พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

1[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๔ ก/หน้า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการ
ส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
และให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

“คณาจารย์ ” หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่ห ลั กทางด้านการสอนและการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“กระทรวง”2[๒] หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕3[๓] ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อานาจออกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ

มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

2[๒]

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

3[๓]

มาตรา ๔ นิยามคาว่า “กฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่
มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่ งเสริมสิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(๒) มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
(๓) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
คานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
ได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๓
ระบบการศึกษา

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึ กษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน
มาตรา ๑๖ การศึ ก ษาในระบบมี ส องระดั บ คื อ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ จั ด ในสถานศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
(๓) ศู น ย์ ก ารเรี ย น ได้ แ ก่ สถานที่ เ รี ย นที่ ห น่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จั ดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๐ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ให้ จั ด ในสถานศึ ก ษาของรั ฐ
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่ว ยงานนั้นได้ โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
แนวการจัดการศึกษา

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ความรู้ และทัก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา ๒๕ รั ฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ
ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชี พตลอดจนเพื่อ
การศึกษาต่อ
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม
มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม
มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

หมวด ๕
การบริหารและการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ

มาตรา ๓๑4[๔] กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่ งเสริ มและประสานงานการศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และการกีฬาเพื่อการศึ กษา รวมทั้งการติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒5[๕] การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนา
แก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๓๓6[๖] สภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)

4[๔]

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

(๕) ให้ ค วามเห็ น หรื อ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎกระทรวงที่อ อกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
การเสนอนโยบาย แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษา ให้ เ สนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตาแหน่ง
จากหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อง ผู้ แทนองค์กรเอกชน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้ แทนองค์กรวิช าชีพ
พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๓๔ 7[๗] คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7[๗]

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดย
ตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความแตกต่างของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
ด้วย
ให้ ส านั กงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็ นนิติบุ คคล และให้ เ ลขาธิ การของแต่ล ะ
สานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๖ ให้ ส ถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจ
จัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑
ให้สถานศึกษาดังกล่าวดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จั ดการที่เ ป็ น ของตนเอง มี ความคล่ องตัว มี เสรีภ าพทางวิช าการ และอยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ ดูแ ลของสภา
สถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
มาตรา ๓๗8[๘] การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
การกาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจจัดให้มี
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้

8[๘]

มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
(๒) การจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย
(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๘ 9[๙] ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามี อ านาจหน้ าที่ ใ นการก ากั บดู แ ล จัด ตั้ ง ยุบ รวม หรื อ เลิ ก สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขตพื้ น ที่
การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับ สนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิ ชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการตารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่าจะอยู่ ในอานาจหน้ าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ เป็นไปตามที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน10[๑๐]
มาตรา ๓๙ 11[๑๑] ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
9[๙]

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

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐12[๑๒] ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับ ต่ากว่าปริ ญญา และสถานศึกษาอาชีว ศึกษาของแต่ล ะสถานศึกษาเพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)
ส่วนที่ ๒
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
มาตรา ๔๒ ให้ ก ระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ความพร้ อ มในการจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11[๑๑]

มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
12[๑๒]
มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ส่วนที่ ๓
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา ๔๔ ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎระทรวง
มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน
การศึกษา
การกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ
พิจารณาด้วย13[๑๓]
ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
13[๑๓]

มาตรา ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ ให้ มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์ การมหาชนทาหน้ า ที่พัฒ นาเกณฑ์ วิ ธีการประเมินคุ ณภาพภายนอก และทาการประเมิ นผลการจั ด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ าปี
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกับ สถานศึ กษาให้ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ มในส่ ว นที่ พิจ ารณาเห็ น ว่ า เกี่ ยวข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

มาตรา ๕๑14[๑๔] ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่ ว ยงานต้น สั งกัด เพื่อให้ ส ถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข
หมวด ๗
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและ
ประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ
มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและ
เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด

14[๑๔]

มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ความในวรรคสองไม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
มาตรา ๕๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริ ห ารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลั กการกระจายอานาจการ
บริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
อื่น สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ
ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา ๕๗ ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมวด ๘
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี
เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์ กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร
ดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ

ทรัพย์สินหรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
(๓) จั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาอื่ น เป็ น พิ เ ศษให้ เ หมาะสม และ
สอดคล้องกับความจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ ละกลุ่มตามมาตรา
๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตาม
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกากับของรัฐหรือองค์การมหาชน
(๖) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๖๑ ให้ รัฐ จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบั นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

หมวด ๙
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ
จาเป็น
มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา ๖๕ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้
มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะในการผลิ ต รวมทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
มาตรา ๖๖ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา ๖๗ รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย
มาตรา ๖๘ ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกาไรที่ได้จากการดาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา
ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๙ รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิท ธิภาพของการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะและอานาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญ ญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ
ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ดาเนินการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ก ระทรวงจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
ภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษาทุกแห่ง

มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา
และหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีการดาเนินการให้เป็นไป
ตามบทบั ญญัติ ในหมวดดังกล่ าว รวมทั้ งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่ ม แรกที่ ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่ วนที่ต้องดาเนินการก่อนที่การจัดระบบบริหาร
การศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทาหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี15[๑๕]
มาตรา ๗๕ ให้จัดตั้งสานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทาหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอการจั ด โครงสร้ า ง องค์ ก ร การแบ่ ง ส่ ว นงานตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๕ ของ
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗
ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๘
ของพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่บังคับ
ใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี
(๖) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย
15[๑๕]

มาตรา ๗๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗๖ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาจ านวนเก้ า คน
ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา การบริ ห ารรั ฐ กิ จ การบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่าสามคน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา และแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได้
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา เป็ น กรรมการและเลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งวาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อ
ครบวาระแล้วให้ยุบเลิกตาแหน่งและสานักงานปฏิรูปการศึกษา
มาตรา ๗๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสานักงานปฏิรูปการศึกษาคณะ
หนึ่งจานวนสิบห้าคน ทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารจานวนสอง
เท่าของจานวนประธานและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวนห้ า คน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกั นเองจานวนสามคน ในจานวนนี้
จะต้องเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๓) ผู้ แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลื อกกันเอง
จานวนห้าคน
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

มาตรา ๗๘ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานปฏิรูป
การศึกษา และมีอานาจกากับดูแลกิจการของสานักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
นอกจากที่มีบั ญญัติ ไว้แล้ ว ในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานปฏิรูป
การศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารตาม
มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖
(๒) องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิ ธีการสรรหา และ
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗
(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่
(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(๖) การกากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
(๗) การยุบเลิก
(๘) ข้อกาหนดอื่น ๆ อันจาเป็นเพื่อให้กิจการดาเนินไปได้โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิล ปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและ
เอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่ อเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕16[๑๖]
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐ บาลมีนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรให้ มี
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษาทาหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา มาตรฐานและหลักสู ตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่ ง ชาติ สนั บ สนุ น ทรั พยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมิน ผลการจั ดการอาชีว ศึ กษาด้ว ย จึ ง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓17[๑๗]
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของทั้ง สองระดับ รวมอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ท าให้ ก ารบริห ารและการจั ด
16[๑๖]

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

การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษา
ออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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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—°π“¬°√—∞¡πµ√’
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“√∫—≠
æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ
À¡«¥ Ò ∫∑∑—«Ë ‰ª
À¡«¥ Ú ∑‘ ∏‘·≈–Àπâ“∑’∑Ë “ß°“√»÷°…“
À¡«¥ Û √–∫∫°“√»÷°…“
À¡«¥ Ù ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“
À¡«¥ ı °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
à«π∑’Ë Ò °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞
à«π∑’Ë Ú °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
à«π∑’Ë Û °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π
À¡«¥ ˆ ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
À¡«¥ ˜ §√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
À¡«¥ ¯ ∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
À¡«¥ ˘ ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
∫∑‡©æ“–°“≈
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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√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ¡È’ ∫’ ∑∫—≠≠—µ∫‘ “ßª√–°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥
∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“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¢‘ πÈ÷ ‰«â
‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Àπâ“ 2

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ‡È ’ √’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚé
¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È’ Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—π
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»
·≈–§” ßË— Õ◊πË „π «à π∑’‰Ë ¥â∫≠
— ≠—µ‰‘ «â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È’ À√◊Õ´÷ßË
¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’ „Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ·È ’ ∑π
¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’
ç°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿ‡â æ◊ÕË §«“¡‡®√‘≠
ßÕ°ß“¡¢Õß∫ÿ§§≈·≈– ß— §¡‚¥¬°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ°“√Ωñ° °“√Õ∫√¡
°“√ ∫◊ “π∑“ß«—≤π∏√√¡ °“√ √â“ß √√§å®√√‚≈ß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß
«‘™“°“√ °“√ √â“ßÕß§å§«“¡√ŸÕâ π— ‡°‘¥®“°°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ß— §¡
°“√‡√’¬π√Ÿ·â ≈–ªí®®—¬‡°◊ÕÈ Àπÿπ„Àâ∫§ÿ §≈‡√’¬π√ŸÕâ ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥™’«µ‘
ç°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“°àÕπ√–¥—∫
Õÿ¥¡»÷°…“
ç°“√»÷°…“µ≈Õ¥™’«µ‘ é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“∑’‡Ë °‘¥®“°
°“√º ¡º “π√–À«à“ß°“√»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫·≈–
°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡æ◊ÕË „Àâ “¡“√∂æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«µ‘ ‰¥âÕ¬à“ßµàÕ
‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥™’«µ‘
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ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π
»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬ ∂“∫—π ¡À“«‘∑¬“≈—¬ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“
À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊π
Ë ¢Õß√—∞À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π ∑’¡Ë Õ’ ”π“®Àπâ“∑’ÀË √◊Õ¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“
ç ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πé À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π»÷°…“∑’Ë
®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
ç¡“µ√∞“π°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕ°”Àπ¥‡°’¬Ë «°—∫
§ÿ≥≈—°…≥– §ÿ≥¿“æ ∑’æË ß÷ ª√– ß§å·≈–¡“µ√∞“π∑’µË Õâ ß°“√„Àâ‡°‘¥¢÷πÈ
„π ∂“π»÷°…“∑ÿ°·Ààß ·≈–‡æ◊ÕË „™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√‡∑’¬∫‡§’¬ß ”À√—∫
°“√ ßà ‡ √‘¡·≈–°”°—∫¥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—πÈ ‡Õß À√◊Õ‚¥¬Àπà«¬ß“π
µâπ ß— °—¥∑’¡Ë À’ πâ“∑’°Ë ”°—∫¥Ÿ·≈ ∂“π»÷°…“π—πÈ
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◊ÕË ‡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´÷ßË ∑”Àπâ“∑’ÀË ≈—°∑“ß
¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ ßà ‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿ¢â ÕßºŸ‡â √’¬π¥â«¬«‘∏’
°“√µà“ßÊ „π ∂“π»÷°…“∑—ßÈ ¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
ç§≥“®“√¬åé À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√´÷ßË ∑”Àπâ“∑’ÀË ≈—°∑“ß
¥â“π°“√ Õπ·≈–°“√«‘®¬— „π ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫
ª√‘≠≠“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
çºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ∑’√Ë ∫—
º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ∑—ßÈ ¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
çºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§≈“°√«‘™“™’æ∑’√Ë ∫— º‘¥
™Õ∫°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“πÕ° ∂“π»÷°…“µ—ßÈ ·µà√–¥—∫‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√
»÷°…“¢÷πÈ ‰ª
ç∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“
ºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“ √«¡∑—ßÈ ºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“´÷ßË ‡ªìπºŸ∑â ”Àπâ“∑’„Ë Àâ
∫√‘°“√ À√◊ÕªØ‘∫µ— ß‘ “π‡°’¬Ë «‡π◊ÕË ß°—∫°“√®—¥°√–∫«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§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’º√âŸ °— …“°“√µ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—µπ‘ È ’
¡“µ√“ ı* „Àâ√∞— ¡πµ√’«“à °“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—°…“°“√
µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È’ ·≈–¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–
ª√–°“»‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’
°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—π
È ‡¡◊ÕË ‰¥âª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫ß— §—∫‰¥â

