
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°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πª√–°Õ∫¥â«¬ °“√»÷°…“ ÷́Ëß®—¥‰¡àπâÕ¬°«à“

 ‘∫ Õßªï°àÕπ√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ °“√·∫àß√–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑¢Õß°“√

»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“·∫àß‡ªìπ Õß√–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫µË”

°«à“ª√‘≠≠“ ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“

°“√·∫àß√–¥—∫À√◊Õ°“√‡∑’¬∫√–¥—∫°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫À√◊Õ

°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ò˜¡“µ√“ Ò˜¡“µ√“ Ò˜¡“µ√“ Ò˜¡“µ√“ Ò˜ „Àâ¡’°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫®”π«π‡°â“ªï ‚¥¬„Àâ‡¥Á°

÷́Ëß¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ªï∑’Ë‡®Á¥ ‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®πÕ“¬ÿ¬à“ß

‡¢â“ªï∑’Ë ‘∫À° ‡«âπ·µà Õ∫‰¥â™—Èπªï∑’Ë‡°â“¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√π—∫Õ“¬ÿ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ò¯¡“µ√“ Ò¯¡“µ√“ Ò¯¡“µ√“ Ò¯¡“µ√“ Ò¯ °“√®—¥°“√»÷°…“ª∞¡«—¬·≈–°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„Àâ®—¥„π ∂“π»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‰¥â·°à »Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á° »Ÿπ¬åæ—≤π“

‡¥Á°‡≈Á° »Ÿπ¬åæ—≤π“‡¥Á°°àÕπ‡°≥±å¢Õß ∂“∫—π»“ π“ »Ÿπ¬å∫√‘°“√

™à«¬‡À≈◊Õ√–¬–·√°‡√‘Ë¡¢Õß‡¥Á°æ‘°“√·≈–‡¥Á° ÷́Ëß¡’§«“¡µâÕß°“√æ‘‡»…

À√◊Õ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

(Ú) ‚√ß‡√’¬π ‰¥â·°à ‚√ß‡√’¬π¢Õß√—∞ ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π ·≈–

‚√ß‡√’¬π∑’Ë —ß°—¥ ∂“∫—πæÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“Õ◊Ëπ
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(Û) »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π ‰¥â·°à  ∂“π∑’Ë‡√’¬π∑’ËÀπà«¬ß“π®—¥°“√»÷°…“

πÕ°‚√ß‡√’¬π ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“π

ª√–°Õ∫°“√ ‚√ßæ¬“∫“≈  ∂“∫—π∑“ß°“√·æ∑¬å  ∂“π ß‡§√“–Àå

·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ‡ªìπºŸâ®—¥

¡“µ√“ Ò˘¡“µ√“ Ò˘¡“µ√“ Ò˘¡“µ√“ Ò˘¡“µ√“ Ò˘ °“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“„Àâ®—¥„π¡À“

«‘∑¬“≈—¬  ∂“∫—π «‘∑¬“≈—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ °ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ Ê ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú¡“µ√“ Ú °“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“ °“√Ωñ°Õ∫√¡«‘™“™’æ „Àâ®—¥

„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞  ∂“π»÷°…“¢Õß‡Õ°™π  ∂“πª√–°Õ∫°“√

À√◊Õ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß ∂“π»÷°…“°—∫ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ∑—Èßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“µ√“ ÚÒ¡“µ√“ ÚÒ¡“µ√“ ÚÒ¡“µ√“ ÚÒ¡“µ√“ ÚÒ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √—∞«‘ “À°‘® ·≈–Àπà«¬ß“π

Õ◊Ëπ¢Õß√—∞ Õ“®®—¥°“√»÷°…“‡©æ“–∑“ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡

™”π“≠¢ÕßÀπà«¬ß“ππ—Èπ‰¥â ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßπ‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√

»÷°…“¢Õß™“µ‘ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ°√–∑√«ß
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À¡«¥ ÙÀ¡«¥ ÙÀ¡«¥ ÙÀ¡«¥ ÙÀ¡«¥ Ù
·π«°“√®—¥°“√»÷°…“·π«°“√®—¥°“√»÷°…“·π«°“√®—¥°“√»÷°…“·π«°“√®—¥°“√»÷°…“·π«°“√®—¥°“√»÷°…“

¡“µ√“ ÚÚ¡“µ√“ ÚÚ¡“µ√“ ÚÚ¡“µ√“ ÚÚ¡“µ√“ ÚÚ °“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß¬÷¥À≈—°«à“ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°§π¡’§«“¡

 “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥â  ·≈–∂◊Õ«à“ºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë ÿ¥

°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π “¡“√∂æ—≤π“µ“¡

∏√√¡™“µ‘·≈–‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

¡“µ√“ ÚÛ¡“µ√“ ÚÛ¡“µ√“ ÚÛ¡“µ√“ ÚÛ¡“µ√“ ÚÛ °“√®—¥°“√»÷°…“ ∑—Èß°“√»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“

πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ µâÕß‡πâπ§«“¡ ”§—≠∑—Èß§«“¡√Ÿâ

§ÿ≥∏√√¡ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫Ÿ√≥“°“√µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß

·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“„π‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) §«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµπ‡Õß

°—∫ —ß§¡ ‰¥â·°à §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ™“µ‘ ·≈– —ß§¡‚≈° √«¡∂÷ß

§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—µ‘»“ µ√å§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß —ß§¡‰∑¬·≈–√–∫∫

°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢

(Ú) §«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ √«¡∑—Èß

§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–ª√– ∫°“√≥å‡√◊ËÕß°“√®—¥°“√ °“√∫”√ÿß√—°…“

·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß

 ¡¥ÿ≈¬—Ëß¬◊π
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(Û) §«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ °“√°’Ã“

¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™â¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

(Ù) §«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–¥â“π§≥‘µ»“ µ√å ·≈–¥â“π¿“…“ ‡πâπ

°“√„™â¿“…“‰∑¬Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß

(ı) §«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√¥”√ß

™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢

¡“µ√“ ÚÙ¡“µ√“ ÚÙ¡“µ√“ ÚÙ¡“µ√“ ÚÙ¡“µ√“ ÚÙ °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ ∂“π»÷°…“·≈–

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ®—¥‡π◊ÈÕÀ“ “√–·≈–°‘®°√√¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡ π„®

·≈–§«“¡∂π—¥¢ÕßºŸâ‡√’¬π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈

(Ú) Ωñ°∑—°…– °√–∫«π°“√§‘¥ °“√®—¥°“√ °“√‡º™‘≠

 ∂“π°“√≥å ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå§«“¡√Ÿâ¡“„™â‡æ◊ËÕªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“

(Û) ®—¥°‘®°√√¡„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥å®√‘ß

Ωñ°°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ∑”‰¥â §‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ √—°°“√Õà“π·≈–‡°‘¥°“√„ΩÉ√Ÿâ

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

(Ù) ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬º ¡º “π “√–§«“¡√Ÿâ¥â“πµà“ß Ê

Õ¬à“ß‰¥â —¥ à«π ¡¥ÿ≈°—π √«¡∑—Èßª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡ §à“π‘¬¡∑’Ë¥’ß“¡

·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å‰«â„π∑ÿ°«‘™“

(ı)  àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„ÀâºŸâ Õπ “¡“√∂®—¥∫√√¬“°“»  ¿“æ

·«¥≈âÕ¡  ◊ËÕ°“√‡√’¬π ·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥

°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ √«¡∑—Èß “¡“√∂„™â°“√«‘®—¬‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
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¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑—Èßπ’È ºŸâ Õπ·≈–ºŸâ‡√’¬πÕ“®‡√’¬π√Ÿâ‰ªæ√âÕ¡°—π

®“° ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–·À≈àß«‘∑¬“°“√ª√–‡¿∑µà“ß Ê

(̂ ) ®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑ÿ°‡«≈“∑ÿ° ∂“π∑’Ë ¡’°“√

ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∫‘¥“¡“√¥“ ºŸâª°§√Õß ·≈–∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π

∑ÿ°ΩÉ“¬ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—πæ—≤π“ºŸâ‡√’¬πµ“¡»—°¬¿“æ

¡“µ√“ Úı¡“µ√“ Úı¡“µ√“ Úı¡“µ√“ Úı¡“µ√“ Úı √—∞µâÕß àß‡ √‘¡°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√®—¥µ—Èß·À≈àß

°“√‡√’¬π√Ÿâµ≈Õ¥™’«‘µ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ‰¥â·°à ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π æ‘æ‘∏¿—≥±å

ÀÕ»‘≈ªá  «π —µ«å  «π “∏“√≥–  «πæƒ°…»“ µ√å Õÿ∑¬“π

«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ »Ÿπ¬å°“√°’Ã“·≈–π—π∑π“°“√ ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈

·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√ŸâÕ◊ËπÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ Úˆ¡“µ√“ Úˆ¡“µ√“ Úˆ¡“µ√“ Úˆ¡“µ√“ Úˆ „Àâ ∂“π»÷°…“®—¥°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬π‚¥¬æ‘®“√≥“

®“°æ—≤π“°“√¢ÕßºŸâ‡√’¬π §«“¡ª√–æƒµ‘ °“√ —ß‡°µæƒµ‘°√√¡°“√‡√’¬π

°“√√à«¡°‘®°√√¡·≈–°“√∑¥ Õ∫§«∫§Ÿà‰ª„π°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√

 Õπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß·µà≈–√–¥—∫·≈–√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“

„Àâ ∂“π»÷°…“„™â«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π°“√®—¥ √√‚Õ°“ °“√

‡¢â“»÷°…“µàÕ ·≈–„Àâπ”º≈°“√ª√–‡¡‘πºŸâ‡√’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â

ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

¡“µ√“ Ú˜¡“µ√“ Ú˜¡“µ√“ Ú˜¡“µ√“ Ú˜¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπ

æ≈‡¡◊Õß∑’Ë¥’¢Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ µ≈Õ¥
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®π‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“µàÕ

„Àâ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Àπâ“∑’Ë®—¥∑” “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√µ“¡

«—µ∂ÿª√– ß§å„π«√√§Àπ÷Ëß„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æªí≠À“„π™ÿ¡™π

·≈– —ß§¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ªìπ

 ¡“™‘°∑’Ë¥’¢Õß§√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π  —ß§¡ ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘

¡“µ√“ Ú¯¡“µ√“ Ú¯¡“µ√“ Ú¯¡“µ√“ Ú¯¡“µ√“ Ú¯ À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“√–¥—∫µà“ß Ê √«¡∑—ÈßÀ≈—° Ÿµ√

°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ Ò «√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–

«√√§ ’Ë µâÕß¡’≈—°…≥–À≈“°À≈“¬ ∑—Èßπ’È „Àâ®—¥µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

¢Õß·µà≈–√–¥—∫‚¥¬¡ÿàßæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß∫ÿ§§≈„Àâ‡À¡“– ¡·°à«—¬

·≈–»—°¬¿“æ

 “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ«‘™“°“√ ·≈–«‘™“™’æ µâÕß¡ÿàß