À¡«¥ Ò
∫∑∑—«Ë ‰ª
§«“¡¡ÿßà À¡“¬·≈–À≈—°°“√
¡“µ√“ ˆ °“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ÕË æ—≤π“§π‰∑¬„Àâ‡ªìπ
¡πÿ…¬å∑Ë’ ¡∫Ÿ√≥å∑ßÈ— √à“ß°“¬ ®‘µ„® µ‘ª≠
í ≠“ §«“¡√Ÿâ ·≈–§ÿ≥∏√√¡
¡’®√‘¬∏√√¡·≈–«—≤π∏√√¡„π°“√¥”√ß™’«µ‘ “¡“√∂Õ¬Ÿ√à «à ¡°—∫ºŸÕâ πË ◊
‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ¢ÿ
¡“µ√“ ˜ „π°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿµâ Õâ ß¡ÿßà ª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°∑’Ë
∂Ÿ°µâÕß‡°’¬Ë «°—∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’
* ¡“µ√“ ı §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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æ√–¡À“°…—µ√‘¬∑å √ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ √Ÿ®â °— √—°…“·≈– ßà ‡ √‘¡ ∑‘ ∏‘ Àπâ“∑’Ë
‡ √’¿“æ §«“¡‡§“√æ°ÆÀ¡“¬ §«“¡‡ ¡Õ¿“§ ·≈–»—°¥‘»Ï √’§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬å ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡„‘ ®„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ √Ÿ®â °— √—°…“º≈ª√–‚¬™πå
«à π√«¡·≈–¢Õßª√–‡∑»™“µ‘ √«¡∑—ßÈ ßà ‡ √‘¡»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡
¢Õß™“µ‘ °“√°’Ã“ ¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“∑âÕß∂‘πË ¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“‰∑¬ ·≈–§«“¡√ŸÕâ π—
‡ªìπ “°≈ µ≈Õ¥®πÕπÿ√°— …å∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ßË ‘ ·«¥≈âÕ¡ ¡’
§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ √Ÿ®â °— æ÷ßË µπ‡Õß ¡’§«“¡√‘‡√‘¡Ë
√â“ß √√§å „ΩÉ√â Ÿ ·≈–‡√’¬π√Ÿ¥â «â ¬µπ‡ÕßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß
¡“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√Ÿ„â Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß
µàÕ‡π◊ÕË ß
¡“µ√“ ˘ °“√®—¥√–∫∫ ‚§√ß √â“ß ·≈–°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“
„Àâ¬¥÷ À≈—°¥—ßπ’È
(Ò) ¡’‡Õ°¿“æ¥â“ππ‚¬∫“¬ ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬„π°“√
ªØ‘∫µ— ‘
(Ú) ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®‰ª ‡à Ÿ ¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ∂“π»÷°…“
·≈–Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
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(Û) ¡’°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–®—¥√–∫∫ª√–°—π
§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑°“√»÷°…“
(Ù) ¡’À≈—°°“√ ßà ‡ √‘¡¡“µ√∞“π«‘™“™’æ§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈–°“√æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß
(ı) √–¥¡∑√—æ¬“°√®“°·À≈àßµà“ß Ê ¡“„™â„π°“√®—¥°“√»÷°…“
(ˆ) °“√¡’ «à π√à«¡¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π
Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ
∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË

À¡«¥ Ú
∑‘ ∏‘·≈–Àπâ“∑’∑Ë “ß°“√»÷°…“
¡“µ√“ Ò °“√®—¥°“√»÷°…“ µâÕß®—¥„Àâ∫§ÿ §≈¡’ ∑‘ ∏‘·≈–‚Õ°“
‡ ¡Õ°—π„π°“√√—∫°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π‰¡àπÕâ ¬°«à“ ∫‘ Õßªï∑√Ë’ ∞—
µâÕß®—¥„ÀâÕ¬à“ß∑—«Ë ∂÷ß·≈–¡’§≥
ÿ ¿“æ‚¥¬‰¡à‡°Á∫§à“„™â®“à ¬
°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈´÷ßË ¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬
®‘µ„® µ‘ª≠
í ≠“ Õ“√¡≥å ß— §¡ °“√ ÕË◊ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’
√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ∫ÿ§§≈´÷ßË ‰¡à “¡“√∂æ÷ßË µπ‡Õß‰¥â
À√◊Õ‰¡à¡º’ ¥âŸ ·Ÿ ≈À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“ µâÕß®—¥„Àâ∫§ÿ §≈¥—ß°≈à“«¡’ ∑‘ ∏‘·≈–
‚Õ°“ ‰¥â√∫— °“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π‡ªìπæ‘‡»…
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°“√»÷°…“ ”À√—∫§πæ‘°“√„π«√√§ Õß „Àâ®¥— µ—ßÈ ·µà·√°‡°‘¥
À√◊Õæ∫§«“¡æ‘°“√‚¥¬‰¡à‡ ¬’ §à“„™â®“à ¬ ·≈–„Àâ∫§ÿ §≈¥—ß°≈à“«¡’ ∑‘ ∏‘
‰¥â√∫— ßË‘ Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ÕË◊ ∫√‘°“√ ·≈–§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ◊πË „¥
∑“ß°“√»÷°…“ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈´÷ßË ¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… µâÕß
®—¥¥â«¬√Ÿª·∫∫∑’‡Ë À¡“– ¡‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§§≈π—πÈ
¡“µ√“ ÒÒ ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸªâ °§√Õß¡’Àπâ“∑’®Ë ¥— „Àâ∫µÿ √À√◊Õ
∫ÿ§§≈´÷ßË Õ¬Ÿ„à 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 πÕ°‡Àπ◊Õ®“°√—∞ ‡Õ°™π ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß «à π
∑âÕß∂‘π
Ë „Àâ∫§ÿ §≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√
«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË ¡’
∑‘ ∏‘„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ∑—ßÈ π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ÒÛ ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸªâ °§√Õß¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— ∑‘ ∏‘
ª√–‚¬™πå ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞ „Àâ¡§’ «“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂„π°“√
Õ∫√¡‡≈’¬È ß¥Ÿ ·≈–°“√„Àâ°“√»÷°…“·°à∫µÿ √À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷ßË Õ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈
(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞ ”À√—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
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¢Õß∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈´÷ßË Õ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈∑’§Ë √Õ∫§√—«®—¥„Àâ ∑—ßÈ π’È µ“¡
∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
(Û) °“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ ”À√—∫§à“„™â®“à ¬°“√»÷°…“
µ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
¡“µ√“ ÒÙ ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√
‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈–
∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË ´÷ßË π—∫ πÿπÀ√◊Õ®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ¡’ ∑‘ ∏‘
‰¥â√∫— ∑‘ ∏‘ª√–‚¬™πåµ“¡§«√·°à°√≥’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√ π—∫ πÿπ®“°√—∞„Àâ¡§’ «“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂„π°“√
Õ∫√¡‡≈’¬È ß¥Ÿ∫§ÿ §≈´÷ßË Õ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫
(Ú) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√—∞ ”À√—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
µ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
(Û) °“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ ”À√—∫§à“„™â®“à ¬°“√»÷°…“
µ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

À¡«¥ Û
√–∫∫°“√»÷°…“
¡“µ√“ Òı °“√®—¥°“√»÷°…“¡’ “¡√Ÿª·∫∫ §◊Õ °“√»÷°…“„π
√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
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(Ò) °“√»÷°…“„π√–∫∫ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’°Ë ”Àπ¥®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬
«‘∏°’ “√»÷°…“ À≈—° µŸ √ √–¬–‡«≈“¢Õß°“√»÷°…“ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈
´÷ßË ‡ªìπ‡ß◊ÕË π‰¢¢Õß°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“∑’·Ë πàπÕπ
(Ú) °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’¡Ë §’ «“¡¬◊¥À¬ÿπà „π
°“√°”Àπ¥®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬ √Ÿª·∫∫ «‘∏°’ “√®—¥°“√»÷°…“ √–¬–‡«≈“¢Õß
°“√»÷°…“ °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ´÷ßË ‡ªìπ‡ß◊ÕË π‰¢ ”§—≠¢Õß°“√
”‡√Á®°“√»÷°…“ ‚¥¬‡π◊ÕÈ À“·≈–À≈—° µŸ √®–µâÕß¡’§«“¡‡À¡“– ¡
Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß∫ÿ§§≈·µà≈–°≈ÿ¡à
(Û) °“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ‡ªìπ°“√»÷°…“∑’„Ë Àâº‡â Ÿ √’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
¥â«¬µπ‡Õßµ“¡§«“¡ π„® »—°¬¿“æ §«“¡æ√âÕ¡ ·≈–‚Õ°“ ‚¥¬
»÷°…“®“°∫ÿ§§≈ ª√– ∫°“√≥å ß— §¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ÕË◊ À√◊Õ
·À≈àß§«“¡√ŸÕâ πË◊ Ê
∂“π»÷°…“Õ“®®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫„¥√Ÿª·∫∫Àπ÷ßË À√◊Õ
∑—ßÈ “¡√Ÿª·∫∫°Á‰¥â
„Àâ¡°’ “√‡∑’¬∫‚Õπº≈°“√‡√’¬π∑’ºË ‡âŸ √’¬π – ¡‰«â„π√–À«à“ß
√Ÿª·∫∫‡¥’¬«°—πÀ√◊Õµà“ß√Ÿª·∫∫‰¥â ‰¡à«“à ®–‡ªìπº≈°“√‡√’¬π®“°
∂“π»÷°…“‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ‰¡à°µÁ “¡ √«¡∑—ßÈ ®“°°“√‡√’¬π√Ÿπâ Õ°√–∫∫
µ“¡Õ—∏¬“»—¬ °“√Ωñ°Õ“™’æ À√◊Õ®“°ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
¡“µ√“ Òˆ °“√»÷°…“„π√–∫∫¡’ Õß√–¥—∫ §◊Õ °“√»÷°…“¢—πÈ
æ◊πÈ ∞“π ·≈–°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
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°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πª√–°Õ∫¥â«¬ °“√»÷°…“´÷ßË ®—¥‰¡àπÕâ ¬°«à“
∫‘ Õßªï°Õà π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ °“√·∫àß√–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑¢Õß°“√
»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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˜ „Àâ¡°’ “√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫®”π«π‡°â“ªï ‚¥¬„Àâ‡¥Á°
´÷ßË ¡’Õ“¬ÿ¬“à ß‡¢â“ªï∑‡Ë ’ ®Á¥ ‡¢â“‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π®πÕ“¬ÿ¬“à ß
‡¢â“ªï∑Ë’ ∫‘ À° ‡«âπ·µà Õ∫‰¥â™π
È— ªï∑‡Ë’ °â“¢Õß°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√π—∫Õ“¬ÿ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ò¯ °“√®—¥°“√»÷°…“ª∞¡«—¬·≈–°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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°´÷ßË ¡’§«“¡µâÕß°“√æ‘‡»…
À√◊Õ ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË
(Ú) ‚√ß‡√’¬π ‰¥â·°à ‚√ß‡√’¬π¢Õß√—∞ ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π ·≈–
‚√ß‡√’¬π∑’Ë ß— °—¥ ∂“∫—πæÿ∑∏»“ π“À√◊Õ»“ π“Õ◊πË
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(Û) »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π ‰¥â·°à ∂“π∑’‡Ë √’¬π∑’ÀË πà«¬ß“π®—¥°“√»÷°…“
πÕ°‚√ß‡√’¬π ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß
«à π∑âÕß∂‘π
Ë Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“π
ª√–°Õ∫°“√ ‚√ßæ¬“∫“≈ ∂“∫—π∑“ß°“√·æ∑¬å ∂“π ß‡§√“–Àå
·≈– ∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË ‡ªìπºŸ®â ¥—
¡“µ√“ Ò˘ °“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“„Àâ®¥— „π¡À“
«‘∑¬“≈—¬ ∂“∫—π «‘∑¬“≈—¬ À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ∑—ßÈ π’È
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬‡°’¬Ë «°—∫ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ °ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬°“√®—¥µ—ßÈ ∂“π»÷°…“π—πÈ Ê ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
¡“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∫°“√ ∑—ßÈ π’È
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“·≈–°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
¡“µ√“ ÚÒ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √—∞«‘ “À°‘® ·≈–Àπà«¬ß“π
Õ◊πË ¢Õß√—∞ Õ“®®—¥°“√»÷°…“‡©æ“–∑“ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡
™”π“≠¢ÕßÀπà«¬ß“ππ—πÈ ‰¥â ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßπ‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√
»÷°…“¢Õß™“µ‘ ∑—ßÈ π’È µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ ·≈–‡ß◊ÕË π‰¢∑’°Ë ”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß
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À¡«¥ Ù
·π«°“√®—¥°“√»÷°…“
¡“µ√“ ÚÚ °“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß¬÷¥À≈—°«à“ºŸ‡â √’¬π∑ÿ°§π¡’§«“¡
“¡“√∂‡√’¬π√Ÿ·â ≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥â ·≈–∂◊Õ«à“ºŸ‡â √’¬π¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ
°√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“µâÕß ßà ‡ √‘¡„Àâº‡â Ÿ √’¬π “¡“√∂æ—≤π“µ“¡
∏√√¡™“µ‘·≈–‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ
¡“µ√“ ÚÛ °“√®—¥°“√»÷°…“ ∑—ßÈ °“√»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“
πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ µâÕß‡πâπ§«“¡ ”§—≠∑—ßÈ §«“¡√Ÿâ
§ÿ≥∏√√¡ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿ·â ≈–∫Ÿ√≥“°“√µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß
·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“„π‡√◊ÕË ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡√Ÿ‡â √◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫µπ‡Õß ·≈–§«“¡ ¡— æ—π∏å¢Õßµπ‡Õß
°—∫ —ß§¡ ‰¥â·°à §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ™“µ‘ ·≈– —ß§¡‚≈° √«¡∂÷ß
§«“¡√Ÿ‡â °’¬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) §«“¡√Ÿ·â ≈–∑—°…–¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ √«¡∑—ßÈ
§«“¡√Ÿ§â «“¡‡¢â“„®·≈–ª√– ∫°“√≥å‡√◊ÕË ß°“√®—¥°“√ °“√∫”√ÿß√—°…“
·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ßË‘ ·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß
¡¥ÿ≈¬—ßË ¬◊π
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(Û) §«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ °“√°’Ã“
¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“‰∑¬ ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™â¿¡Ÿ ª‘ ≠
í ≠“
(Ù) §«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–¥â“π§≥‘µ»“ µ√å ·≈–¥â“π¿“…“ ‡πâπ
°“√„™â¿“…“‰∑¬Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
(ı) §«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√¥”√ß
™’«µ‘ Õ¬à“ß¡’§«“¡ ¢ÿ
¡“µ√“ ÚÙ °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ ∂“π»÷°…“·≈–
Àπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ®—¥‡π◊ÕÈ À“ “√–·≈–°‘®°√√¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡ π„®
·≈–§«“¡∂π—¥¢ÕßºŸ‡â √’¬π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈
(Ú) Ωñ°∑—°…– °√–∫«π°“√§‘¥ °“√®—¥°“√ °“√‡º™‘≠
∂“π°“√≥å ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå§«“¡√Ÿ¡â “„™â‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“
(Û) ®—¥°‘®°√√¡„Àâº‡âŸ √’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿ®â “°ª√– ∫°“√≥å®√‘ß
Ωñ°°“√ªØ‘∫µ— „‘ Àâ∑”‰¥â §‘¥‡ªìπ ∑”‡ªìπ √—°°“√Õà“π·≈–‡°‘¥°“√„ΩÉ√âŸ
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß
(Ù) ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬º ¡º “π “√–§«“¡√Ÿ¥â “â πµà“ß Ê
Õ¬à“ß‰¥â ¥— «à π ¡¥ÿ≈°—π √«¡∑—ßÈ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡ §à“π‘¬¡∑’¥Ë ß’ “¡
·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å‰«â„π∑ÿ°«‘™“
(ı) ßà ‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâºâ Ÿ Õπ “¡“√∂®—¥∫√√¬“°“» ¿“æ
·«¥≈âÕ¡ ÕË◊ °“√‡√’¬π ·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°‡æ◊ÕË „Àâº‡âŸ √’¬π‡°‘¥
°“√‡√’¬π√Ÿ·â ≈–¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ √«¡∑—ßÈ “¡“√∂„™â°“√«‘®¬— ‡ªìπ «à πÀπ÷ßË
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¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑—ßÈ π’È ºŸâ Õπ·≈–ºŸ‡â √’¬πÕ“®‡√’¬π√Ÿ‰â ªæ√âÕ¡°—π
®“° ÕË ◊ °“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–·À≈àß«‘∑¬“°“√ª√–‡¿∑µà“ß Ê
(ˆ) ®—¥°“√‡√’¬π√Ÿ„â Àâ‡°‘¥¢÷π
È ‰¥â∑°ÿ ‡«≈“∑ÿ° ∂“π∑’Ë ¡’°“√
ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫∫‘¥“¡“√¥“ ºŸªâ °§√Õß ·≈–∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π
∑ÿ°ΩÉ“¬ ‡æ◊ÕË √à«¡°—πæ—≤π“ºŸ‡â √’¬πµ“¡»—°¬¿“æ
¡“µ√“ Úı √—∞µâÕß ßà ‡ √‘¡°“√¥”‡π‘πß“π·≈–°“√®—¥µ—ßÈ ·À≈àß
°“√‡√’¬π√Ÿµâ ≈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√ŸÕâ πË ◊ Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß·≈–¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ
¡“µ√“ Úˆ „Àâ ∂“π»÷°…“®—¥°“√ª√–‡¡‘πºŸ‡â √’¬π‚¥¬æ‘®“√≥“
®“°æ—≤π“°“√¢ÕßºŸ‡â √’¬π §«“¡ª√–æƒµ‘ °“√ ß— ‡°µæƒµ‘°√√¡°“√‡√’¬π
°“√√à«¡°‘®°√√¡·≈–°“√∑¥ Õ∫§«∫§Ÿ‰à ª„π°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√
Õπµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß·µà≈–√–¥—∫·≈–√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“
„Àâ ∂“π»÷°…“„™â«∏‘ °’ “√∑’ÀË ≈“°À≈“¬„π°“√®—¥ √√‚Õ°“ °“√
‡¢â“»÷°…“µàÕ ·≈–„Àâπ”º≈°“√ª√–‡¡‘πºŸ‡â √’¬πµ“¡«√√§Àπ÷ßË ¡“„™â
ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
¡“µ√“ Ú˜ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π°”Àπ¥
À≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π‡æ◊ÕË §«“¡‡ªìπ‰∑¬ §«“¡‡ªìπ
æ≈‡¡◊Õß∑’¥Ë ¢’ Õß™“µ‘ °“√¥”√ß™’«µ‘ ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ µ≈Õ¥
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®π‡æ◊ÕË °“√»÷°…“µàÕ
„Àâ ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π¡’Àπâ“∑’®Ë ¥— ∑” “√–¢ÕßÀ≈—° µŸ √µ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å„π«√√§Àπ÷ßË „π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫ ¿“æªí≠À“„π™ÿ¡™π
·≈– ß— §¡ ¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“∑âÕß∂‘π
Ë §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å‡æ◊ÕË ‡ªìπ
¡“™‘°∑’¥Ë ¢’ Õß§√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ß— §¡ ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘
¡“µ√“ Ú¯ À≈—° µŸ √°“√»÷°…“√–¥—∫µà“ß Ê √«¡∑—ßÈ À≈—° µŸ √
°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈µ“¡¡“µ√“ Ò «√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–
«√√§ Ë’ µâÕß¡’≈°— …≥–À≈“°À≈“¬ ∑—ßÈ π’È „Àâ®¥— µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢Õß·µà≈–√–¥—∫‚¥¬¡ÿßà æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«µ‘ ¢Õß∫ÿ§§≈„Àâ‡À¡“– ¡·°à«¬—
·≈–»—°¬¿“æ
“√–¢ÕßÀ≈—° µŸ √ ∑—ßÈ ∑’‡Ë ªìπ«‘™“°“√ ·≈–«‘™“™’æ µâÕß¡ÿßà
æ—≤π“§π„Àâ¡§’ «“¡ ¡¥ÿ≈ ∑—ßÈ ¥â“π§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥ §«“¡ “¡“√∂
§«“¡¥’ß“¡ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ ß— §¡
”À√—∫À≈—° µŸ √°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ πÕ°®“°§ÿ≥≈—°…≥–
„π«√√§Àπ÷ßË ·≈–«√√§ Õß·≈â« ¬—ß¡’§«“¡¡ÿßà À¡“¬‡©æ“–∑’®Ë –
æ—≤π“«‘™“°“√ «‘™“™’æ™—π
È ßŸ ·≈–°“√§âπ§«â“ «‘®¬— ‡æ◊ÕË æ—≤π“Õß§å
§«“¡√Ÿ·â ≈–æ—≤π“ ß— §¡
¡“µ√“ Ú˘ „Àâ ∂“π»÷°…“√à«¡°—∫∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π
Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π
Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π
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ß— §¡Õ◊πË ßà ‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß™ÿ¡™π‚¥¬®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
¿“¬„π™ÿ¡™π ‡æ◊ÕË „Àâ™¡ÿ ™π¡’°“√®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡ ¡’°“√· «ßÀ“
§«“¡√Ÿâ ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢à“« “√ ·≈–√Ÿ®â °— ‡≈◊Õ° √√¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“·≈–«‘∑¬“°“√µà“ßÊ
‡æ◊ÕË æ—≤π“™ÿ¡™π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æªí≠À“·≈–§«“¡µâÕß°“√
√«¡∑—ßÈ À“«‘∏°’ “√ π—∫ πÿπ„Àâ¡°’ “√·≈°‡ª≈’¬Ë πª√– ∫°“√≥å°“√
æ—≤π“√–À«à“ß™ÿ¡™π
¡“µ√“ Û „Àâ ∂“π»÷°…“æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë
¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ √«¡∑—ßÈ °“√ ßà ‡ √‘¡„Àâºâ Ÿ Õπ “¡“√∂«‘®¬— ‡æ◊ÕË æ—≤π“
°“√‡√’¬π√Ÿ∑â ‡Ë ’ À¡“– ¡°—∫ºŸ‡â √’¬π„π·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“