æ—≤π“§π„Àâ¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈ ∑—Èß¥â“π§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥ §«“¡ “¡“√∂

§«“¡¥’ß“¡ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡

 ”À√—∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ πÕ°®“°§ÿ≥≈—°…≥–

„π«√√§Àπ÷Ëß ·≈–«√√§ Õß·≈â« ¬—ß¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“–∑’Ë®–

æ—≤π“«‘™“°“√ «‘™“™’æ™—Èπ Ÿß·≈–°“√§âπ§«â“ «‘®—¬ ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å

§«“¡√Ÿâ·≈–æ—≤π“ —ß§¡

¡“µ√“ Ú˘¡“µ√“ Ú˘¡“µ√“ Ú˘¡“µ√“ Ú˘¡“µ√“ Ú˘ „Àâ ∂“π»÷°…“√à«¡°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π

Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π

Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π
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 —ß§¡Õ◊Ëπ  àß‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß™ÿ¡™π‚¥¬®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ

¿“¬„π™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ„Àâ™ÿ¡™π¡’°“√®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡ ¡’°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ ·≈–√Ÿâ®—°‡≈◊Õ° √√¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–«‘∑¬“°“√µà“ßÊ

‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ¡™π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡µâÕß°“√

√«¡∑—ÈßÀ“«‘∏’°“√ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å°“√

æ—≤π“√–À«à“ß™ÿ¡™π

¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û¡“µ√“ Û „Àâ ∂“π»÷°…“æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë

¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √«¡∑—Èß°“√ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ Õπ “¡“√∂«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“

°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡√’¬π„π·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“

À¡«¥ ıÀ¡«¥ ıÀ¡«¥ ıÀ¡«¥ ıÀ¡«¥ ı
°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“

 à«π∑’Ë Ò à«π∑’Ë Ò à«π∑’Ë Ò à«π∑’Ë Ò à«π∑’Ë Ò

°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞

¡“µ√“ ÛÒ*¡“µ√“ ÛÒ*¡“µ√“ ÛÒ*¡“µ√“ ÛÒ*¡“µ√“ ÛÒ* °√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–

°”°—∫¥Ÿ·≈°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑ °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ

* * * * * ¡“µ√“ ÛÒ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π
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·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡

·≈–ª√– “πß“π°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√°’Ã“‡æ◊ËÕ°“√

»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√

»÷°…“·≈–√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë —ß°—¥°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÛÚ*¡“µ√“ ÛÚ*¡“µ√“ ÛÚ*¡“µ√“ ÛÚ*¡“µ√“ ÛÚ* °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ¡’

Õß§å°√À≈—°∑’Ë‡ªìπ§≥–∫ÿ§§≈„π√Ÿª ¿“À√◊Õ„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√

®”π«π ’ËÕß§å°√ ‰¥â·°à  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπ

æ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡

»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ À√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’ À√◊Õ

§≥–√—∞¡πµ√’  ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÛ**¡“µ√“ ÛÛ**¡“µ√“ ÛÛ**¡“µ√“ ÛÛ**¡“µ√“ ÛÛ**  ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“

»‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπµ“¡(Ò)

* ¡“µ√“ ÛÚ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π
** ¡“µ√“ ÛÛ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“  ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.».ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π
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(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ

∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–

°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√

»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’‡ªìπ

ª√–∏“π °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑π

Õß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ  ºŸâ·∑πÕß§å°√

«‘™“™’æ æ√–¿‘°…ÿ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ß

Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ ·≈–°√√¡°“√

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ́ ÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ

√«¡°—π

„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–„Àâ

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√

‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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* * * * * ¡“µ√“ ÛÙ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

¡“µ√“ ÛÙ *¡“µ√“ ÛÙ *¡“µ√“ ÛÙ *¡“µ√“ ÛÙ *¡“µ√“ ÛÙ * §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ë

æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√·°π

°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈–

 —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√

°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬

·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë

 Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√

Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬

·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡

µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√

»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫

·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡

‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“
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µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“µ√“ Ûı¡“µ√“ Ûı¡“µ√“ Ûı¡“µ√“ Ûı¡“µ√“ Ûı Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ

ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑π

Õß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘́ ÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ

√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√

‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√·µà≈–§≥– „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß¢Õß°‘®°“√„π§«“¡

√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√·µà≈–§≥–¥â«¬

„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ ‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√¢Õß·µà≈– ”π—°ß“π‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√

¡“µ√“ Ûˆ¡“µ√“ Ûˆ¡“µ√“ Ûˆ¡“µ√“ Ûˆ¡“µ√“ Ûˆ „Àâ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–Õ“®®—¥‡ªìπ à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπÀπà«¬ß“π„π

°”°—∫¢Õß√—∞ ¬°‡«âπ ∂“π»÷°…“‡©æ“–∑“ßµ“¡¡“µ√“ ÚÒ
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* * * * * ¡“µ√“ Û˜ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̂  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

„Àâ ∂“π»÷°…“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √–  “¡“√∂

æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–°“√®—¥°“√∑’Ë‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—«

¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß ¿“ ∂“π»÷°…“

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ Ê

¡“µ√“ Û *̃¡“µ√“ Û *̃¡“µ√“ Û *̃¡“µ√“ Û *̃¡“µ√“ Û˜* °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√

«—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“

„π°√≥’∑’Ë‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√‰¥âµ“¡

«√√§Àπ÷Ëß °√–∑√«ßÕ“®®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡æ◊ËÕ

‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°Á‰¥â

(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡

∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“ Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√

·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ

(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë®—¥„π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“

πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬

(Û) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡

 “¡“√∂æ‘‡»…
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* * * * * ¡“µ√“ Û¯ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̂  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ

∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û¯*¡“µ√“ Û¯*¡“µ√“ Û¯*¡“µ√“ Û¯*¡“µ√“ Û¯* „π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√

·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈

®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√

»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡·≈–

 π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√

‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π

 —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√

™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π

 ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ∫√‘À“√

°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√

»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡
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***** ¡“µ√“ Û˘ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̂  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

********** ¡“µ√“ Ù §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̂  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√

‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û  ̆*¡“µ√“ Û  ̆*¡“µ√“ Û  ̆*¡“µ√“ Û  ̆*¡“µ√“ Û  ̆* „Àâ°√–∑√«ß°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√

®—¥°“√»÷°…“ ∑—Èß¥â“π«‘™“°“√ ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

·≈–°“√∫√‘À“√∑—Ë«‰ª‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√°√–®“¬Õ”π“®¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ù **¡“µ√“ Ù **¡“µ√“ Ù **¡“µ√“ Ù **¡“µ√“ Ù ** „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π

»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“

Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡

 π—∫ πÿπ°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß

ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
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ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑π

Õß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

 ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π

»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√

‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–

°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò  ̄(Ò)

·≈– (Û)

 à«π∑’Ë Ú à«π∑’Ë Ú à«π∑’Ë Ú à«π∑’Ë Ú à«π∑’Ë Ú

°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

¡“µ√“ ÙÒ¡“µ√“ ÙÒ¡“µ√“ ÙÒ¡“µ√“ ÙÒ¡“µ√“ ÙÒ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’ ‘∑∏‘®—¥°“√»÷°…“„π

√–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷ËßÀ√◊Õ∑ÿ°√–¥—∫µ“¡§«“¡æ√âÕ¡ §«“¡‡À¡“– ¡

·≈–§«“¡µâÕß°“√¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ

¡“µ√“ ÙÚ¡“µ√“ ÙÚ¡“µ√“ ÙÚ¡“µ√“ ÙÚ¡“µ√“ ÙÚ „Àâ°√–∑√«ß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π

§«“¡æ√âÕ¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

·≈–¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
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„Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“  Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–‰¥â¡“µ√∞“π°“√

»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√‡ πÕ·π–°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ°“√

®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

 à«π∑’Ë Û à«π∑’Ë Û à«π∑’Ë Û à«π∑’Ë Û à«π∑’Ë Û

°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π

¡“µ√“ ÙÛ¡“µ√“ ÙÛ¡“µ√“ ÙÛ¡“µ√“ ÙÛ¡“µ√“ ÙÛ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π„Àâ¡’

§«“¡‡ªìπÕ‘ √– ‚¥¬¡’°“√°”°—∫ µ‘¥µ“¡ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ·≈–

¡“µ√∞“π°“√»÷°…“®“°√—∞ ·≈–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å°“√

ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡™àπ‡¥’¬«°—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞

¡“µ√“ ÙÙ¡“µ√“ ÙÙ¡“µ√“ ÙÙ¡“µ√“ ÙÙ¡“µ√“ ÙÙ „Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™πµ“¡¡“µ√“ Ò¯ (Ú) ‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π

»÷°…“‡Õ°™π ºŸâ√—∫„∫Õπÿ≠“µ ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π

ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√

‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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¡“µ√“ Ùı¡“µ√“ Ùı¡“µ√“ Ùı¡“µ√“ Ùı¡“µ√“ Ùı  „Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π®—¥°“√»÷°…“‰¥â∑ÿ°√–¥—∫

·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ ‚¥¬√—∞µâÕß°”Àπ¥

π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√∑’Ë™—¥‡®π‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß‡Õ°™π„π

¥â“π°“√»÷°…“

* * * * * °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞¢Õß‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈

°√–∑∫µàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π ‚¥¬„Àâ√—∞¡πµ√’À√◊Õ§≥–

°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√—∫øíß

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡Õ°™π·≈–ª√–™“™πª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

„Àâ ∂“π»÷°…“¢Õß‡Õ°™π∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¥”‡π‘π

°‘®°“√‰¥â ‚¥¬Õ‘ √–  “¡“√∂æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√∑’Ë‡ªìπ

¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—«  ¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√

°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß ¿“ ∂“π»÷°…“ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“∫—πÕÿ¥¡

»÷°…“‡Õ°™π

¡“µ√“ Ùˆ¡“µ√“ Ùˆ¡“µ√“ Ùˆ¡“µ√“ Ùˆ¡“µ√“ Ùˆ √—∞µâÕß„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¥â“π‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ °“√≈¥

À¬àÕπÀ√◊Õ°“√¬°‡«âπ¿“…’  ·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå

„π∑“ß°“√»÷°…“·°à ∂“π»÷°…“‡Õ°™πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß

* * * * * ¡“µ√“ Ùı «√√§ Õß §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̃  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π
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 àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ¥â“π«‘™“°“√„Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π¡’¡“µ√∞“π

·≈– “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â

À¡«¥ ̂À¡«¥ ̂À¡«¥ ̂À¡«¥ ̂À¡«¥ ̂
¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

¡“µ√“ Ù˜¡“µ√“ Ù˜¡“µ√“ Ù˜¡“µ√“ Ù˜¡“µ√“ Ù˜ „Àâ¡’√–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“

§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ª√–°Õ∫¥â«¬ √–∫∫°“√

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ·≈–√–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°

√–∫∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ „Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ù¯¡“µ√“ Ù¯¡“µ√“ Ù¯¡“µ√“ Ù¯¡“µ√“ Ù¯ „ÀâÀπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥·≈– ∂“π»÷°…“®—¥„Àâ¡’

√–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“·≈–„Àâ∂◊Õ«à“°“√ª√–°—π

§ÿ≥¿“æ¿“¬„π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’ËµâÕß

¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’°“√®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡ πÕµàÕ

Àπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥ Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–‡ªî¥‡º¬µàÕ “∏“√≥™π

‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–‡æ◊ËÕ√Õß√—∫

°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°

¡“µ√“ Ù˘¡“µ√“ Ù˘¡“µ√“ Ù˘¡“µ√“ Ù˘¡“µ√“ Ù˘ „Àâ¡’ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ¡’∞“π–‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π∑”Àπâ“∑’Ëæ—≤π“‡°≥±å

«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ° ·≈–∑”°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√
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»÷°…“‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–À≈—°°“√ ·≈–·π«°“√®—¥°“√»÷°…“„π·µà≈–√–¥—∫

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬à“ß

πâÕ¬Àπ÷Ëß§√—Èß„π∑ÿ°Àâ“ªïπ—∫µ—Èß·µà°“√ª√–‡¡‘π§√—Èß ÿ¥∑â“¬ ·≈–‡ πÕ

º≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈– “∏“√≥™π

¡“µ√“ ı¡“µ√“ ı¡“µ√“ ı¡“µ√“ ı¡“µ√“ ı „Àâ ∂“π»÷°…“„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥‡µ√’¬¡

‡Õ° “√À≈—°∞“πµà“ßÊ ∑’Ë¡’¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π

„Àâ∫ÿ§≈“°√ §≥–°√√¡°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ √«¡∑—ÈßºŸâª°§√Õß·≈–ºŸâ

∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“π»÷°…“„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π à«π∑’Ëæ‘®“√≥“

‡ÀÁπ«à“ ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“ µ“¡§”√âÕß¢Õ

¢Õß ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π ·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“À√◊Õ

∫ÿ§§≈À√◊ÕÀπà«¬ß“π¿“¬πÕ°∑’Ë ”π—°ß“π¥—ß°≈à“«√—∫√Õß ∑’Ë∑”°“√

ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ

¡“µ√“ ıÒ *¡“µ√“ ıÒ *¡“µ√“ ıÒ *¡“µ√“ ıÒ *¡“µ√“ ıÒ * „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“

„¥‰¡à‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥ „Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–

ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π– °“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

* * * * * ¡“µ√“ ıÒ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̄  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π
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µàÕÀπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¿“¬„π

√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“« „Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß

¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

À¡«¥ ̃À¡«¥ ̃À¡«¥ ̃À¡«¥ ̃À¡«¥ ̃
§√Ÿ  §≥“®“√¬å  ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“§√Ÿ  §≥“®“√¬å  ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“§√Ÿ  §≥“®“√¬å  ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“§√Ÿ  §≥“®“√¬å  ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“§√Ÿ  §≥“®“√¬å  ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ıÚ¡“µ√“ ıÚ¡“µ√“ ıÚ¡“µ√“ ıÚ¡“µ√“ ıÚ „Àâ°√–∑√«ß àß‡ √‘¡„Àâ¡’√–∫∫ °√–∫«π°“√º≈‘µ

°“√æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–

¡“µ√∞“π∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√‡ªìπ«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß ‚¥¬°“√°”°—∫·≈–

ª√– “π„Àâ ∂“∫—π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ëº≈‘µ·≈–æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å √«¡∑—Èß

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡æ√âÕ¡·≈–¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß„π°“√

‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√„À¡à ·≈–°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ª√–®”°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

√—∞æ÷ß®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπæ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

¡“µ√“ ıÛ¡“µ√“ ıÛ¡“µ√“ ıÛ¡“µ√“ ıÛ¡“µ√“ ıÛ „Àâ¡’Õß§å°√«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ·≈–

ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ¡’∞“π–‡ªìπÕß§å°√Õ‘ √–¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√¢Õß
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 ¿“«‘™“™’æ „π°”°—∫¢Õß°√–∑√«ß ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥¡“µ√∞“π

«‘™“™’æ ÕÕ°·≈–‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ °”°—∫¥Ÿ·≈°“√

ªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√∞“π·≈–®√√¬“∫√√≥¢Õß«‘™“™’æ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“

«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“

„Àâ§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√

∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫

«‘™“™’æµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

°“√®—¥„Àâ¡’Õß§å°√«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸâ∫√‘À“√

°“√»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√„π°“√ÕÕ°·≈–‡æ‘°∂Õπ„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ „Àâ‡ªìπ

‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

§«“¡„π«√√§ Õß‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë

®—¥°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬  ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò¯ (Û) ºŸâ∫√‘À“√

°“√»÷°…“√–¥—∫‡Àπ◊Õ‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–«‘∑¬“°√æ‘‡»…∑“ß°“√»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à§≥“®“√¬å ºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“

·≈–ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

¡“µ√“ ıÙ¡“µ√“ ıÙ¡“µ√“ ıÙ¡“µ√“ ıÙ¡“µ√“ ıÙ „Àâ¡’Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√

§√Ÿ ‚¥¬„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑—Èß¢ÕßÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“

„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞ ·≈–√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπ

¢â“√“™°“√„π —ß°—¥Õß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿ
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‚¥¬¬÷¥À≈—°°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ Ÿà‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√

»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ıı¡“µ√“ ıı¡“µ√“ ıı¡“µ√“ ıı¡“µ√“ ıı „Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ §à“µÕ∫·∑π

 «— ¥‘°“√ ·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õ◊Ëπ  ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ„Àâ¡’√“¬‰¥â∑’Ë‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“– ¡°—∫

∞“π–∑“ß —ß§¡·≈–«‘™“™’æ

„Àâ¡’°Õß∑ÿπ àß‡ √‘¡§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

‡æ◊ËÕ®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπß“π√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å º≈ß“π¥’‡¥àπ ·≈–

‡ªìπ√“ß«—≈‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ ıˆ¡“µ√“ ıˆ¡“µ√“ ıˆ¡“µ√“ ıˆ¡“µ√“ ıˆ °“√º≈‘µ·≈–æ—≤π“§≥“®“√¬å·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√

»÷°…“ °“√æ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–®√√¬“∫√√≥¢Õß«‘™“™’æ ·≈–°“√

∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π¢Õß√—∞„π ∂“π»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥

µ—Èß ∂“π »÷°…“·µà≈–·Ààß·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“µ√“ ı˜¡“µ√“ ı˜¡“µ√“ ı˜¡“µ√“ ı˜¡“µ√“ ı˜  „ÀâÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“√–¥¡∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

„π™ÿ¡™π„Àâ¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“‚¥¬π”ª√– ∫°“√≥å

§«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡™”π“≠ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«

¡“„™â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå∑“ß°“√»÷°…“·≈–¬°¬àÕß‡™‘¥™ŸºŸâ∑’Ë àß‡ √‘¡

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“
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À¡«¥ ̄À¡«¥ ̄À¡«¥ ̄À¡«¥ ̄À¡«¥ ̄
∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

¡“µ√“ ı¯¡“µ√“ ı¯¡“µ√“ ı¯¡“µ√“ ı¯¡“µ√“ ı¯ „Àâ¡’°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ¥â“π

ß∫ª√–¡“≥ °“√‡ß‘π ·≈–∑√—æ¬å ‘π ∑—Èß®“°√—∞ Õß§å°√ª°§√Õß à«π

∑âÕß∂‘Ëπ ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π

Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√  ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ

·≈–µà“ßª√–‡∑»¡“„™â®—¥°“√»÷°…“¥—ßπ’È

(Ò) „Àâ√—∞·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√–¥¡∑√—æ¬“°√

‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“  ‚¥¬Õ“®®—¥‡°Á∫¿“…’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

(Ú) „Àâ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“

 ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ √–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

‚¥¬‡ªìπºŸâ®—¥·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ∫√‘®“§∑√—æ¬å ‘π

·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ„Àâ·°à ∂“π»÷°…“ ·≈–¡’ à«π√à«¡√—∫¿“√–§à“„™â®à“¬

∑“ß°“√»÷°…“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ

∑—Èßπ’È „Àâ√—∞·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ  àß‡ √‘¡·≈–„Àâ

·√ß®Ÿß„®„π°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√¥—ß°≈à“« ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ °“√Õÿ¥Àπÿπ

·≈–„™â¡“µ√°“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–

§«“¡®”‡ªìπ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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¡“µ√“ ı˘¡“µ√“ ı˘¡“µ√“ ı˘¡“µ√“ ı˘¡“µ√“ ı˘ „Àâ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ¡’Õ”π“®„π

°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â ·≈–®—¥À“º≈ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å

 ‘π¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

·≈–∑’Ë‡ªìπ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ √«¡∑—Èß®—¥À“√“¬‰¥â®“°∫√‘°“√¢Õß ∂“π»÷°…“

·≈–‡°Á∫§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫π‚¬∫“¬

«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¿“√°‘®À≈—°¢Õß ∂“π»÷°…“

∫√√¥“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∑’Ë ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

‰¥â¡“‚¥¬¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ À√◊Õ‚¥¬°“√ ◊́ÈÕÀ√◊Õ·≈°‡ª≈’Ë¬π®“°√“¬‰¥â¢Õß

 ∂“π»÷°…“ ‰¡à∂◊Õ‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–„Àâ‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß ∂“π»÷°…“

∫√√¥“√“¬‰¥â·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈ √«¡∑—Èßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë‡°‘¥

®“°°“√º‘¥ —≠≠“≈“»÷°…“ ·≈–‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º‘¥ —≠≠“°“√

◊́ÈÕ∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ®â“ß∑”¢Õß∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

‰¡à‡ªìπ√“¬‰¥â∑’ËµâÕßπ” àß°√–∑√«ß°“√§≈—ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π

§ß§≈—ß·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥

∫√√¥“√“¬‰¥â·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë‰¡à

‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ √«¡∑—Èßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë

‡°‘¥®“°°“√º‘¥ —≠≠“≈“»÷°…“ ·≈–‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º‘¥ —≠≠“

°“√ ◊́ÈÕ∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ®â“ß∑”¢Õß∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

„Àâ ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥ √√‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß

 ∂“π»÷°…“π—ÈπÊ ‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥
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¡“µ√“ ̂ ¡“µ√“ ̂ ¡“µ√“ ̂ ¡“µ√“ ̂ ¡“µ√“ ̂  „Àâ√—∞®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π„Àâ°—∫°“√»÷°…“„π

∞“π–∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ Ÿß ÿ¥µàÕ°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π¢Õßª√–‡∑»‚¥¬

®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È

(Ò) ®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—Ë«‰ª‡ªìπ§à“„™â®à“¬√“¬∫ÿ§§≈∑’Ë

‡À¡“– ¡·°àºŸâ‡√’¬π°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ ·≈–°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë

®—¥‚¥¬√—∞·≈–‡Õ°™π„Àâ‡∑à“‡∑’¬¡°—π

(Ú) ®—¥ √√∑ÿπ°“√»÷°…“„π√Ÿª¢Õß°Õß∑ÿπ°Ÿâ¬◊¡„Àâ·°àºŸâ‡√’¬π

∑’Ë¡“®“°§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’√“¬‰¥âπâÕ¬ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ

(Û) ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ‡ªìπ

æ‘‡»…„Àâ‡À¡“– ¡ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡®”‡ªìπ„π°“√®—¥°“√

»÷°…“ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡µâÕß°“√‡ªìπæ‘‡»…·µà≈–°≈ÿà¡µ“¡¡“µ√“ Ò

«√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–«√√§ ’Ë ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π‚Õ°“ 

∑“ß°“√»÷°…“·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

(Ù) ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡ªìπ§à“„™â®à“¬¥”‡π‘π°“√ ·≈–ß∫≈ß∑ÿπ

„Àâ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞µ“¡π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

·≈–¿“√°‘®¢Õß ∂“π»÷°…“ ‚¥¬„Àâ¡’Õ‘ √–„π°“√∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥

·≈–∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡

‡ ¡Õ¿“§„π‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“

(ı) ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„π≈—°…≥–‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—Ë«‰ª„Àâ

 ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–‡ªìπ ∂“π
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»÷°…“„π°”°—∫¢Õß√—∞À√◊ÕÕß§å°“√¡À“™π

(̂ ) ®—¥ √√°Õß∑ÿπ°Ÿâ¬◊¡¥Õ°‡∫’È¬µË”„Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π

‡æ◊ËÕ„Àâæ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â

(̃ ) ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π

¡“µ√“ ̂ Ò ¡“µ√“ ̂ Ò ¡“µ√“ ̂ Ò ¡“µ√“ ̂ Ò ¡“µ√“ ̂ Ò  „Àâ√—∞®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ°“√»÷°…“∑’Ë®—¥‚¥¬∫ÿ§§≈

§√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ  ∂“∫—π»“ π“

 ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–

§«“¡®”‡ªìπ

¡“µ√“ ̂ Ú¡“µ√“ ̂ Ú¡“µ√“ ̂ Ú¡“µ√“ ̂ Ú¡“µ√“ ̂ Ú „Àâ¡’√–∫∫°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘π

ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ °“√„™â®à“¬ß∫ª√–¡“≥°“√®—¥°“√»÷°…“

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√»÷°…“ ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–§ÿ≥¿“æ

¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ‚¥¬Àπà«¬ß“π¿“¬„π·≈–Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë¡’

Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫¿“¬πÕ°

À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√„π°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡·≈–°“√

ª√–‡¡‘π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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À¡«¥ ̆À¡«¥ ̆À¡«¥ ̆À¡«¥ ̆À¡«¥ ̆
‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

¡“µ√“ ̂ Û¡“µ√“ ̂ Û¡“µ√“ ̂ Û¡“µ√“ ̂ Û¡“µ√“ ̂ Û √—∞µâÕß®—¥ √√§≈◊Ëπ§«“¡∂’Ë  ◊ËÕµ—«π”·≈–‚§√ß √â“ß

æ◊Èπ∞“πÕ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√ àß«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå «‘∑¬ÿ

‚∑√§¡π“§¡ ·≈–°“√ ◊ËÕ “√„π√ŸªÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√

»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ °“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ °“√

∑–πÿ∫”√ÿß»“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡µ“¡§«“¡®”‡ªìπ

¡“µ√“ ̂ Ù¡“µ√“ ̂ Ù¡“µ√“ ̂ Ù¡“µ√“ ̂ Ù¡“µ√“ ̂ Ù √—∞µâÕß àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√º≈‘µ ·≈–

æ—≤π“·∫∫‡√’¬π µ”√“ Àπ—ß ◊Õ∑“ß«‘™“°“√  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æåÕ◊Ëπ «— ¥ÿÕÿª°√≥å

·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“Õ◊Ëπ ‚¥¬‡√àß√—¥æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂

„π°“√º≈‘µ ®—¥„Àâ¡’‡ß‘π π—∫ πÿπ°“√º≈‘µ·≈–¡’°“√„Àâ·√ß®Ÿß„®·°à

ºŸâº≈‘µ ·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È ‚¥¬‡ªî¥„Àâ¡’°“√

·¢àß¢—π‚¥¬‡ √’Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡

¡“µ√“ ̂ ı¡“µ√“ ̂ ı¡“µ√“ ̂ ı¡“µ√“ ̂ ı¡“µ√“ ̂ ı „Àâ¡’°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑—Èß¥â“πºŸâº≈‘µ ·≈–ºŸâ„™â

‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–∑—°…–

„π°“√º≈‘µ √«¡∑—Èß°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡À¡“– ¡ ¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–

ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ̂ ˆ¡“µ√“ ̂ ˆ¡“µ√“ ̂ ˆ¡“µ√“ ̂ ˆ¡“µ√“ ̂ ˆ  ºŸâ‡√’¬π¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π

°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“„π‚Õ°“ ·√°∑’Ë∑”‰¥â ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ
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·≈–∑—°…–‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“„π°“√· «ßÀ“

§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ

¡“µ√“ ̂ ˜¡“µ√“ ̂ ˜¡“µ√“ ̂ ˜¡“µ√“ ̂ ˜¡“µ√“ ̂ ˜ √—∞µâÕß àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“  °“√º≈‘µ

·≈–°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫

·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√„™â∑’Ë

§ÿâ¡§à“·≈–‡À¡“– ¡°—∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß§π‰∑¬

¡“µ√“ ˆ¯¡“µ√“ ˆ¯¡“µ√“ ˆ¯¡“µ√“ ˆ¯¡“µ√“ ˆ¯ „Àâ¡’°“√√–¥¡∑ÿπ ‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπæ—≤π“

‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“®“°‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ¢Õß√—∞ §à“ —¡ª∑“π ·≈–

º≈°”‰√∑’Ë‰¥â®“°°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¥â“π ◊ËÕ “√¡«≈™π ‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑» ·≈–‚∑√§¡π“§¡®“°∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§

‡Õ°™π ·≈–Õß§å°√ª√–™“™π √«¡∑—Èß„Àâ¡’°“√≈¥Õ—µ√“§à“∫√‘°“√‡ªìπ

æ‘‡»…„π°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§π·≈– —ß§¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√®—¥ √√‡ß‘π°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√º≈‘µ °“√«‘®—¬

·≈–°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ ̂ ˘¡“µ√“ ̂ ˘¡“µ√“ ̂ ˘¡“µ√“ ̂ ˘¡“µ√“ ̂ ˘  √—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’Àπà«¬ß“π°≈“ß∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“

‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ  àß‡ √‘¡ ·≈–ª√– “π°“√«‘®—¬ °“√æ—≤π“·≈–

°“√„™â √«¡∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°“√º≈‘µ

·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“



Àπâ“ 39

∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ̃ ¡“µ√“ ̃ ¡“µ√“ ̃ ¡“µ√“ ̃ ¡“µ√“ ̃  ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»

·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ∑’Ë„™â

∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª

®π°«à“®–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–

√“™∫—≠≠—µ‘π’È ́ ÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ̃ Ò¡“µ√“ ̃ Ò¡“µ√“ ̃ Ò¡“µ√“ ̃ Ò¡“µ√“ ̃ Ò „Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ·≈–

 ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫¬—ß§ß¡’∞“π–·≈–

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥‘¡ ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√®—¥√–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–°“√

®—¥°“√»÷°…“µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ́ ÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π “¡

ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ̃ Ú¡“µ√“ ̃ Ú¡“µ√“ ̃ Ú¡“µ√“ ̃ Ú¡“µ√“ ̃ Ú „π«“√–‡√‘Ë¡·√° ¡‘„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘ ¡“µ√“ Ò

«√√§Àπ÷Ëß ·≈–¡“µ√“ Ò  ̃¡“„™â∫—ß§—∫ ®π°«à“®–¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“« ÷́ËßµâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’Ë

√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬„™â∫—ß§—∫

¿“¬„πÀπ÷Ëßªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ¥”‡π‘π

°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ Òˆ «√√§ Õß ·≈–«√√§ ’Ë „Àâ·≈â«

‡ √Á®
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* * * * * ¡“µ√“ ̃ Ù «√√§ Õß §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ̆  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’Ëæ‘¡æå‰«â·∑π

¿“¬„πÀ°ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ

°√–∑√«ß®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈¿“¬πÕ°§√—Èß·√°¢Õß ∂“π»÷°…“

∑ÿ°·Ààß

¡“µ√“ ̃ Û¡“µ√“ ̃ Û¡“µ√“ ̃ Û¡“µ√“ ̃ Û¡“µ√“ ̃ Û  „π«“√–‡√‘Ë¡·√° ¡‘„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥ ı

°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–À¡«¥ ̃  §√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ¡“„™â∫—ß§—∫®π°«à“®–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ

‡ªìπ‰ªµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥¥—ß°≈à“« √«¡∑—Èß°“√·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§√Ÿ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯¯ ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ́ ÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π “¡ªïπ—∫·µà«—π∑’Ë

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ̃ Ù¡“µ√“ ̃ Ù¡“µ√“ ̃ Ù¡“µ√“ ̃ Ù¡“µ√“ ̃ Ù „π«“√–‡√‘Ë¡·√°∑’Ë°“√®—¥µ—Èß°√–∑√«ß¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á®

„Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–

√—∞¡πµ√’«à“°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ √—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘

°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ

* * * * * ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„π à«π∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√

°àÕπ∑’Ë°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√°“√»÷°…“µ“¡À¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
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π’È®–·≈â«‡ √Á® „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–§≥–

°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ̃ ı¡“µ√“ ̃ ı¡“µ√“ ̃ ı¡“µ√“ ̃ ı¡“µ√“ ̃ ı „Àâ®—¥µ—Èß ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ ́ ÷Ëß‡ªìπÕß§å°“√

¡À“™π‡©æ“–°‘®∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„π

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√¡À“™π‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ πÕ°“√®—¥‚§√ß √â“ß Õß§å°√ °“√·∫àß à«πß“πµ“¡∑’Ë

∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ú) ‡ πÕ°“√®—¥√–∫∫§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√

»÷°…“µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ̃  ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Û) ‡ πÕ°“√®—¥√–∫∫∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ ̄  ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ù) ‡ πÕ·π–‡°’Ë¬«°—∫°“√√à“ß°ÆÀ¡“¬‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√

¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

(ı) ‡ πÕ·π–‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ

∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ·≈–§” —Ëß∑’Ë∫—ß§—∫„™âÕ¬Ÿà„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√

¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’ÈµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

(̂ ) Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√

¡À“™π

∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™πª√–°Õ∫¥â«¬
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¡“µ√“ ̃ ˆ¡“µ√“ ̃ ˆ¡“µ√“ ̃ ˆ¡“µ√“ ̃ ˆ¡“µ√“ ̃ ˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√

»÷°…“®”π«π‡°â“§π ª√–°Õ∫¥â«¬ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

÷́Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß®“°ºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ¡’ª√– ∫°“√≥å