À¡«¥ ı
°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
«à π∑’Ë Ò
°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞
¡“µ√“ ÛÒ* °√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫°“√ ßà ‡ √‘¡ ·≈–
°”°—∫¥Ÿ·≈°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑ °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ
* ¡“µ√“ ÛÒ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ßà ‡ √‘¡
·≈–ª√– “πß“π°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√°’Ã“‡æ◊ÕË °“√
»÷°…“ √«¡∑—ßÈ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√
»÷°…“·≈–√“™°“√Õ◊πË µ“¡∑’¡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 ÕË’ ß§å°√ ‰¥â·°à ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πÈ
æ◊πÈ ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡
»÷°…“ ‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ À√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à√∞— ¡πµ√’ À√◊Õ
§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ÕË πË ◊ µ“¡∑’°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◊ÕË ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπµ“¡(Ò)
* ¡“µ√“ ÛÚ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
** ¡“µ√“ ÛÛ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.».ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ
∑√—æ¬“°√‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)
(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–
°Æ°√–∑√«ß∑’ÕË Õ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ 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 ºŸ·â ∑π
Õß§å°√‡Õ°™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑πÕß§å°√
«‘™“™’æ æ√–¿‘°…ÿ´ßË÷ ‡ªìπºŸ·â ∑π§≥– ß¶å ºŸ·â ∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ß
Õ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸ·â ∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊π
Ë ·≈–°√√¡°“√
ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ´÷ßË ¡’®”π«π‰¡àπÕâ ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊πË
√«¡°—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 * §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—π
È æ◊π
È ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ë
æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° µŸ √·°π
°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈–
ß— §¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√
°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’æË ®‘ “√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬
·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° µŸ √°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë
Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– ß— §¡·Ààß™“µ‘
·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ ßà ‡ √‘¡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“∑’æË ®‘ “√≥“‡ 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√“ ÛÙ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—ßÈ ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß ·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë
‡°’¬Ë «¢âÕß
¡“µ√“ Ûı Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ
ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß ºŸ·â ∑π
Õß§å°√‡Õ°™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑πÕß§å°√«‘™“™’æ
·≈–ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤´‘ ßË ÷ ¡’®”π«π‰¡àπÕâ ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊πË
√«¡°—π
®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ √√À“ °“√
‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–
°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√·µà≈–§≥– „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ ∑—ßÈ π’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 „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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„Àâ ∂“π»÷°…“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √– “¡“√∂
æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–°“√®—¥°“√∑’‡Ë ªìπ¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—«
¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß ¿“ ∂“π»÷°…“
µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—ßÈ ∂“π»÷°…“π—πÈ Ê
¡“µ√“ Û˜* °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„Àâ¬¥÷
‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√
«—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊πË ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥°“√»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“
„π°√≥’∑‡Ë ’ ¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‰¡àÕ“®∫√‘À“√·≈–®—¥°“√‰¥âµ“¡
«√√§Àπ÷ßË °√–∑√«ßÕ“®®—¥„Àâ¡°’ “√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’‡È æ◊ÕË
‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“°Á‰¥â
(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—π
È æ◊π
È ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’¡Ë §’ «“¡
∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„® µ‘ª≠
í ≠“ Õ“√¡≥å ß— §¡ °“√ ÕË◊ “√
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√“à ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ
(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π∑’®Ë ¥— „π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“
πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬
(Û) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—π
È æ◊π
È ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’¡Ë §’ «“¡
“¡“√∂æ‘‡»…
* ¡“µ√“ Û˜ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’„Ë Àâ
∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
¡“µ√“ Û¯* „π·µà≈–‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√
·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’„Ë π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
®—¥µ—ßÈ ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
ª√– “π ßà ‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
ª√– “π·≈– ßà ‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË „Àâ “¡“√∂®—¥°“√
»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ßà ‡ √‘¡·≈–
π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√
‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π
ß— §¡Õ◊πË ∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ÀË ≈“°À≈“¬„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸ·â ∑πÕß§å°√
™ÿ¡™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑π
¡“§¡ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ∫√‘À“√
°“√»÷°…“ ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ °§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤¥‘ “â π°“√
»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡
* ¡“µ√“ Û¯ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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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
„ÀâºÕâŸ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√
·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
¡“µ√“ Û˘ * „Àâ°√–∑√«ß°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√
®—¥°“√»÷°…“ ∑—ßÈ ¥â“π«‘™“°“√ ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈
·≈–°“√∫√‘À“√∑—«Ë ‰ª‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‚¥¬µ√ß
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√°√–®“¬Õ”π“®¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ Ù ** „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ∂“π
»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“
Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“‡æ◊ÕË ∑”Àπâ“∑’°Ë ”°—∫·≈– ßà ‡ √‘¡
π—∫ πÿπ°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸ·â ∑πºŸªâ °§√Õß
ºŸ·â ∑π§√Ÿ ºŸ·â ∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
* ¡“µ√“ Û˘ §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
** ¡“µ√“ Ù §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘
(©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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ºŸ·â ∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸ·â ∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸ·â ∑π
Õß§å°√»“ π“Õ◊πË „πæ◊πÈ ∑’Ë ·≈–ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‘
∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π
»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¥â ∑—ßÈ π’Èµ“¡∑’°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
„Àâº∫â Ÿ √‘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“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
¡“µ√“ ÙÒ Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ¡’ ∑‘ ∏‘®¥— °“√»÷°…“„π
√–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷ßË À√◊Õ∑ÿ°√–¥—∫µ“¡§«“¡æ√âÕ¡ §«“¡‡À¡“– ¡
·≈–§«“¡µâÕß°“√¿“¬„π∑âÕß∂‘πË
¡“µ√“ ÙÚ „Àâ°√–∑√«ß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√ª√–‡¡‘π
§«“¡æ√âÕ¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘π
Ë
·≈–¡’Àπâ“∑’„Ë π°“√ª√– “π·≈– ßà ‡ √‘¡Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
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„Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–‰¥â¡“µ√∞“π°“√
»÷°…“ √«¡∑—ßÈ °“√‡ πÕ·π–°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õÿ¥Àπÿπ°“√
®—¥°“√»÷°…“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
«à π∑’Ë Û
°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π
¡“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 „Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™πµ“¡¡“µ√“ Ò¯ (Ú) ‡ªìπ
π‘µ∫‘ §ÿ §≈ ·≈–¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π
»÷°…“‡Õ°™π ºŸ√â ∫— „∫Õπÿ≠“µ ºŸ·â ∑πºŸªâ °§√Õß ºŸ·â ∑πÕß§å°√™ÿ¡™π
ºŸ·â ∑π§√Ÿ ºŸ·â ∑π»‘…¬å‡°à“ ·≈–ºŸ∑â √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 „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◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“À√◊Õ¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË „Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈
°√–∑∫µàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π ‚¥¬„Àâ√∞— ¡πµ√’À√◊Õ§≥–
°√√¡°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË √—∫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¬Ÿ¿à “¬„µâ°“√
°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß ¿“ ∂“π»÷°…“ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“∫—πÕÿ¥¡
»÷°…“‡Õ°™π
¡“µ√“ Ùˆ √—∞µâÕß„Àâ°“√ π—∫ πÿπ¥â“π‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ °“√≈¥
À¬àÕπÀ√◊Õ°“√¬°‡«âπ¿“…’ ·≈– ∑‘ ∏‘ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊πË ∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πå
„π∑“ß°“√»÷°…“·°à ∂“π»÷°…“‡Õ°™πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ √«¡∑—ßÈ

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

À¡«¥ ˆ
¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
¡“µ√“ Ù˜ „Àâ¡√’ –∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“‡æ◊ÕË æ—≤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¯ „ÀâÀπà«¬ß“πµâπ ß— °—¥·≈– ∂“π»÷°…“®—¥„Àâ¡’
√–∫∫°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π ∂“π»÷°…“·≈–„Àâ∂Õ◊ «à“°“√ª√–°—π
§ÿ≥¿“æ¿“¬„π‡ªìπ «à πÀπ÷ßË ¢Õß°√–∫«π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’µË Õâ ß
¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß ‚¥¬¡’°“√®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡ πÕµàÕ
Àπà«¬ß“πµâπ ß— °—¥ Àπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß ·≈–‡ªî¥‡º¬µàÕ “∏“√≥™π
‡æ◊ÕË π”‰ª °à Ÿ “√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ·≈–‡æ◊ÕË √Õß√—∫
°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°
¡“µ√“ Ù˘ „Àâ¡’ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ¡’∞“π–‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π∑”Àπâ“∑’æË ≤
— π“‡°≥±å
«‘∏°’ “√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ° ·≈–∑”°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√
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»÷°…“‡æ◊ÕË „Àâ¡°’ “√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢Õß ∂“π»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß
§«“¡¡ÿßà À¡“¬·≈–À≈—°°“√ ·≈–·π«°“√®—¥°“√»÷°…“„π·µà≈–√–¥—∫
µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’
„Àâ¡°’ “√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“∑ÿ°·ÀàßÕ¬à“ß
πâÕ¬Àπ÷ßË §√—ßÈ „π∑ÿ°Àâ“ªïπ∫— µ—ßÈ ·µà°“√ª√–‡¡‘π§√—ßÈ ¥ÿ ∑â“¬ ·≈–‡ πÕ
º≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕÀπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß·≈– “∏“√≥™π
¡“µ√“ ı „Àâ ∂“π»÷°…“„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥‡µ√’¬¡
‡Õ° “√À≈—°∞“πµà“ßÊ ∑’¡Ë ¢’ Õâ ¡Ÿ≈‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫ ∂“π»÷°…“ µ≈Õ¥®π
„Àâ∫§ÿ ≈“°√ §≥–°√√¡°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ √«¡∑—ßÈ ºŸªâ °§√Õß·≈–ºŸâ
∑’¡Ë ’ «à π‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫ ∂“π»÷°…“„Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡„π «à π∑’æË ®‘ “√≥“
‡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—πÈ
¡“µ√“ ıÒ * „π°√≥’∑ºË ’ ≈°“√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§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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µàÕÀπà«¬ß“πµâπ ß— °—¥ ‡æ◊ÕË „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§≥–°√√¡°“√
°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√
°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡°’ “√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

À¡«¥ ˜
§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
¡“µ√“ ıÚ „Àâ°√–∑√«ß ßà ‡ √‘¡„Àâ¡√’ –∫∫ °√–∫«π°“√º≈‘µ
°“√æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡§’ ≥
ÿ ¿“æ·≈–
¡“µ√∞“π∑’‡Ë À¡“– ¡°—∫°“√‡ªìπ«‘™“™’æ™—πÈ ßŸ ‚¥¬°“√°”°—∫·≈–
ª√– “π„Àâ ∂“∫—π∑’∑Ë ”Àπâ“∑’ºË ≈‘µ·≈–æ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å √«¡∑—ßÈ
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡§’ «“¡æ√âÕ¡·≈–¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß„π°“√
‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√„À¡à ·≈–°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ª√–®”°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß
√—∞æ÷ß®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–®—¥µ—ßÈ °Õß∑ÿπæ—≤π“§√Ÿ §≥“®“√¬å
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ
¡“µ√“ ıÛ „Àâ¡Õ’ ß§å°√«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“ ·≈–
ºŸ∫â √‘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 √«¡∑—ßÈ °“√æ—≤π“
«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“·≈–ºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“
„Àâ§√Ÿ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√»÷°…“Õ◊πË ∑—ßÈ ¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™πµâÕß¡’„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫
«‘™“™’æµ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
°“√®—¥„Àâ¡Õ’ ß§å°√«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“ ºŸ∫â √‘À“√
°“√»÷°…“ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊π
Ë §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) ºŸ∫â √‘À“√
°“√»÷°…“√–¥—∫‡Àπ◊Õ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“·≈–«‘∑¬“°√æ‘‡»…∑“ß°“√»÷°…“
§«“¡„π¡“µ√“π’‰È ¡à„™â∫ß— §—∫·°à§≥“®“√¬å ºŸ∫â √‘À“√ ∂“π»÷°…“
·≈–ºŸ∫â √‘À“√°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“
¡“µ√“ ıÙ „Àâ¡Õ’ ß§å°√°≈“ß∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√
§√Ÿ ‚¥¬„Àâ§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑—ßÈ ¢ÕßÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“
„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞ ·≈–√–¥—∫‡¢µæ◊π
È ∑’°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§§≈ ‡à Ÿ ¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√
»÷°…“ ·≈– ∂“π»÷°…“ ∑—ßÈ π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
¡“µ√“ ıı „Àâ¡°’ ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ §à“µÕ∫·∑π
«— ¥‘°“√ ·≈– ∑‘ ∏‘ª√–‚¬™πå‡°◊ÕÈ °Ÿ≈Õ◊π
Ë ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–
∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡æ◊ÕË „Àâ¡√’ “¬‰¥â∑‡Ë’ æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“– ¡°—∫
∞“π–∑“ß ß— §¡·≈–«‘™“™’æ
„Àâ¡°’ Õß∑ÿπ ßà ‡ √‘¡§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
‡æ◊ÕË ®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπß“π√‘‡√‘¡Ë √â“ß √√§å º≈ß“π¥’‡¥àπ ·≈–
‡ªìπ√“ß«—≈‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ∑—ßÈ π’È
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
¡“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—ßÈ ∂“π »÷°…“·µà≈–·Ààß·≈–°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
¡“µ√“ ı˜ „ÀâÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“√–¥¡∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
„π™ÿ¡™π„Àâ¡’ «à π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“‚¥¬π”ª√– ∫°“√≥å
§«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡™”π“≠ ·≈–¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“∑âÕß∂‘πË ¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«
¡“„™â ‡æ◊ÕË „Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå∑“ß°“√»÷°…“·≈–¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿº∑â Ÿ Ë ’ ßà ‡ √‘¡
·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“
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À¡«¥ ¯
∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
¡“µ√“ ı¯ „Àâ¡°’ “√√–¥¡∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ¥â“π
ß∫ª√–¡“≥ °“√‡ß‘π ·≈–∑√—æ¬å π‘ ∑—ßÈ ®“°√—∞ Õß§å°√ª°§√Õß «à π
∑âÕß∂‘πË ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π
Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË
·≈–µà“ßª√–‡∑»¡“„™â®¥— °“√»÷°…“¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ√∞— ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË √–¥¡∑√—æ¬“°√
‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ‚¥¬Õ“®®—¥‡°Á∫¿“…’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
∑—ßÈ π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
(Ú) „Àâ∫§ÿ §≈ §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√ª°§√Õß
«à π∑âÕß∂‘πË ‡Õ°™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ ∂“∫—π»“ π“
∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π ß— §¡Õ◊πË √–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
‚¥¬‡ªìπºŸ®â ¥— ·≈–¡’ «à π√à«¡„π°“√®—¥°“√»÷°…“ ∫√‘®“§∑√—æ¬å π
‘
·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊πË „Àâ·°à ∂“π»÷°…“ ·≈–¡’ «à π√à«¡√—∫¿“√–§à“„™â®“à ¬
∑“ß°“√»÷°…“µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ
∑—ßÈ π’È „Àâ√∞— ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ßà ‡ √‘¡·≈–„Àâ
·√ß®Ÿß„®„π°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√¥—ß°≈à“« ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ °“√Õÿ¥Àπÿπ
·≈–„™â¡“µ√°“√≈¥À¬àÕπÀ√◊Õ¬°‡«âπ¿“…’ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–
§«“¡®”‡ªìπ ∑—ßÈ π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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¡“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»÷°…“ ∑—ßÈ ∑’‡Ë ªìπ∑’√Ë “™æ— ¥ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑’√Ë “™æ— ¥ÿ
·≈–∑’‡Ë ªìπ∑√—æ¬å π‘ Õ◊πË √«¡∑—ßÈ ®—¥À“√“¬‰¥â®“°∫√‘°“√¢Õß ∂“π»÷°…“
·≈–‡°Á∫§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫π‚¬∫“¬
«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¿“√°‘®À≈—°¢Õß ∂“π»÷°…“
∫√√¥“Õ ß— À“√‘¡∑√—æ¬å∑Ë’ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’‡Ë ªìππ‘µ∫‘ §ÿ §≈
‰¥â¡“‚¥¬¡’ºÕâ Ÿ ∑ÿ »‘ „Àâ À√◊Õ‚¥¬°“√´◊ÕÈ À√◊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 §≈ √«¡∑—ßÈ º≈ª√–‚¬™πå∑‡Ë’ °‘¥®“°∑’√Ë “™æ— ¥ÿ ‡∫’¬È ª√—∫∑’‡Ë °‘¥
®“°°“√º‘¥ ≠
— ≠“≈“»÷°…“ ·≈–‡∫’¬È ª√—∫∑’‡Ë °‘¥®“°°“√º‘¥ ≠
— ≠“°“√
´◊ÕÈ ∑√—æ¬å π
‘ À√◊Õ®â“ß∑”¢Õß∑’¥Ë ”‡π‘π°“√‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥
‰¡à‡ªìπ√“¬‰¥â∑µË ’ Õâ ßπ” ßà °√–∑√«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 §≈ √«¡∑—ßÈ º≈ª√–‚¬™πå∑‡Ë’ °‘¥®“°∑’√Ë “™æ— ¥ÿ ‡∫’¬È ª√—∫∑’Ë
‡°‘¥®“°°“√º‘¥ ≠
— ≠“≈“»÷°…“ ·≈–‡∫’¬È ª√—∫∑’‡Ë °‘¥®“°°“√º‘¥ ≠
— ≠“
°“√´◊ÕÈ ∑√—æ¬å π‘ À√◊Õ®â“ß∑”¢Õß∑’¥Ë ”‡π‘π°“√‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥
„Àâ ∂“π»÷°…“ “¡“√∂®—¥ √√‡ªìπ§à“„™â®“à ¬„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß
∂“π»÷°…“π—πÈ Ê ‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’°Ë √–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

Àπâ“ 35

¡“µ√“ ˆ „Àâ√∞— ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π„Àâ°∫— °“√»÷°…“„π
∞“π–∑’¡Ë §’ «“¡ ”§—≠ ßŸ ¥ÿ µàÕ°“√æ—≤π“∑’¬Ë ßË— ¬◊π¢Õßª√–‡∑»‚¥¬
®—¥ √√‡ªìπ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
(Ò) ®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—«Ë ‰ª‡ªìπ§à“„™â®“à ¬√“¬∫ÿ§§≈∑’Ë
‡À¡“– ¡·°àº‡â Ÿ √’¬π°“√»÷°…“¿“§∫—ß§—∫ ·≈–°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π∑’Ë
®—¥‚¥¬√—∞·≈–‡Õ°™π„Àâ‡∑à“‡∑’¬¡°—π
(Ú) ®—¥ √√∑ÿπ°“√»÷°…“„π√Ÿª¢Õß°Õß∑ÿπ°Ÿ¬â ¡◊ „Àâ·°àº‡â Ÿ √’¬π
∑’¡Ë “®“°§√Õ∫§√—«∑’¡Ë √’ “¬‰¥âπÕâ ¬ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ
(Û) ®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ◊πË ‡ªìπ
æ‘‡»…„Àâ‡À¡“– ¡ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡®”‡ªìπ„π°“√®—¥°“√
»÷°…“ ”À√—∫ºŸ‡â √’¬π∑’¡Ë §’ «“¡µâÕß°“√‡ªìπæ‘‡»…·µà≈–°≈ÿ¡à µ“¡¡“µ√“ Ò
«√√§ Õß «√√§ “¡ ·≈–«√√§ Ë ’‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π‚Õ°“
∑“ß°“√»÷°…“·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ∑—ßÈ π’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°“√»÷°…“ ∑—ßÈ π’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
(ˆ) ®—¥ √√°Õß∑ÿπ°Ÿ¬â ¡◊ ¥Õ°‡∫’¬È µË”„Àâ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π
‡æ◊ÕË „ÀâæßË ÷ µπ‡Õß‰¥â
(˜) ®—¥µ—ßÈ °Õß∑ÿπ‡æ◊ÕË æ—≤π“°“√»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π
¡“µ√“ ˆÒ „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◊πË µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–
§«“¡®”‡ªìπ
¡“µ√“ ˆÚ „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“∑’µË √«® Õ∫¿“¬πÕ°
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏°’ “√„π°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡·≈–°“√
ª√–‡¡‘π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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À¡«¥ ˘
‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
¡“µ√“ ˆÛ √—∞µâÕß®—¥ √√§≈◊πË §«“¡∂’Ë ÕË ◊ µ—«π”·≈–‚§√ß √â“ß
æ◊πÈ ∞“πÕ◊πË ∑’®Ë ”‡ªìπµàÕ°“√ ßà «‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ¬’ ß «‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå «‘∑¬ÿ
‚∑√§¡π“§¡ ·≈–°“√ ÕË◊ “√„π√ŸªÕ◊πË ‡æ◊ÕË „™âª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√
»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ °“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ °“√
∑–πÿ∫”√ÿß»“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡µ“¡§«“¡®”‡ªìπ
¡“µ√“ ˆÙ √—∞µâÕß ßà ‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¡°’ “√º≈‘µ ·≈–
æ—≤π“·∫∫‡√’¬π µ”√“ Àπ—ß Õ◊ ∑“ß«‘™“°“√ ÕË ◊ ßË ‘ æ‘¡æåÕπË ◊ «— ¥ÿÕªÿ °√≥å
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“Õ◊πË ‚¥¬‡√àß√—¥æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂
„π°“√º≈‘µ ®—¥„Àâ¡‡’ ß‘π π—∫ πÿπ°“√º≈‘µ·≈–¡’°“√„Àâ·√ß®Ÿß„®·°à
ºŸºâ ≈‘µ ·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ∑—ßÈ π’È ‚¥¬‡ªî¥„Àâ¡°’ “√
·¢àß¢—π‚¥¬‡ √’Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡
¡“µ√“ ˆı „Àâ¡°’ “√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑—ßÈ ¥â“πºŸºâ ≈‘µ ·≈–ºŸ„â ™â
‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ‡æ◊ÕË „Àâ¡§’ «“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–∑—°…–
„π°“√º≈‘µ √«¡∑—ßÈ °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑‡Ë’ À¡“– ¡ ¡’§≥
ÿ ¿“æ ·≈–
ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ
¡“µ√“ ˆˆ ºŸ‡â √’¬π¡’ ∑‘ ∏‘‰¥â√∫— °“√æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π
°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“„π‚Õ°“ ·√°∑’∑Ë ”‰¥â ‡æ◊ÕË „Àâ¡§’ «“¡√Ÿâ
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·≈–∑—°…–‡æ’¬ßæÕ∑’®Ë –„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“„π°“√· «ßÀ“
§«“¡√Ÿ¥â «â ¬µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥™’«µ‘
¡“µ√“ ˆ˜ √—∞µâÕß ßà ‡ √‘¡„Àâ¡°’ “√«‘®¬— ·≈–æ—≤π“ °“√º≈‘µ
·≈–°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ √«¡∑—ßÈ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫
·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ‡æ◊ÕË „Àâ‡°‘¥°“√„™â∑Ë’
§ÿ¡â §à“·≈–‡À¡“– ¡°—∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿ¢â Õß§π‰∑¬
¡“µ√“ ˆ¯ „Àâ¡’°“√√–¥¡∑ÿπ ‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπæ—≤π“
‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“®“°‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ¢Õß√—∞ §à“ ¡— ª∑“π ·≈–
º≈°”‰√∑’‰Ë ¥â®“°°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¥â“π ÕË◊ “√¡«≈™π ‡∑§‚π‚≈¬’
“√ π‡∑» ·≈–‚∑√§¡π“§¡®“°∑ÿ°ΩÉ“¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑—ßÈ ¿“§√—∞ ¿“§
‡Õ°™π ·≈–Õß§å°√ª√–™“™π √«¡∑—ßÈ „Àâ¡°’ “√≈¥Õ—µ√“§à“∫√‘°“√‡ªìπ
æ‘‡»…„π°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’¥ß— °≈à“«‡æ◊ÕË °“√æ—≤π“§π·≈– ß— §¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√®—¥ √√‡ß‘π°Õß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√º≈‘µ °“√«‘®¬—
·≈–°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß
¡“µ√“ ˆ˘ √—∞µâÕß®—¥„Àâ¡À’ πà«¬ß“π°≈“ß∑”Àπâ“∑’æË ®‘ “√≥“
‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ßà ‡ √‘¡ ·≈–ª√– “π°“√«‘®¬— °“√æ—≤π“·≈–
°“√„™â √«¡∑—ßÈ °“√ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ ·≈–ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ¢Õß°“√º≈‘µ
·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
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∫∑‡©æ“–°“≈
¡“µ√“ ˜ ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»
·≈–§” ßË— ‡°’¬Ë «°—∫°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ∑’„Ë ™â
∫—ß§—∫Õ¬Ÿ„à π«—π∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È’ ™â∫ß— §—∫ ¬—ß§ß„™â∫ß— §—∫‰¥âµÕà ‰ª
®π°«à“®–‰¥â¡°’ “√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààßæ√–
√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’ ´÷ßË µâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ªïπ∫— ·µà«π— ∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ ™â∫ß— §—∫
¡“µ√“ ˜Ò „Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“ ·≈–
∂“π»÷°…“∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿ„à π«—π∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ ™â∫ß— §—∫¬—ß§ß¡’∞“π–·≈–
Õ”π“®Àπâ“∑’‡Ë ™àπ‡¥‘¡ ®π°«à“®–‰¥â¡°’ “√®—¥√–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–°“√
®—¥°“√»÷°…“µ“¡∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’ ´÷ßË µâÕß‰¡à‡°‘π “¡
ªïπ∫— ·µà«π— ∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ ™â∫ß— §—∫
¡“µ√“ ˜Ú „π«“√–‡√‘¡Ë ·√° ¡‘„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘ ¡“µ√“ Ò
«√√§Àπ÷ßË ·≈–¡“µ√“ Ò˜ ¡“„™â∫ß— §—∫ ®π°«à“®–¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡∫∑∫—≠≠—µ¥‘ ß— °≈à“« ´÷ßË µâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ªïπ∫— ·µà«π
— ∑’Ë
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬„™â∫ß— §—∫
¿“¬„πÀπ÷ßË ªïπ∫— ·µà«π— ∑’æË √–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ ™â∫ß— §—∫ „Àâ¥”‡π‘π
°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ Òˆ «√√§ Õß ·≈–«√√§ Ë’ „Àâ·≈â«
‡ √Á®
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¿“¬„πÀ°ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ
°√–∑√«ß®—¥„Àâ¡°’ “√ª√–‡¡‘πº≈¿“¬πÕ°§√—ßÈ ·√°¢Õß ∂“π»÷°…“
∑ÿ°·Ààß
¡“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“« √«¡∑—ßÈ °“√·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§√Ÿ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ¯¯ ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ æ.». ÚıÚÛ ´÷ßË µâÕß‰¡à‡°‘π “¡ªïπ∫— ·µà«π— ∑’Ë
æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ ™â∫ß— §—∫
¡“µ√“ ˜Ù „π«“√–‡√‘¡Ë ·√°∑’°Ë “√®—¥µ—ßÈ °√–∑√«ß¬—ß‰¡à·≈â«‡ √Á®
„Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–
√—∞¡πµ√’«“à °“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ √—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È’
·≈–„Àâ¡Õ’ ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— ‘
°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’ ∑—ßÈ π’È „π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õßµπ
* ‡æ◊ÕË „Àâ°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ „È ’ π «à π∑’µË Õâ ß¥”‡π‘π°“√
°àÕπ∑’°Ë “√®—¥√–∫∫∫√‘À“√°“√»÷°…“µ“¡À¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘

* ¡“µ√“ ˜Ù «√√§ Õß §«“¡‡¥‘¡∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı ·≈–„Àâ„™â§«“¡∑’æ
Ë ¡‘ æå‰«â·∑π
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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 „Àâ®¥— µ—ßÈ ”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“ ´÷ßË ‡ªìπÕß§å°“√
¡À“™π‡©æ“–°‘®∑’®Ë ¥— µ—ßÈ ¢÷πÈ ‚¥¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“∑’ÕË Õ°µ“¡§«“¡„π
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√¡À“™π‡æ◊ÕË ∑”Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡ πÕ°“√®—¥‚§√ß √â“ß Õß§å°√ °“√·∫àß «à πß“πµ“¡∑’Ë
∫—≠≠—µ‰‘ «â„πÀ¡«¥ ı ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È’
(Ú) ‡ πÕ°“√®—¥√–∫∫§√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√
»÷°…“µ“¡∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„πÀ¡«¥ ˜ ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’
(Û) ‡ πÕ°“√®—¥√–∫∫∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
µ“¡∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„πÀ¡«¥ ¯ ¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È’
(Ù) ‡ πÕ·π–‡°’¬Ë «°—∫°“√√à“ß°ÆÀ¡“¬‡æ◊ÕË √Õß√—∫°“√
¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
(ı) ‡ πÕ·π–‡°’¬Ë «°—∫°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ
∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ·≈–§” ßË— ∑’∫Ë ß— §—∫„™âÕ¬Ÿ„à π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√
¥”‡π‘π°“√µ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) ‡æ◊ÕË „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™
∫—≠≠—µπ‘ µÈ ’ Õà §≥–√—∞¡πµ√’
(ˆ) Õ”π“®Àπâ“∑’ÕË πË ◊ µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬Õß§å°“√
¡À“™π
∑—ßÈ π’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™πª√–°Õ∫¥â«¬
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¡“µ√“ ˜ˆ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√
»÷°…“®”π«π‡°â“§π ª√–°Õ∫¥â«¬ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√
´÷ßË §≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—ßÈ ®“°ºŸ¡â §’ «“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂ ¡’ª√– ∫°“√≥å
·≈–¡’§«“¡‡™’¬Ë «™“≠¥â“π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ °“√∫√‘À“√√—∞°‘®
°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °“√ß∫ª√–¡“≥°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß °ÆÀ¡“¬
¡À“™π ·≈–°ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ ∑—ßÈ π’È ®–µâÕß¡’º∑âŸ √ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ´÷ßË ¡‘„™à
¢â“√“™°“√À√◊ÕºŸªâ Æ‘∫µ— ß‘ “π„πÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞√«¡Õ¬Ÿ¥à «â ¬ ‰¡àπÕâ ¬
°«à“ “¡§π
„Àâ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¡’Õ”π“®·µàßµ—ßÈ ºŸ∑â √ß§ÿ≥«ÿ≤‡‘ ªìπ∑’Ë
ª√÷°…“ ·≈–·µàßµ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ÕË ªØ‘∫µ— °‘ “√µ“¡∑’§Ë ≥–
°√√¡°“√∫√‘À“√¡Õ∫À¡“¬‰¥â
„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“ ‡ªìπ°√√¡°“√
·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ·≈–∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß
”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√·≈–‡≈¢“∏‘°“√¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß
«“√–‡¥’¬«‡ªìπ‡«≈“ “¡ªï ‡¡◊ÕË §√∫«“√–·≈â«„Àâ¬∫ÿ ‡≈‘°µ”·Àπàß·≈–
”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“
¡“µ√“ ˜˜ „Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√ √√À“§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“§≥–Àπ÷ßË ®”π«π ∫‘ Àâ“§π ∑”Àπâ“∑’§Ë ¥— ‡≈◊Õ°
∫ÿ§§≈∑’Ë ¡§«√‰¥â√∫— °“√‡ πÕ™◊ÕË ‡ªìπ§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√®”π«π
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Õß‡∑à“¢Õß®”π«πª√–∏“π·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡æ◊ÕË ‡ πÕ§≥–
√—∞¡πµ√’æ®‘ “√≥“·µàßµ—ßÈ ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ºŸ·â ∑πÀπà«¬ß“π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß®”π«πÀâ“§π ‰¥â·°à ª≈—¥
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°ƒ…Æ’°“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–ºŸÕâ ”π«¬°“√
”π—°ß∫ª√–¡“≥
(Ú) Õ∏‘°“√∫¥’¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’‡Ë ªìπ
π‘µ∫‘ §ÿ §≈ ´÷ßË §—¥‡≈◊Õ°°—π‡Õß®”π«π Õß§π ·≈–§≥∫¥’§≥–§√ÿ»“ µ√å
»÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“∑—ßÈ ¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π∑’¡Ë °’ “√ Õπ√–¥—∫
ª√‘≠≠“„π “¢“«‘™“§√ÿ»“ µ√å »÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“ ´÷ßË §—¥‡≈◊Õ°
°—π‡Õß®”π«π “¡§π „π®”π«ππ’®È –µâÕß‡ªìπ§≥∫¥’§≥–§√ÿ»“ µ√å
»÷°…“»“ µ√å À√◊Õ°“√»÷°…“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞ ‰¡àπÕâ ¬°«à“Àπ÷ßË §π
(Û) ºŸ·â ∑π ¡“§¡«‘™“°“√ À√◊Õ«‘™“™’æ¥â“π°“√»÷°…“∑’‡Ë ªìπ
π‘µ∫‘ §ÿ §≈ ´÷ßË §—¥‡≈◊Õ°°—π‡Õß ®”π«πÀâ“§π
„Àâ§≥–°√√¡°“√ √√À“‡≈◊Õ°°√√¡°“√ √√À“§πÀπ÷ßË ‡ªìπ
ª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–‡≈◊Õ°°√√¡°“√ √√À“Õ’°§πÀπ÷ßË ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√
§≥–°√√¡°“√ √√À“
¡“µ√“ ˜¯ „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸ√â °— …“°“√µ“¡æ√–√“™
°ƒ…Æ’°“®—¥µ—ßÈ ”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“ ·≈–¡’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√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’ æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
®—¥µ—ßÈ ”π—°ß“πªØ‘√ªŸ °“√»÷°…“ 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—ßÈ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
µ“¡¡“µ√“ ˜˜
(Û) §ÿ≥ ¡∫—µ·‘ ≈–≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡√«¡∑—ßÈ °“√æâπ®“°µ”·Àπàß
¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë
(Ù) ∑ÿπ √“¬‰¥â ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—æ¬å π‘
(ı) °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ «— ¥‘°“√ ·≈– ∑‘ ∏‘ª√–‚¬™πåÕπË◊
(ˆ) °“√°”°—∫¥Ÿ·≈ °“√µ√«® Õ∫ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π
(˜) °“√¬ÿ∫‡≈‘°
(¯) ¢âÕ°”Àπ¥Õ◊πË Ê Õ—π®”‡ªìπ‡æ◊ÕË „Àâ°®‘ °“√¥”‡π‘π‰ª‰¥â
‚¥¬‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ
ºŸ√â ∫— πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ - æ√–√“™∫—≠≠—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
§Ÿ§à ≥
ÿ ∏√√¡ ®—¥„Àâ¡°’ ÆÀ¡“¬‡°’¬Ë «°—∫°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ª√—∫ª√ÿß°“√
»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– ß— §¡
√â“ß‡ √‘¡§«“¡√Ÿ·â ≈–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◊ÕË °“√æ—≤π“ª√–‡∑» æ—≤π“«‘™“™’æ§√Ÿ
·≈– ßà ‡ √‘¡¿Ÿ¡ª‘ ≠
í ≠“∑âÕß∂‘πË »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™“µ‘ √«¡
∑—ßÈ „π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞„Àâ§”π÷ß∂÷ß°“√¡’ «à π√à«¡¢ÕßÕß§å°√
ª°§√Õß∑âÕß∂‘π
Ë ·≈–‡Õ°™π µ“¡∑’°Ë ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ·‘ ≈–„Àâ§«“¡
§ÿ¡â §√Õß°“√®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡¢ÕßÕß§å°√«‘™“™’æ·≈–‡Õ°™π¿“¬„µâ
°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß√—∞ ¥—ßπ—πÈ ®÷ß ¡§«√¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“
·Ààß™“µ‘ ‡æ◊ÕË ‡ªìπ°ÆÀ¡“¬·¡à∫∑„π°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√°“√»÷°…“
Õ∫√¡„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ¢‘ Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√
‰∑¬¥—ß°≈à“« ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’
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À¡“¬‡Àµÿ - æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.».
ÚıÙı
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °
«—π∑’Ë Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı
‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ©‘ ∫—∫π’È §◊Õ
‡π◊ÕË ß®“°√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√ ‚¥¬„Àâ·¬°¿“√°‘®
‡°’¬Ë «°—∫ß“π¥â“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡‰ª®—¥µ—ßÈ ‡ªìπ°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡
·≈–‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“¢Õß
‡¢µæ◊π
È ∑’°Ë “√»÷°…“ ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√„Àâ¡§’ ≥–°√√¡°“√°“√
Õ“™’«»÷°…“∑”Àπâ“∑’æË ®‘ “√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π
·≈–À≈—° µŸ √°“√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√–√“™∫—≠≠—µπ‘ È ’

®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ∫√‘…∑— æ√‘°À«“π°√“øøî§ ®”°—¥ ‚∑√. -ÚÚÚˆ-ÚˆÚ-Û
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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—°π“¬°√—∞¡πµ√’
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“√∫—≠
æ√–√“™∫—≠≠—µ°‘ “√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ
À¡«¥ Ò ∫∑∑—«Ë ‰ª
À¡«¥ Ú ∑‘ ∏‘·≈–Àπâ“∑’∑Ë “ß°“√»÷°…“
À¡«¥ Û √–∫∫°“√»÷°…“
À¡«¥ Ù ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“
À¡«¥ ı °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
à«π∑’Ë Ò °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞
à«π∑’Ë Ú °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË
à«π∑’Ë Û °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π
À¡«¥ ˆ ¡“µ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“
À¡«¥ ˜ §√Ÿ §≥“®“√¬å ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
À¡«¥ ¯ ∑√—æ¬“°√·≈–°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
À¡«¥ ˘ ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË °“√»÷°…“
∫∑‡©æ“–°“≈
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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı

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¢‘ π÷È ‰«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√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ’È ·≈–¡’
Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı

°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¡Õ’ ß§å°√À≈—°∑’‡Ë ªìπ§≥–∫ÿ§§≈„π√Ÿª ¿“
À√◊Õ„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√®”π«π ’ËÕß§å°√ ‰¥â·°à ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“„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 ºŸ·â ∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑πÕß§å°√«‘™“™’æ
æ√–¿‘°…ÿ´ß÷Ë ‡ªìπºŸ·â ∑π§≥– ß¶å ºŸ·â ∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸ·â ∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊πË
·≈–°√√¡°“√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°“√

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı

®”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≈—° µŸ √·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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“∑’æË ®‘ “√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° µŸ √
°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘
·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ ßà ‡ √‘¡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“∑’æË ®‘ “√≥“‡ 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—ßÈ
∂“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“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„Àâ¬¥÷ ‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß
ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊πË ¥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) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’¡Ë §’ «“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„® µ‘ª≠
í ≠“
Õ“√¡≥å —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√ À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ
(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
¡’Õ”π“®Àπâ“∑’„Ë π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—ßÈ ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°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◊πË ∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ÀË ≈“°À≈“¬„π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë
°“√»÷°…“
§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π
ºŸ·â ∑πÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸ·â ∑π ¡“§¡ºŸªâ √–°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
„ÀâºÕŸâ ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊πÈ ∑’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»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“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∂‘πË ºŸ·â ∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸ·â ∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸ·â ∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ
„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‰¥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°√≥’∑º’Ë ≈°“√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§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ÕË ¥”‡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√–√“™∫—≠≠—µπ‘ ®’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 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
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 ข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรื อซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/หน้า ๑/ตอนที่ ๖๒ ก/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

-๒มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๗ การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คานึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ราชการต่ าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๙ ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง
(๒) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๕) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-๓ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๑ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและ
ให้ระบุอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว
มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรั ฐ มนตรี แ ถลงไว้ ต่อ รั ฐ สภา หรื อที่ คณะรัฐ มนตรีก าหนดหรือ อนุมั ติ โดยจะให้ มี รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ส ภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เสนอความเห็ น หรื อ ค า แนะน าต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาความเห็นหรือคาแนะนามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ
มาตรา ๑๔ ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดาเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)
(๕) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ คณะรั ฐ มนตรี และมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด หรื อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐ มนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตาแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิช าชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเป็ น ผู้ แทนคณะสงฆ์ ผู้ แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทย ผู้ แทนองค์กรศาสนาอื่น และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