·≈–¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ °“√∫√‘À“√√—∞°‘®

°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °“√ß∫ª√–¡“≥°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß °ÆÀ¡“¬

¡À“™π ·≈–°ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß¡’ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ́ ÷Ëß¡‘„™à

¢â“√“™°“√À√◊ÕºŸâªÆ‘∫—µ‘ß“π„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬ ‰¡àπâÕ¬

°«à“ “¡§π

„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¡’Õ”π“®·µàßµ—ÈßºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘‡ªìπ∑’Ë

ª√÷°…“ ·≈–·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡∑’Ë§≥–

°√√¡°“√∫√‘À“√¡Õ∫À¡“¬‰¥â

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ ‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß

 ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–‡≈¢“∏‘°“√¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

«“√–‡¥’¬«‡ªìπ‡«≈“ “¡ªï ‡¡◊ËÕ§√∫«“√–·≈â«„Àâ¬ÿ∫‡≈‘°µ”·Àπàß·≈–

 ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“

¡“µ√“ ̃ ˜¡“µ√“ ̃ ˜¡“µ√“ ̃ ˜¡“µ√“ ̃ ˜¡“µ√“ ̃ ˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ √√À“§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√

 ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“§≥–Àπ÷Ëß®”π«π ‘∫Àâ“§π  ∑”Àπâ“∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°

∫ÿ§§≈∑’Ë ¡§«√‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡ªìπ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√®”π«π
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 Õß‡∑à“¢Õß®”π«πª√–∏“π·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ§≥–

√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“·µàßµ—Èß ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ºŸâ·∑πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«πÀâ“§π ‰¥â·°à ª≈—¥

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥

(Ú) Õ∏‘°“√∫¥’¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈ ÷́Ëß§—¥‡≈◊Õ°°—π‡Õß®”π«π Õß§π ·≈–§≥∫¥’§≥–§√ÿ»“ µ√å

»÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“∑—Èß¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’Ë¡’°“√ Õπ√–¥—∫

ª√‘≠≠“„π “¢“«‘™“§√ÿ»“ µ√å »÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“ ́ ÷Ëß§—¥‡≈◊Õ°

°—π‡Õß®”π«π “¡§π „π®”π«ππ’È®–µâÕß‡ªìπ§≥∫¥’§≥–§√ÿ»“ µ√å

»÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞ ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß§π

(Û) ºŸâ·∑π ¡“§¡«‘™“°“√ À√◊Õ«‘™“™’æ¥â“π°“√»÷°…“∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈ ́ ÷Ëß§—¥‡≈◊Õ°°—π‡Õß ®”π«πÀâ“§π

„Àâ§≥–°√√¡°“√ √√À“‡≈◊Õ°°√√¡°“√ √√À“§πÀπ÷Ëß ‡ªìπ

ª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√ √√À“Õ’°§πÀπ÷Ëß‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√

§≥–°√√¡°“√ √√À“

¡“µ√“ ̃ ¯¡“µ√“ ̃ ¯¡“µ√“ ̃ ¯¡“µ√“ ̃ ¯¡“µ√“ ̃ ¯  „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™

°ƒ…Æ’°“®—¥µ—Èß ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®°”°—∫¥Ÿ·≈

°‘®°“√¢Õß ”π—°ß“πµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√¡À“™π
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πÕ°®“°∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

®—¥µ—Èß ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“ Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’ “√– ”§—≠ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ·≈–«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ µ“¡¡“µ√“ ̃ ı ·≈–¡“µ√“ ̃ ˆ

(Ú) Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√ √√À“

À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–°“√‡ πÕ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√

µ“¡¡“µ√“ ̃ ˜

(Û) §ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡√«¡∑—Èß°“√æâπ®“°µ”·Àπàß

¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë

(Ù) ∑ÿπ √“¬‰¥â ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—æ¬å ‘π

(ı) °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈  «— ¥‘°“√ ·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ

(̂ ) °“√°”°—∫¥Ÿ·≈ °“√µ√«® Õ∫ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π

(̃ ) °“√¬ÿ∫‡≈‘°

(̄ ) ¢âÕ°”Àπ¥Õ◊ËπÊ Õ—π®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ„Àâ°‘®°“√¥”‡π‘π‰ª‰¥â

‚¥¬‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

™«π  À≈’°¿—¬

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ - æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒˆ µÕπ∑’Ë ̃ Ù °

«—π∑’Ë Ò˘  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÚ

‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ‚¥¬

∑’Ë√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬°”Àπ¥„Àâ√—∞µâÕß®—¥°“√»÷°…“

Õ∫√¡ ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡Õ°™π®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ

§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ª√—∫ª√ÿß°“√

»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

 √â“ß‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ·≈–ª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¡◊Õß°“√

ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢

 π—∫ πÿπ°“√§âπ§«â“«‘®—¬„π»‘≈ª«‘∑¬“°“√µà“ßÊ ‡√àß√—¥°“√»÷°…“

«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» æ—≤π“«‘™“™’æ§√Ÿ

·≈– àß‡ √‘¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™“µ‘ √«¡

∑—Èß„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞„Àâ§”π÷ß∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßÕß§å°√

ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ·≈–‡Õ°™π µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ‘·≈–„Àâ§«“¡

§ÿâ¡§√Õß°“√®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡¢ÕßÕß§å°√«‘™“™’æ·≈–‡Õ°™π¿“¬„µâ

°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß√—∞ ¥—ßπ—Èπ ®÷ß ¡§«√¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬·¡à∫∑„π°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√°“√»÷°…“

Õ∫√¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√

‰∑¬¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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®—¥æ‘¡æå‚¥¬  ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥  ‚∑√. -ÚÚÚˆ-ÚˆÚ-Û

À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ -À¡“¬‡Àµÿ - æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú)Ú)Ú)Ú)Ú) æ.».æ.».æ.».æ.».æ.».

ÚıÙıÚıÙıÚıÙıÚıÙıÚıÙı

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

«—π∑’Ë Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı

‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ

‡π◊ËÕß®“°√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ ‚¥¬„Àâ·¬°¿“√°‘®

‡°’Ë¬«°—∫ß“π¥â“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡‰ª®—¥µ—Èß‡ªìπ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡

·≈–‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“¢Õß

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√

Õ“™’«»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π

·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√

µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬  ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÙÚ

·≈–∑’Ë·°â ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’



Àπâ“ 48

 “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠ “√∫—≠

Àπâ“Àπâ“Àπâ“Àπâ“Àπâ“
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ Ò

À¡«¥ Ò ∫∑∑—Ë«‰ª ı

À¡«¥ Ú  ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ˜

À¡«¥ Û √–∫∫°“√»÷°…“ ˘

À¡«¥ Ù ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“ ÒÛ

À¡«¥ ı °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ Ò˜

 à«π∑’Ë  Ò °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞ Ò˜

 à«π∑’Ë  Ú °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“

¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Ú ı

 à«π∑’Ë  Û °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π Úˆ

À¡«¥ ˆ ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ Ú ¯

À¡«¥ ˜ §√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ Û

À¡«¥ ¯ ∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ Û Û

À¡«¥ ˘ ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ Û˜

∫∑‡©æ“–°“≈ Û̆
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ¯ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙı

‡ªìπªï∑’Ë ı˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙıé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°∫∑π‘¬“¡§”«à“ ç°√–∑√«ßé „π¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

çç°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√é

¡“µ√“ Ù „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’

Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥âé

¡“µ√“ ı „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ ÛÚ ¡“µ√“ ÛÛ ·≈–¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ÛÒ °√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑ °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

 àß‡ √‘¡·≈–ª√– “πß“π°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√°’Ã“‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë —ß°—¥°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÛÚ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ¡’Õß§å°√À≈—°∑’Ë‡ªìπ§≥–∫ÿ§§≈„π√Ÿª ¿“

À√◊Õ„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√®”π«π ’ËÕß§å°√ ‰¥â·°à  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à

√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÛ  ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“

°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

µ“¡ (Ò)

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

æ√–¿‘°…ÿ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–

‡≈¢“πÿ°“√
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÙ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√

°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ

∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–

§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“

∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

§«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß

 ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßé

¡“µ√“ ˆ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ Û˜ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ Ù

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ Û˜ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“

„π°√≥’∑’Ë‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√‰¥âµ“¡«√√§Àπ÷Ëß °√–∑√«ßÕ“®®—¥„Àâ¡’

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°Á‰¥â

(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“

Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ

(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë®—¥„π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬

(Û) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…

(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û¯ „π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

 ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π

ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

∫√‘À“√°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–

·≈–«—≤π∏√√¡

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û˘ „Àâ°√–∑√«ß°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ∑—Èß¥â“π«‘™“°“√

ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–°“√∫√‘À“√∑—Ë«‰ª‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√°√–®“¬Õ”π“®¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ù „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“

ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ

°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

 ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â

∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“π»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò¯ (Ò) ·≈– (Û)é

¡“µ√“ ˜ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ Ùı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¢ÕßÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π ‚¥¬„Àâ√—∞¡πµ√’À√◊Õ

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡Õ°™π·≈–

ª√–™“™πª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬é

¡“µ√“ ¯ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ıÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“„¥‰¡à‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥

„Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π– °“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µàÕ

Àπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√

¥—ß°≈à“« „Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

·°â‰¢é

¡“µ√“ ˘ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ ˜Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„π à«π∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√°àÕπ∑’Ë°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√

°“√»÷°…“µ“¡À¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–·≈â«‡ √Á® „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ∑”Àπâ“∑’Ë„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«·µà°√≥’é

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√

‚¥¬„Àâ·¬°¿“√°‘®‡°’Ë¬«°—∫ß“π¥â“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ‰ª®—¥µ—Èß‡ªìπ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈–‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√

ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ µ‘¥µ“¡

µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕  กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/หน้า ๑/ตอนท่ี ๖๒ ก/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
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มาตรา ๖  ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๗  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

    

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๙  ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๒)  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๑๐  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๑  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและ
ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 

มาตรา ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือค า แนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

มาตรา ๑๔  ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ 
(๑)  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
(๒)  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑) 
(๓)  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔)  ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕)  ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 

 มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับ
แก่คณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
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จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

มาตรา ๑๘  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ
คณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเ ลขานุการ
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รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้  

มาตรา ๒๐  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่ก าหนดใน
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๒๑  ให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาบางประเภท 
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือส านักงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๓ อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดังต่อไปนี้ก็ได ้
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(๑)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๓)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔)  การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๕)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอ่ืน 
ส าหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็น  

นิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนในการบริหารงานและการด าเนินการทางวิชาการ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 

   

มาตรา ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวง
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน
ปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดกระทรวงก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
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(๒)  ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตาม
สายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดใน
กฎหมายอื่น 

(๓)  จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน 
(๕)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 

มาตรา ๒๕  ส านักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืน

นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๖  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวง และ
ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวง ก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงาน 

   

 มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
มาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ส านักงานใดมีความจ าเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนตาม  
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๙  ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐  เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา 
๑๐ (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาด้วย 
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ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการให้  
รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก
เลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานเลขาธิการ  
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๑  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงาน และราชการที่  
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านักอ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานที่ท าหน้ าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวงก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของส านักบริหารงานนั้น 

มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

ให้มีคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ งมีความสามารถพิเศษในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

 มาตรา ๓๓๒  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพ
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ ขยายการบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได ้

มาตรา ๓๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒)  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่

ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

มาตรา ๓๖  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

                                                           
๒ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิ ชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน๓ 

มาตรา ๓๗  ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒)  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

(๓)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย 

ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการ
เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 

                                                           
๓ มาตรา ๓๖ ววรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยทั่วไป อาจก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะ
ของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน 

มาตรา ๓๙  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ 

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 

(๓)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

(๔)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕)  อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

(๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงาน
อ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
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สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่
ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
   

มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและที่เป็นสถานศึกษาในก ากับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒)  ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 

(๓)  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 

(๔)  วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ  

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม. ท าหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว  

มาตรา ๔๓  กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษา
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ของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ได้  

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการแทน 

    

มาตรา ๔๔  ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการทาง
งบประมาณของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการ
การให้สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 

(๒)  หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการส านักบริหารงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือ
คณะกรรมการต้นสังกัด 
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มาตรา ๔๕  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่
คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) 
และ (๒) ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒)  ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓)  เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔)  ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

(๕)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

(๖)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง เทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการใน
สถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

(๗)  ผู้ด ารงต าแหน่ง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็นหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอ านาจให้ท า  

นิติกรรม ฟ้องคดี หรือด าเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขในการมอบอ านาจให้ผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๖  เมื่อมีการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอ านาจให้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจนั้นต่อไป ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ 

ในการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน 
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นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบ
อ านาจชั้นต้นแล้ว 

มาตรา ๔๗  ในการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิ ดชอบตามสภาพของ
ต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ
และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทน 

    

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองปลัดกระทรวงเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการใน
กระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่  
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการต าแหน่งเลขาธิการส านักหรือผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
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คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักหลายคน ให้ปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการในส านักบริหารงานหรือส านักซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านัก
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได ้

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๕๖  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
เลขาธิการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืน  เป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

 บทเฉพาะกาล 
   

 มาตรา ๕๗   ให้ โอนอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับราชการของส านักงานเลขานุการรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย 
ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับราชการของส า นักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ และบรรดาอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  กระทรวงศึกษาธิก าร ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การโอนตามวรรคสอง ไม่รวมถึงข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

มาตรา ๖๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิช าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 มาตรา ๖๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๖๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบัน 
ราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้อ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๖๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๙  ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ศูนย์การศึกษา
พิเศษส าหรับคนพิการและโรงเรียนส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

การก าหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรก ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับสถานศึกษาตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๗๐  ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังมิได้มีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการที่
โอนมาสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ข้าราชการครู ยังคงด ารงต าแหน่งเดิมโดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอ่ืน  ๆ 
ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่ 

มาตรา ๗๑  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้  เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
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เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

มาตรา ๗๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจ านวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติราชการของ
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ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่สภาและ
คณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ เพ่ือที่จะให้ค าแนะน าในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนิ นการใด ๆ  
ที่พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการดั งกล่ าว  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๗  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานปลัดทบวง 
ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให้ อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปและท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย 

มาตรา ๗๘  ให้ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการครู ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้ อ .ก.ค. ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใช้บังคับส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๗๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไป เป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ .ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. 
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.ค. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูด้วย 

ในวาระเริ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง  
การศึกษา 

มาตรา ๘๐   ในระหว่างที่ ยั งมิ ได้ด า เนินการให้มี  อ .ก.พ.  ของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ท าหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงในแต่ละส่วนราชการ ให้องค์กรต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็น 
การชั่วคราวส าหรับข้าราชการแต่ละสังกัด 

(๑)  ให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(๒)  ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 - ๒๕ - 
 

ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในฐานะ อ .ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่เป็นกรรมการเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดได้เป็นการชั่วคราว และให้บุคคลที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวาระการด ารง
ต าแหน่งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนั้น ๆ 

มาตรา ๘๑  ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคห้า มาตรา ๑๕ วรรคสี่ 
มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคห้า มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๘๒   ให้ สถานศึกษาที่ จั ดการศึ กษาระดับปริ ญญาที่ เป็ นสถานศึ กษาในสั งกั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย และให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวยังคงมีอ านาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ตลอดจนบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษานั้น  ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ตลอดทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการด าเนินการอ่ืนใด
ที่เก่ียวกับงบประมาณแผ่นดินด้วย 

 
   

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกัน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวง และจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงให้
มีเอกภาพ สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนด
ได้ ประกอบกับสมควรมีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในก ากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/หน้า๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  



พระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 
  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 



“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕ การประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 



กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

  
หมวด ๑ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  
มาตรา ๘ คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
  
มาตรา ๙ คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๒) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(๘) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
(๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑๑) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย 
(ก) การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ

การรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 



(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ 
(ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ) การใดๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา

วิชาชีพ 
(๑๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ 
(๑๔) ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคุรุสภา 
(๑๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเม่ือได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร่าง

ข้อบังคับดังกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีอาจ
ยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด หากมิได้ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใด ให้
คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการคุรุสภา
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบังคับ ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๑๐ คุรุสภาอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๓) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 



รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากร 

  
มาตรา ๑๑ ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคย
เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจ านวนสิบเก้าคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และมาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

  
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 



(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ 

หรือด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกิจการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๘) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากต าแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้ามิได้ลาออกภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้
รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทน 

  
มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการข้ึนไป 
  
มาตรา ๑๕ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

  
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 



ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะ
มีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้ 

เมือ่ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนสิบเอ็ดคนจาก
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จ านวนห้าคน และจากผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้าน
การศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหกคน ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดให้มีการประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และการศึกษา เพ่ือเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา 
๑๒ (๕) 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และด าเนินการสรรหา
และเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบด าเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนซึ่งได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้
ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในล าดับถัดไป ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี 



ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน และในกรณีท่ีประธาน
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

  
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔ 
(๔) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตาม

อ านาจและหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 
(๖) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

ดังกล่าว 
(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออก

จากต าแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจ้าง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา 
(จ) ก าหนดอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(๗) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุ

สภา 
(๙) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
                   

  
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย 

(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจ านวน
สองคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ านวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการขึ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี 

ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๒ การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๓ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้น าความในมาตรา ๑๖ 

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

แล้วแต่กรณี 
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน

ข้อบังคับของคุรุสภา 
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือกระท า

การใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๗) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการคุรุ

สภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินงานของคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๒๗ ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภา หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได้ 
  
มาตรา ๒๙ ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  



มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจเรียกบุคคล
ใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจและ
หนา้ที ่

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

  
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะท างาน

ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๓๓ กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งตามมาตรา 

๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกันไม่ได้ 
  
มาตรา ๓๔ ให้มีส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคุรุสภา 
(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๕ ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งด าเนินการตามท่ีประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๖ เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้

เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถปุระสงค์ และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๒) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับคุรุสภา 
  



มาตรา ๓๗ เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับเลขาธิการคุรุสภา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา 
(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณา 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา

เพ่ือการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

  



มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
ส่วนที่ ๕ 

การประกอบวิชาชีพควบคุม 
                   

  
มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม

ตามพระราชบัญญัตินี้ การก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทาง

การศึกษา 
(๒) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องท าหน้าที่สอน

ด้วย 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งท าการ

ฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(๔) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕) ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่

เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

(๖) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๘) บุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภาก าหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 



(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ 
  
มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การก าหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุด 

  
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ

วิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบ
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไข

ตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๙ ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การก าหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก าหนด 

  
มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 



(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม 
การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้

ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยท าเรื่องยื่นต่อคุรุสภา 
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา 
สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี

นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าวและ
รู้ตัวผู้ประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๕๑ ให้

เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า 
  
มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

พร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มพิจารณา 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ ส่งให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก าหนด 

  
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๕๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๕๔ 

(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยต่อคณะกรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า
วินิจฉัย 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ท าเป็นค าสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการ

วินิจฉัยชี้ขาด 



  
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบ

วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่
ทราบค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา ๕๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่

วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
  

ส่วนที่ ๖ 
สมาชิกคุรุสภา 
                   

  
มาตรา ๕๘ สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๕๙ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) และ 

(๓) และเป็นผู้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์ 
  
มาตรา ๖๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณา 
(๒) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑ 
(๓) ช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (๒) 

และ (๓) 
  
มาตรา ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๙ 

ส าหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
(๕) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  



หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท าหน้าที่บริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

(๒) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี

อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับ

สวัสดิการต่างๆ ตามสมควร 
(๔) ให้ความเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ  

สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ด าเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือกระท าการใดๆ แทน 



(๘) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 
สิบสองคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๕ กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 

การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ให้น าความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๖ การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

ส่วนที่ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

มาตรา ๖๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๖๘ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒) เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
รายได้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

  
มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคน
หนึ่งบริหารกิจการของส านักงาน รวมทั้งด าเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 



คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีอ านาจ
สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  
มาตรา ๗๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถท างานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากต าแหน่งตาม 
(๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  
มาตรา ๗๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและ
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร
กิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติหรือ
ประกาศท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
หมวด ๓ 

การก ากับดูแล 
                   

  
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้คุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 

(๓) สั่งเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระท าใดๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของคุรุสภาและ



คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย หรือข้อบังคับคุรุสภา 
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา 

รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไปต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา ๗๗ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

ของคุรุสภาเป็นประจ าทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ 
  

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ

ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๘๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนและให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนห้าคน 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือก

กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
  



มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๘๒ ให้เลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัตหิน้าที่

เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และให้รองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคุรุสภา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๘๑ 

ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภา และของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ 
ให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
อ านวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี ้
(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันอย่างเสรีได้ 
  
มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ยังมิให้น ามาใช้บังคับจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อบังคับก าหนด
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  
มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน และภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร



สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้บังคับแก่กรรมการคุรุสภา

และกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 
  
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจ านวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จนกว่าจะมี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจ านวนสามแห่ง จึงจะเลือกผู้แทนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔) 

  
มาตรา ๘๘ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนที่ ก.ค. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๙ ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
นั้นๆ ต่อไป 

  
มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น าค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ค่าข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ          ฉบับละ          ๖๐๐     บาท 
(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                             ครั้งละ           ๒๐๐     บาท 
(๓) ค่าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    ฉบับละ          ๓๐๐     บาท 
(๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพ                                        ฉบับละ          ๔๐๐     บาท 
(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต                                          ฉบับละ          ๒๐๐     บาท 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายเพื่อ 

๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
องค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗๓ โดยก าหนดให้มี 

๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดภิาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา 

๓. เพ่ือสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชพีครู
ต่อไป 
 



พระราชบญัญตั ิ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 

--------------------------------------------- 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่  ๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

เป็นปีที่  ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่ เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปน ี

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตันิเีรยีกวา่  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตันิใีหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิ ี หรอืซึ่ งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิใีหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิแีทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตันิ ี

 “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่ องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิ่ งใดๆ  ไมว่า่

การสื่อความหมายนนัจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ่งนนัเองหรอืโดยผา่นวธิกีารใดๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถา่ย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่ องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดที่ทาํใหส้ิ่ งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้

นนัหรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้นัได ้ เช่น  ลายพมิพน์วิมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 

ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ

หุน้นนัคนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้

ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิ ีและมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 กฎกระทรวงนนั  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขนึในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนลีงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนนิงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สาํคญัและวธิกีารดาํเนนิงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มตคิณะรฐัมนตร ี ขอ้บงัคบั  คาํส ัง่  หนงัสอืเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม  ทงัน ีเฉพาะที่จดัใหม้ขีนึโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารใดที่ ไดม้กีารจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กจิจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่ งพมิพน์นัก็ใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่ งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรอืจาํหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ทาํการของหน่วยงานของรฐัแห่งนนัตามที่ เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไมไ่ดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  

จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที่ ไมเ่ป็นคณุแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้ เวน้แต่ผูน้นัจะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนนัตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนไีวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืคาํวนิจิฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทงัความเหน็แยง้และคาํส ัง่ที่ เกี่ ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิจิฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามที่ ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที่กาํลงัดาํเนนิการ 

 (๔) คู่มอืหรอืคาํส ัง่เกี่ ยวกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธหินา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัทาํบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตงัโดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ทงัน ี

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืทาํโดยประการอื่นใดที่ ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนั 

 บคุคลไมว่า่จะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ ยวขอ้งหรอืไมก่็ตาม ย่อมมสีทิธเิขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรอืขอสาํเนาที่มคีาํ

รบัรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งได ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนยีมในการนนัก็ได ้ในการนใีหค้าํนงึถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทงัน ีเวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธติามมาตรานเีพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีารอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ขา่วสารอื่นใดของราชการและคาํขอของผูน้นัระบขุอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้นัขอจาํนวน

มากหรอืบอ่ยครงัโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่ขอ้มลูขา่วสารนนัก็ได ้

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่ งตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ วเิคราะห ์จาํแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีนีใหม ่เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูขา่วสารที่บนัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอื่นใด  ทงัน ีตามที่คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็วา่กรณีที่ขอนนัมใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่ องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีาพสาํหรบัผูน้นัหรอืเป็นเรื่ องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไมเ่ป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการใดขนึใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ที่ตามปกตขิองหน่วยงานของรฐันนัอยู่แลว้ 

 ใหน้าํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูขา่วสารให ้

ตามมาตราน ีโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นคาํขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มลูขา่วสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนนัหรอืจะอยู่ในความ

ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นกต็าม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัคาํขอใหค้าํแนะนาํ เพื่อไปยื่นคาํขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารนนัโดยไมช่กัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัคาํขอเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํขอเป็นขอ้มลูขา่วสารที่จดัทาํโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอื่น และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งคาํขอนนัใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัทาํขอ้มลูขา่วสารนนัพจิารณาเพื่อมคีาํส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็วา่หน่วยงานของรฐัไมจ่ดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๗ หรอืไมจ่ดัขอ้มลู

ขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไมจ่ดัหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีหรอืปฏบิตัหินา้ที่ลา่ชา้หรอืเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนั

สมควร ผูน้นัมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่ องเกี่ ยวกบัการมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืคาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัคาํรอ้งเรยีน  ในกรณีที่มเีหตจุาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาทงัหมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดงัต่อไปน ีหน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยคาํนงึถงึการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ  หรอืไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไมว่า่จะเกี่ ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ที่มาของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด  แต่ทงันไีม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนาํ

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหนึ่ งบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสทิธสิ่วนบคุคลโดย

ไมส่มควร 

 (๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กาํหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 คาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการจะกาํหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยวา่ที่

เปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืวา่การมคีาํส ัง่เปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเป็นดลุพนิจิโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไดต้ามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัวิา่ขอ้มลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไมภ่ายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐักาํหนดวธิกีารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารนนั  ทงัน ีตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกีาํหนดวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัเหน็วา่  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้นัเสนอ 

คาํคดัคา้นภายในเวลาที่กาํหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ ผูน้นัอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกวา่สบิ

หา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ ง  หรอืผูท้ี่ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้  ในกรณีที่มคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนัมไิดจ้นกวา่จะลว่งพน้กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารไดม้คีาํวนิจิฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้นัอาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้คาํส ัง่นนัโดยยื่นคาํ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนนัไมว่า่จะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งดาํเนนิกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูขา่วสารนนัเปิดเผยแก่บคุคลอื่นใดที่ ไมจ่าํเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีที่จาํเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใด แมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

วา่เจา้หนา้ที่ของรฐัไมต่อ้งรบัผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัไดด้าํเนนิการโดยถกูตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมคีาํส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพื่อประโยชนอ์นัสาํคญัยิ่ งกวา่ที่ เกี่ ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ื่นของบคุคล  และคาํส ัง่นนัไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหต ุ ในการนี

จะมกีารกาํหนดขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขในการใชข้อ้มลูขา่วสารนนัตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไมเ่ป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดน ี“บคุคล” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา 

ที่มสีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านนั  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนนั 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปน ี

  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีที่ขอขอ้มลูนนัเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูที่ ใหไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนนัมไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน ี

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัแห่ง

นนั 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลนนั 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ทาํงานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืสาํมะโนต่างๆ ซึ่งมหีนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไวไ้มใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไมร่ะบชุื่ อหรอืส่วนที่ทาํใหรู้ว้า่เป็นขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่ เกี่ ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง  

เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไมว่า่เป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึ่ งจาํเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลที่มอีาํนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัทาํ

บญัชแีสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มลูขา่วสารนนั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธทิี่จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร

ส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตน  และเมื่อบคุคลนนัมคีาํขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสาร

นนัจะตอ้งใหบ้คุคลนนัหรอืผูก้ระทาํการแทนบคุคลนนัไดต้รวจดูหรอืไดร้บัสาํเนาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลส่วน

ที่ เกี่ ยวกบับคุคลนนั  และใหน้าํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่ เกี่ ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บคุคลนนัมอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตนส่วนใดไมถ่กูตอ้งตามที่ เป็นจรงิ ใหม้สีทิธยิื่น

คาํขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วน

นนัได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาคาํขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนนัทราบโดยไมช่กัชา้ 



 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รงตามที่มคีาํขอ ใหผู้น้นัมี

สทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสาร  โดยยื่นคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่

เกี่ ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมสีทิธดิาํเนนิการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานแีทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที่ เสร็จสนิการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารนนั ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา เพื่อคดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึ่ งใหแ้ยกประเภท   ดงัน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สบิปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็วา่  ขอ้มลูขา่วสารนนัยงัไมค่วรเปิดเผย โดยมคีาํส ัง่ขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย คาํส ัง่การขยายเวลานนัใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละหา้ปีไมไ่ด ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกนิความจาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตราน ีมใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งทาํลายหรอือาจทาํลายไดโ้ดยไมต่อ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตร ีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  และผูท้รงคณุวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัอกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งตงัขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรคีนหนึ่ งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ที่  ดงัต่อไปน ี

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้าํแนะนาํเกี่ ยวกบัการดาํเนนิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี

ตามที่ ไดร้บัคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่ องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นครงัคราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่ งครงั 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ที่อื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 (๗)  ดาํเนนิการเรื่ องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัที่ ไดร้บัแต่งตงั  ผูท้ี่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตงัใหมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตาม

มาตรา ๒๗  พน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพร่อง  หรอืไมสุ่จรติต่อหนา้ที่  หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่ สุดใหจ้าํคกุ  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่ ไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหนึ่ งของจาํนวน

กรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัิ

หนา้ที่ ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวนิจิฉยัชขีาดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขนึอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชขีาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธวา่ไมม่ขีอ้มลูขา่วสารตามที่มคีาํขอไมว่า่จะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คีาํขอไมเ่ชื่ อวา่เป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเขา้ดาํเนนิการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ เกี่ ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ เปิดเผยไดห้รอืไมก่็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้าํความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณค์าํส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

คาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตงัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  ใหแ้ต่งตงัตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูขา่วสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกจิและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ่ งๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจาํเป็น แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตงัปฏบิตัหินา้ที่ เป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนนัจะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไมไ่ด ้

 กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งคาํอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร  โดยคาํนงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัคาํอทุธรณ ์

 คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นที่ สุด และในการมคีาํวนิจิฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่ เกี่ ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบักรณีใดตามที่ เหน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้าํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิจิฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิจิฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้าํบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที่ประกอบ

กบับทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจาํคกุ

ไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขที่ เจา้หนา้ที่ของรฐักาํหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิหนึ่ งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการที่ เกดิขนึก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิใีชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไว ้

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่ เกี่ ยวกบั

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าที่ ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตันิ ี เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้าํหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน ีคอื ในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจาํเป็น  เพื่อที่



ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ่ งขนึ  สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสาร

ของราชการ  โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารที่หากเปิดเผยแลว้จะ

เกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชนท์ี่สาํคญัของเอกชน   ทงัน ีเพื่อพฒันาระบอบ

ประชาธปิไตยใหม้ ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหินา้ที่ของตนอย่างเตม็ที่  เพื่อที่จะปกปกั

รกัษาประโยชนข์องตนไดอ้กีประการหนึ่ งดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธสิ่วนบคุคลในส่วนที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิ ี
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°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“

°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

°—∫¡“µ√“ ¯ ·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õß

À√◊ÕºŸâª°§√Õßµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∫ÿ§§≈

∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà¥â«¬‡ªìπª√–®” À√◊Õ∑’Ëπ—°‡√’¬πÕ¬Ÿà√—∫„™â°“√ß“π

ç§√Ÿé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‚√ß‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¢Õß√—∞∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°√—∞

·µà≈–·Ààß ¬°‡«âπ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬§π

ç ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠àé À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‡°‘π°«à“ “¡√âÕ¬§π¢÷Èπ‰ª
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çÕß§å°√™ÿ¡™πé À¡“¬§«“¡«à“ ™ÿ¡™πÀ√◊ÕÕß§å°√∑’Ë¡’ª√–™“™π√«¡µ—«°—π‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§π