-๔ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมี
อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษาทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีห น้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงาน
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้
คาแนะนาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิ ชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่ว น
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา โดยคานึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของสานักงาน
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้คาแนะนา
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดหรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มีอานาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกากับ
แก่คณะรัฐมนตรี
ให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
จานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

-๕จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา มีห น้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา
มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การส่ งเสริ มประสานงานการจัดการอาชีว ศึกษาของรัฐ และเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สานักงาน
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบาย แผนพั ฒ นา และเป็น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้คาแนะนา
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดหรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งมี
จานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นใน
เรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด หรื อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดอั น อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องสภาหรื อ
คณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๑๙ สานักงานรัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็ นข้าราชการการเมืองเป็ นผู้ บังคับ บัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเ ลขานุการ

-๖รัฐ มนตรี ซึ่งเป็ น ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ ช่ว ยสั่ งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนา
ในระดั บ ส านั ก งานคณะกรรมการหรื อส่ ว นราชการที่เ รียกชื่อ อย่า งอื่ น ให้ ท าหน้ าที่ ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการดาเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจั ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ สาหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสาหรับแต่ละ
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลั กเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้ เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การดาเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดาเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กาหนดใน
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึ ก ษาของรั ฐ ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลในสายบั ง คั บ บั ญ ชาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถดาเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่อ งตั ว มีเสรีภาพทางวิช าการ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น
มาตรา ๒๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พื้น ฐานบางประเภทได้ และในกรณี การจั ดการศึ กษาระดับอุ ดมศึก ษาระดั บต่ากว่ าปริญญาบางประเภท
สานักงานปลัดกระทรวงหรือสานักงานต่ าง ๆ ตามที่กาหนดในส่วนที่ ๓ อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ดังต่อไปนี้ก็ได้

-๗(๑) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
(๒) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(๓) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่น
สาหรับ สถานศึกษาของรั ฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นในการบริหารงานและการดาเนินการทางวิชาการ ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒
การจัดระเบียบราชการในสานักงานปลัดกระทรวง
มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รั บผิ ดชอบควบคุมราชการประจาในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการ กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวง
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง
ให้ ร องปลั ดกระทรวง ผู้ ช่ว ยปลั ดกระทรวง และผู้ ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่ นในส านักงาน
ปลัดกระทรวง มีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๒๔ สานักงานปลัดกระทรวงมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของสานักงานใดสานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ

-๘(๒) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตาม
สายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอานาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกาหนดใน
กฎหมายอื่น
(๓) จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอานาจของส่วนราชการอื่น
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
มาตรา ๒๕ สานักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๒) สานัก สานักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสานัก
บริหารงาน
ในกรณีที่มีความจ าเป็ น ส านั กงานปลั ดกระทรวงอาจแบ่งส่ ว นราชการโดยให้ มีส่ ว นราชการอื่ น
นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ
นั้น ๆ โดยให้มีผู้อานวยการสานักอานวยการ ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงาน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสานักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ
มาตรา ๒๖ สานักอานวยการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวง และ
ราชการที่ มิ ไ ด้ แ ยกให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส านั ก งานหรื อ ส่ ว นราชการใดโดยเฉพาะ โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก
อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
สานักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวง กาหนดให้มีขึ้นตามความจาเป็นและสภาพของภารกิจของสานักบริหารงานนั้น
สานักบริหารงานมีผู้อานวยการสานักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สานักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สานักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสานักงานปลัดกระทรวงทาหน้าที่เป็นองค์กรให้คาปรึกษา และมีอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จานวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

-๙ส่วนที่ ๓
การจัดระเบียบราชการในสานักงาน
มาตรา ๒๘ ให้สานักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
มาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักอานวยการ
(๒) สานัก สานักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสานัก
บริหารงาน
สานักงานใดมีความจาเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ
นั้น ๆ โดยให้มีผู้อานวยการสานักอานวยการ ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือสานักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นตาม
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ
มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ เลขาธิ ก ารซึ่ ง เป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญชาของส่ ว นราชการตามมาตรา ๒๘ มี อานาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาในสานักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
กากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักงาน
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักงาน ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา
๑๐ (๓)
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือใน
สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึ กษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาด้วย

- ๑๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการในสถานศึ ก ษาของรั ฐ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่ มีร องเลขาธิการหรื อผู้ ช่ ว ยเลขาธิการ หรือมีทั้ง รองเลขาธิการและผู้ ช่ ว ยเลขาธิการให้
รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก
เลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ดารงตาแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นในสานักงานเลขาธิการ
มีอานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกาหนดหรือมอบหมาย
มาตรา ๓๑ สานักอานวยการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสานักงาน และราชการที่
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสานักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อานวยการสานักอานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ส านั ก บริ ห ารงานเป็ น ส่ ว นราชการของส านั ก งานที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ห ารงานทั่ ว ไปของ
คณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายหรื อ ประสานงานหรื อ บริ ห ารงานบุ ค คลซึ่ ง มี ก ฎหมายหรื อ
กฎกระทรวงกาหนดให้มีขึ้นตามความจาเป็นและสภาพของภารกิจของสานักบริหารงานนั้น
สานักบริหารงานมีผู้อานวยการสานักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
สานักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สานักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสานักบริหารงานนั้น
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐานทาหน้ าที่ เป็ น องค์ กรส่ ง เสริ มและให้ ค าปรึ กษาเกี่ยวกับการจัด การศึกษาส าหรับบุ คคล ซึ่งมี ความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอานาจหน้า ที่ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น
ให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสามารถพิ เ ศษในส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สาหรับ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น
จานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

- ๑๑ หมวด ๒
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๓๒ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษามีอานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษาการ
กาหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์การจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจาเป็นอย่างอื่นตามสภาพ
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกาหนดให้ ขยายการบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้
มาตรา ๓๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
(๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑) ให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอานาจหน้าที่ของแต่
ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง
มาตรา ๓๖ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
๒

๒๕๕๓

มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๑๒ การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบั น สั งคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่ห ลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผู้ แ ทนสมาคมผู้ ประกอบวิช าชี พครู ผู้ แ ทนสมาคมผู้ ประกอบวิ ช าชี พบริห าร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะอยู่ในอานาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๓
มาตรา ๓๗ ให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา
(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
สานักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้ อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อานาจและการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวให้คานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย
ในสานักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อานวยการ
เพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้
รองผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ในส านั ก งาน มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่
ผู้อานวยการกาหนดหรือมอบหมาย
๓

๒๕๕๓

มาตรา ๓๖ ววรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- ๑๓ มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้ว ยผู้ แทนผู้ ปกครอง ผู้แทนครู ผู้ แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ผู้ แทนศิษย์ เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุส งฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
องค์ป ระกอบ อานาจหน้ าที่ หลั กเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวนกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาสาหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยทั่วไป อาจกาหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจาเป็นเฉพาะ
ของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ
(๒) ประสานการระดมทรั พยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัส ดุ
สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ
(๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับ
มอบอานาจ
(๔)
จั ด ท ารายงานประจ าปี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสถานศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการเพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิ การสภาการศึ กษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงาน
อื่นที่กระทรวงมอบหมาย
สถานศึกษาและส่ ว นราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้ มีรองผู้ อานวยการหรือรองหั ว หน้าส่ ว น
ราชการรองจากผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้

- ๑๔ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่
กาหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
มาตรา ๔๐ ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและที่เป็นสถานศึกษาในกากับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลในสั ง กั ด สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลในก ากั บ
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา
(๓) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกากับ
(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๔๒ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม. ทาหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว
มาตรา ๔๓ กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษา

- ๑๕ ของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จาเป็นแก่การปฏิบัติงานใน
อานาจหน้าที่ได้
หมวด ๔
การปฏิบัติราชการแทน
มาตรา ๔๔ ให้ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมอบอานาจให้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็ นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดาเนินการทาง
งบประมาณของผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการ
การให้สถานศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี อานาจทานิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒ นา และดาเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การกระจายอานาจและการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดมอบอานาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดารงตาแหน่ง
ในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กาหนด
ผู้อานวยการสานักบริหารงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และผู้อานวยการสานักบริหารงานใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอานาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากสานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อานวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่ งการของกระทรวง หรือ
คณะกรรมการต้นสังกัด

- ๑๖ มาตรา ๔๕ อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินการอื่นที่
ผู้ดารงตาแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่ง
นั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่
คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑)
และ (๒) ดังต่อไปนี้
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอานาจให้รองปลั ดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) เลขาธิการอาจมอบอานาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงานหรือผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสานักบริหารงาน หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอานาจ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
(๕) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่ า อาจมอบอานาจให้
ข้าราชการในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษาหรือหัว หน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
(๖) ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง เที ย บเท่ า อาจมอบอ านาจให้ ข้ า ราชการใน
สถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
(๗) ผู้ดารงตาแหน่ง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอานาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การมอบอานาจตามมาตรานี้ให้ทาเป็นหนังสือ
คณะรัฐมนตรีอาจกาหนดให้มีการมอบอานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอานาจให้ทา
นิติกรรม ฟ้องคดี หรือดาเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไขในการมอบอานาจให้ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้
มาตรา ๔๖ เมื่อมีการมอบอานาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อานาจนั้ น และจะมอบอานาจนั้ น ให้ แ ก่ผู้ ด ารงตาแหน่ งอื่น ต่อไปไม่ ได้ เว้น แต่ กรณี การมอบอานาจให้ แ ก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอานาจนั้ นต่อไป ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้
ในการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอานาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอานาจให้แก่บุคคลอื่น

- ๑๗ นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบ
อานาจชั้นต้นแล้ว
มาตรา ๔๗ ในการมอบอานาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ให้ผู้มอบอานาจพิจารณาถึงการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิ ดชอบตามสภาพของ
ตาแหน่งของผู้รับมอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้มอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจ
และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
หมวด ๕
การรักษาราชการแทน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองปลั ด กระทรวงเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า มี ร องปลั ด กระทรวงหลายคน ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการใน
กระทรวงซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ไ ม่มี ผู้ ด ารงตาแหน่ง เลขาธิ การ หรือ มีแ ต่ไ ม่อาจปฏิบั ติร าชการได้ ให้
รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานซึ่งดารงตาแหน่ง
เทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการตาแหน่งเลขาธิการสานักหรือผู้อานวยการสานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป

- ๑๘ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองผู้อานวยการสานักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสานักหลายคน ให้ปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในสานักซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ารองผู้อานวยการสานักคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่
ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานัก หรือมีแ ต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการในสานักบริหารงานหรือสานักซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ารองผู้อานวยการสานัก
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง
ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ารองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการสถานศึกษาหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได้
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองผู้อานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ให้ น าความในวรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ กั บ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเที ย บเท่ า
สถานศึกษาด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๕ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งใดหรือผู้ รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอานาจ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

- ๑๙ มาตรา ๕๖ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอานาจของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง
เลขาธิการหรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่น เป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๗ ให้ โ อนอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ราช การของส านั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป็นของสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
ไปเป็นของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๙ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการของส า นั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานศึกษาธิการอาเภอ และบรรดาอานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการอาเภอ ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยกเว้ น ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และส านั ก งาน
ศึกษาธิการอาเภอ ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไปเป็ น ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

- ๒๐ การโอนตามวรรคสอง ไม่ร วมถึงข้าราชการครูสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้โอนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติงานในเขต
พื้นที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มาตรา ๖๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
มาตรา ๖๓ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกั บราชการของส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด และส านักงานศึกษาธิก ารอาเภอ ในสั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด และส านักงานศึกษาธิก ารอาเภอ ในสั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และส านั ก งาน
ศึกษาธิการอาเภอ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๖๕ ให้โ อนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลั ย สานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย สานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้อานาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นอานาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ให้อานาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เป็นอานาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