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡·≈–™ÿ¡™π‚¥¬ à«π√«¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëßªï ¡’º≈ß“π∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√—∫√Õß ·≈–¡’∑’Ëµ—Èß·πàπÕπÕ¬Ÿà„π

∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ À√◊Õ∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“

µ—ÈßÕ¬Ÿà

çÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπé À¡“¬§«“¡«à“ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ ‡∑»∫“≈ Õß§å°“√

∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¡◊Õßæ—∑¬“ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥µ—Èß

µ“¡°ÆÀ¡“¬ ÷́Ëß ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

ç»‘…¬å‡°à“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë ∂“π»÷°…“√—∫√Õß«à“ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“°À√◊Õ‡§¬»÷°…“„π

 ∂“π»÷°…“π—Èπ

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß

çºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà

¢âÕ Ú „π ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π‡°â“§π ·≈–

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π®”π«π ‘∫Àâ“§πª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ª√–∏“π°√√¡°“√

(Ú) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Û) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π§√Ÿ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(Ù) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ı) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(ˆ) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“ ®”π«πÀπ÷Ëß§π

(˜) °√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“„πæ◊Èπ∑’Ë®”π«πÀπ÷Ëß√Ÿª

À√◊ÕÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π Õß√ŸªÀ√◊Õ Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(¯) °√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«πÀπ÷Ëß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á°·≈–®”π«πÀ°§π

 ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(˘) ºŸâÕ”π«¬°“√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
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¢âÕ Û ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“¬’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å

(Ú) ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(Û) ‰¡à‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ° ‡«âπ·µà‡ªìπ‚∑… ”À√—∫§«“¡º‘¥

∑’Ë‰¥â°√–∑”‚¥¬ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑…

(ı) ‰¡à‡ªìπ§Ÿà —≠≠“°—∫ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“π—Èπ

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸâ„¥¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡ (ı) µâÕßÕÕ°

®“°°“√‡ªìπ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡À√◊Õ· ¥ßÀ≈—°∞“π„Àâ‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ‰¥â«à“µπ‰¥â‡≈‘°ª√–°Õ∫°‘®°“√

À√◊Õ°“√„¥Ê Õ—π¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡¥—ß°≈à“«·≈â«µàÕºŸâÕ”π«¬°“√¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√

¢âÕ Ù πÕ°®“°§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈â«

(Ò) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) µâÕß‡ªìπºŸâª°§√Õßµ“¡∑–‡∫’¬ππ—°‡√’¬π∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà

„π ∂“π»÷°…“π—Èπ ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’

 —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ú) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) µâÕß‡ªìπ§√Ÿ

(Û) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) µâÕß‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“

À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Ù) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ˆ) µâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë‡§¬»÷°…“À√◊Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“° ∂“π»÷°…“π—Èπ

·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß ∑’Ëª√÷°…“À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

(ı) °√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) µâÕß‰¡à‡ªìπ°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡°‘π°«à“

 “¡·Ààß¢÷Èπ‰ª„π‡«≈“‡¥’¬«°—π ·≈–‰¡à‡ªìπ§√Ÿ ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“ ∑’Ëª√÷°…“À√◊Õ

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ÷́Ëß¡’ —≠≠“®â“ß°—∫ ∂“π»÷°…“π—Èπ

¢âÕ ı „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) ·≈– (ˆ) „Àâ∫ÿ§§≈·µà≈–ª√–‡¿∑

‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√

‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õª√–‡¿∑≈–Àπ÷Ëß§π ∑—Èßπ’È ‚¥¬„Àâ·µà≈–ª√–‡¿∑·¬°°—π¥”‡π‘π°“√
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(Ú) „π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ù) „ÀâÕß§å°√™ÿ¡™π‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

‡ªìπ°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õ

®”π«πÀπ÷Ëß§π

„π°√≥’‰¡à¡’Õß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“

À√◊Õµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ÈßÕ¬Ÿà À√◊Õ¡’·µà‰¡à‡ πÕ™◊ËÕºŸâ·∑π‡¢â“√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√

 √√À“ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß„°≈â‡§’¬ß À√◊Õ„π∑âÕß∑’Ëµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“„°≈â‡§’¬ß‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π„π ∂“π»÷°…“π—Èπ

(Û) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (ı) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ ¿“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ

(Ù) °“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (¯) „Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√æ‘®“√≥“√à«¡°—π¢Õß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈–

°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) „Àâ‰¥â®”π«π Õß§π ”À√—∫ ∂“π»÷°…“¢π“¥‡≈Á° ·≈–®”π«π‡®Á¥§π ”À√—∫

 ∂“π»÷°…“¢π“¥„À≠à

(ı) °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√ „ÀâºŸâ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú

(Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) (¯) ·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (˘) √à«¡°—π‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√

®“°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

(ˆ) „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡ πÕ√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“·≈–‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ“¡ (Ò) ∂÷ß (ı) µàÕ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

¢âÕ ˆ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ √√À“ ·≈–°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√πÕ°®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß ∂“π»÷°…“

¢âÕ ˜ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯)

¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–

µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â

πÕ°®“°°“√æâπµ”·Àπàßµ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù)

(ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„ÀâÕÕ°‡æ√“–∫°æ√àÕßµàÕÀπâ“∑’Ë ∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬µàÕ

 ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂
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(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Û À√◊Õ¢âÕ Ù

(ı) æâπ®“°°“√‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡©æ“–°√√¡°“√´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π∑’Ë‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ß¶å

¢âÕ ¯ „π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Ú) (Û) (Ù) (ı) (ˆ) (˜)

À√◊Õ (¯) æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√ √√À“ ‡≈◊Õ° ·≈–·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√

À√◊Õ°√√¡°“√·∑π¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π ‡«âπ·µà«“√–¢Õß°√√¡°“√‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π®–‰¡à

¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√

 √√À“°√√¡°“√„À¡à¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—π°àÕπ«—π§√∫«“√– ·≈–„ÀâºŸâ´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª®π°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ ÷́Ëß·µàßµ—Èß„À¡à‡¢â“¡“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ ˘  ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷Ëß‰¡à “¡“√∂·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“‰¥â§√∫Õß§åª√–°Õ∫µ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È °“√°”Àπ¥

Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π·µà≈–≈—°…≥–·≈–

ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èàπ∑’Ë

°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√ª√–°“»„Àâ ∂“π»÷°…“„¥‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·µ°µà“ß®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫

¢âÕ ÒÒ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Ú (Û) ¬—ß‰¡àµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æ®π°«à“

§ÿ√ÿ ¿“®–°”Àπ¥„Àâ¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫«‘™“™’æµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¢âÕ ÒÚ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Õ”π“®µ’§«“¡·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“

Õ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬  ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√



Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ù «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ÷́Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

·≈–¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

โดยที่ในการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ในด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้น  จําเป็นต้องมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล 
ที่มีคุณภาพซ่ึงสามารถผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษา 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับที่ผ่านประชามติ  ได้กําหนดเป้าหมายและแนวทางไว้   
จึงจําเป็นต้องปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รวมท้ังหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นส่วนสําคัญส่วนหน่ึง 
ในการปฏิรูปประเทศที่จะมีการดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการใน  ก.ค.ศ.  ตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ดํารงตําแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่งกรรมการใน  ก.ค.ศ.   

ข้อ ๒ ให้  ก.ค.ศ.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  เลขาธิการ  ก.พ.  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และเลขาธิการคุรุสภา   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมี
ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการศึกษา  และ
ด้านกฎหมาย  ด้านละหนึ่งคน   

ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แต่งตั้ง
ข้าราชการในสํานักงาน  ก.ค.ศ.  จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็นกรรมการ
ตาม  (๓)  ผู้นั้นต้องดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
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ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควร  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจมีคําสั่งให้เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ  ๒  ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔ ให้  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ซึ่ง  ก.ค.ศ.  แต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้
ใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ ๕ ให้  ก.ค.ศ.  มีอํานาจแต่งตั้ง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  เพื่อทําการใด ๆ  แทน  ก.ค.ศ.  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(๒) อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ 
(๓) อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจาก  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ตามวรรคหน่ึง  ก.ค.ศ.  อาจแต่งตั้ง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญอื่น   

เพื่อทําการใด ๆ  แทน  ก.ค.ศ.  หรือทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กําหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 

ข้อ ๖ ให้  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  แต่ละคณะ  มีจํานวนไม่เกินสิบห้าคน  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน  ก.ค.ศ.  เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น  

อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน  ก.ค.ศ.  เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 
(๒) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และ

ประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการศึกษา  ด้านกฎหมาย  และด้านอื่น ๆ   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญคณะนั้น 

(๓) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จํานวนสองคน 

ให้เลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน  ก.ค.ศ.  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
และอาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน  ก.ค.ศ.  จํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด   
ให้เป็นอนุกรรมการตาม  (๒)  ผู้นั้นจะต้องดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภทบริหารระดับต้น
ประเภทอํานวยการระดับสูง  ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือระดับเชี่ยวชาญ  หรือมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ํากว่าเชี่ยวชาญ  หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน  ก.ค.ศ.  หรือผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ตามมาตรา  ๑๗   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก็ได้ 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานอนุกรรมการกรณีที่มิได้แต่งตั้งจากกรรมการใน  ก.ค.ศ.  และของอนุกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)   
ให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   
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ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาใช้บังคับกับ  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  โดยอนุโลม   

การแต่งตั้ง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ตามข้อ  ๕  (๑)  และ  (๒)  ให้แต่งตั้งจากกรรมการใน  ก.ค.ศ.  
อย่างน้อยสองคน   

ข้อ ๗ ให้แก้ไขคําว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เป็นคําว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่ง 

ข้อ ๘ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาใช้บังคับ 

ให้  ก.ค.ศ.  เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีที่  ก.ค.ศ.  เห็นสมควร  จะมอบหมายให้  กศจ.  อ.ก.ค.ศ.  ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งตามมาตรา  ๒๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานการศึกษา  เป็นผู้ดําเนินการตามวรรคสองก็ได้ 

หลักสูตร  วิธีการสอบแข่งขัน  วิธีดําเนินการที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน  เกณฑ์การตัดสิน   
การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การนําบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน 
ได้ในบัญชีอื่น  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๙ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาใช้บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาใช้บังคับกับกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นอกจากการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว  ก.ค.ศ.  อาจกําหนดตําแหน่งหรือเปลี่ยนตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาบางตําแหน่งเป็นประเภท
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในวาระเร่ิมแรกให้  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  ตามข้อ  ๕  ประกอบด้วยอนุกรรมการ 
ตามข้อ  ๖  (๑)  และ  (๒)  จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ  ๖  (๓)  ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญเฉพาะกิจซึ่ง  ก.ค.ศ.  แต่งตั้งตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญอื่นตามคําสั่งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน   
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ  ก.ค.ศ. 
ข้อ ๑๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 
ข้อ ๑๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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