- ๒๑ มาตรา ๖๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของทบวงมหาวิทยาลัย สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากาลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ยกเว้ น สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น ไปเป็ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรา ๖๙ ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ศูนย์การศึกษา
พิเศษสาหรับคนพิการและโรงเรียนสาหรับคนพิการโดยเฉพาะ
การกาหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรก ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กาหนด
การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสถานศึกษาตามมาตรานี้
ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๗๐ ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังมิได้มีการกาหนดตาแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการที่
โอนมาสังกัดสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ข้าราชการครู ยังคงดารงตาแหน่งเดิมโดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆ
ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกาหนดตาแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่
มาตรา ๗๑ ให้บ รรดาอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ต ามที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ ให้บรรดาอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอานาจหน้าที่ของ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้

- ๒๒ เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
ให้บรรดาอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มาตรา ๗๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ
มาตรา ๗๔ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
รั ก ษาราชการแทนปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ ป ลั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา
ให้ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๕ ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแล้ ว ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึก ษาธิการ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาตามจานวนเขตพื้น ที่
การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗
ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๗๖ ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ให้ คณะกรรมการการศึ กษาแห่ ง ชาติ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติราชการของ

- ๒๓ ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่สภาและ
คณะกรรมการดั งกล่ า ว ทั้ง นี้ จนกว่า จะได้ มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสภาการศึก ษาและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ เพื่อที่จะให้คาแนะนาในการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การศึกษา
ในวาระเริ่ ม แรกในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนิ นการใด ๆ
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการดั ง กล่ า ว ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๗
ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อ.ก.พ. กรมการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อ.ก.พ. ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ อ.ก.พ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ให้โ อนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่เ กี่ ย วกั บ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิท ยาลั ย อ.ก.พ. ส านั ก งานปลั ดทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ.
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้ อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปและทาหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย
มาตรา ๗๘ ให้ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการครู ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดตาแหน่งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้ อ.ก.ค. สานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทาหน้าที่ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใช้บังคับสาหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ดังกล่าว
มาตรา ๗๙
ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ อ.ก.ค. ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึ กษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึ กษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึ กษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไปเป็ น ของ อ.ก.ค. ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ โอนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อ.ก.ค. กรมสามั ญ ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อ.ก.ค. จั ง หวั ด และ อ.ก.ค.
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.ค.
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และให้ อ.ก.ค. กรมอาชีว ศึกษา ซึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น อ.ก.ค. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูด้วย
ในวาระเริ่มแรกให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง อ.ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึก ษาธิ ก าร และ อ.ก.ค. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ปจนกว่ า จะมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
มาตรา ๘๐ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ ด าเนิ น การให้ มี อ.ก.พ. ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ท าหน้ า ที่ อ.ก.พ.กระทรวงในแต่ ล ะส่ ว นราชการ ให้ อ งค์ ก รต่ อ ไปนี้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บ ริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น
การชั่วคราวสาหรับข้าราชการแต่ละสังกัด
(๑) ให้ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(๒) ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลั ย ปฏิบัติห น้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติห น้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานรัฐมนตรี และสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ในฐานะ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๒๕ สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในฐานะ อ.ก.พ.
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ในกรณีที่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่อ าจปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ เพราะผู้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจานวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรทาหน้าที่เป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจานวนตามที่
กฎหมายกาหนดได้เป็นการชั่วคราว และให้บุคคลที่แต่งตั้งเพิ่มเติมดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวาระการดารง
ตาแหน่งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนั้น ๆ
มาตรา ๘๑ ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 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 ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาที่ เ ป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย และให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวยังคงมีอานาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ
ลู ก จ้ า ง และเงิ น งบประมาณ ตลอดจนบั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ตลอดทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ให้ ส ถานศึกษาตามวรรคหนึ่ งมีฐ านะเป็นส่ ว นราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการดาเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

- ๒๖ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจาเป็นต้องกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพื่อมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกัน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวง และจาเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงให้
มีเอกภาพ สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีกาหนด
ได้ ประกอบกับสมควรมีการกาหนดขอบข่ายของอานาจหน้าที่และการมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในกากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอื่น ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษามีอานาจประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเพื่ อ ก าหนดหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส าหรั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริ หารราชการในเขต
พื้น ที่การศึกษากาหนดให้ แต่ ล ะเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประกอบด้ว ยการศึกษาระดับประถมศึ กษาและระดั บ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา ทาให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล
และมีคุณภาพยิ่ งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ส อดคล้ องกั บกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/หน้า๔/ตอนที่ ๔๕ ก/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้

ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ

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 คาสั่งอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ
รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
“ครู” หมายความว่า
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า
บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กากับดูแล
สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา

๕ การประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่ง หรือหน่วยงานต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้
หมวด ๑
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๘ คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(๒) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๙ คุรุสภามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๒) ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
(๘) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
(๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
(๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
(๑๑) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย
(ก) การกาหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ
การรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
(ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
(ญ) การใดๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๑๒) ให้คาปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา
วิชาชีพ
(๑๓) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
(๑๔) กาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคุรุสภา
(๑๕) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาจะกระทาได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร่าง
ข้อบังคับดังกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีอาจ
ยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด หากมิได้ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใด ให้
คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการคุรุสภา
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบังคับ ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว
นอกจากอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอานาจกระทากิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๒) ทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
(๓) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา
(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐ คุรุสภาอาจมีรายได้ ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๓) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดาเนินกิจการของคุรุสภา
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
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) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการ
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคย
เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน
(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจานวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจานวนสิบเก้าคน
ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจานวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๔) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ
หรือดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับกิจการคุรุสภาหรือสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๘) มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากตาแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระทาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้ามิได้ลาออกภายใน
เวลาที่กาหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้
รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในลาดับถัดไปดารงตาแหน่งแทน
มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
หรือดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชานาญการขึ้นไป
มาตรา ๑๕ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ใน
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะ
มีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้
เมือ่ ครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ
(๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ
(๕)
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจานวนสิบเอ็ดคนจาก
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จานวนห้าคน และจากผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้าน
การศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจานวนหกคน ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดให้มีการประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และการศึกษา เพื่อเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา
๑๒ (๕)
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และดาเนินการสรรหา
และเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
ให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบดาเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจากตาแหน่งก่อน
ครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นซึ่งได้รับการสรรหาในลาดับถัดไปดารงตาแหน่งแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้
ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในลาดับถัดไป ดารงตาแหน่งแทนก็ได้ และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ดาเนินการสรรหา
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้
กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน และในกรณีที่ประธาน
กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารและดาเนินการตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งกาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔
(๔) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตาม
อานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทาการใดๆ
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุรุสภา
(๖) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ดังกล่าว
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออก
จากตาแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจ้าง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา
(จ) กาหนดอานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(๗) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุ
สภา
(๙) พิจารณาหรือดาเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย
(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจานวน
สองคน
(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี
หรือดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชานาญการขึ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
ประสบการณ์ในตาแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี
ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ
การกาหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
มาตรา ๒๒ การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑
(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
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
ตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่ง
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้นาความในมาตรา ๑๖
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑
(๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕
แล้วแต่กรณี
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
(๒) กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากาหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ
(๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของคุรุสภา
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อกระทา
การใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
(๗) พิจารณาหรือดาเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการคุรุ
สภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานของคุรุสภา
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๗ ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ
คุรุสภา หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได้
มาตรา ๒๙ ให้นาความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจเรียกบุคคล
ใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามอานาจและ
หน้าที่
หนังสือเรียกมาให้ถ้อยคาหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะทางาน
ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๓ กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะดารงตาแหน่งตามมาตรา
๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกันไม่ได้
มาตรา ๓๔ ให้มีสานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของคุรุสภา
(๒) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
(๓) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการดาเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
มาตรา
๓๕ ให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดาเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย
คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
มาตรา ๓๖ เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถทางานให้แก่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้
เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปี
(๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๒) เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับคุรุสภา

มาตรา ๓๗ เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับเลขาธิการคุรุสภา
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖
มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากตาแหน่งตาม
(๓)
ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
(๒) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
(๓) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสานักงานเลขาธิการคุรุ
สภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดาเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอานาจดังนี้
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
มาตรา ๔๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา
เพื่อการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด

มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๕
การประกอบวิชาชีพควบคุม
มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้ การกาหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา
(๒) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทาหน้าที่สอน
ด้วย
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทาการ
ฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
(๔) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(๕) ผู้ที่ทาหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่
เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
(๖) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
(๗) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
คุรุสภากาหนด
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกาหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคาวินิจฉัยถึงที่สุด
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ
วิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบ
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา
มาตรา ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจากัดและเงื่อนไข
ตามข้อบังคับของคุรุสภา
มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
มาตรา ๔๙ ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย
(๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน
การกาหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อดารงไว้
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความชานาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากาหนด
มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กาหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ประกอบด้วย
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม
การกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง
ข้อบังคับของคุรุสภา

ให้เป็นไปตาม

มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้
ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทาเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ
ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา
สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี
นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าวและ
รู้ตัวผู้ประพฤติผิด
การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา
เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า

๕๑

ให้

มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
พร้อมทั้งส่งสาเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มพิจารณา
ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิทาคาชี้แจงหรือนาพยานหลักฐานใดๆ
ส่งให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกาหนด
มาตรา

๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(๑) ยกข้อกล่าวหา
(๒) ตักเตือน
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๕๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๕๔
(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์คาวินิจฉัยต่อคณะกรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคา
วินิจฉัย
การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ทาเป็นคาสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการ
วินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบ
วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่
วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ส่วนที่ ๖
สมาชิกคุรุสภา
มาตรา ๕๘ สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์
การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภากาหนด
มาตรา ๕๙ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) และ
(๓) และเป็นผู้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์
มาตรา ๖๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังต่อไปนี้
(๑) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
(๒) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑
(๓) ชาระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา
(๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (๒)
และ (๓)
มาตรา ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา
สาหรับกรณีสมาชิกสามัญ
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
(๕) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

๕๙

หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา
๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทาหน้าที่บริหารงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
(๒) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดาเนินงานด้านสวัสดิการ
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรา ๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
อานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ตามสมควร
(๔) ให้ความเห็น
คาปรึกษา
และคาแนะนาในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ดาเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทาการใดๆ แทน

(๘) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๙) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จานวน
สิบสองคน ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 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
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๖ การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้นาความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๖๗ ให้มีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย
(๓) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากอานาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอานาจกระทากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๒) ทานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น
ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา
๖๘ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดาเนินกิจการของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕)
รายได้ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
มาตรา
๖๙ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคน
หนึ่งบริหารกิจการของสานักงาน รวมทั้งดาเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีอานาจ
สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
มาตรา
๗๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถทางานให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออก
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากตาแหน่งตาม
(๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา
๗๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
มีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติและ
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๒) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนดาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร
กิจการของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา
๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีอานาจดังนี้
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติหรือ
ประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
มาตรา ๗๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
การกากับดูแล
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับดูแลการดาเนินงานของคุรุสภาและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้คุรุสภา และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้
(๓) สั่งเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระทาใดๆ
ที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของคุรุสภาและ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย หรือข้อบังคับคุรุสภา
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดาเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไปต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๗ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
ของคุรุสภาเป็นประจาทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา
๘๐ ในวาระเริ่มแรก
ให้คณะกรรมการอานวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนและให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่ดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจานวนห้าคน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
และเลือก
กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ดาเนินการให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการแต่งตั้ง
มาตรา ๘๒ ให้เลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัตหิ น้าที่
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และให้รองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคุรุสภา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๘๑
ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภา และของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้
ให้ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
อานวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี้
(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันอย่างเสรีได้
มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘
อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
บทบัญญัติมาตรา
๔๓
ยังมิให้นามาใช้บังคับจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อบังคับกาหนด
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น และภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้บังคับแก่กรรมการคุรุสภา
และกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจานวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จนกว่าจะมี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจานวนสามแห่ง จึงจะเลือกผู้แทนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔)
มาตรา ๘๘ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กาหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๙ ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
นั้นๆ ต่อไป
มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกคาสั่ง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นาคาสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ฉบับละ
(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครั้งละ
(๓) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ
(๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ
ฉบับละ
(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ

๖๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ
จึงต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจาเป็นต้องตรา
กฎหมายเพื่อ
๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
องค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗๓ โดยกาหนดให้มี
๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอานาจหน้าที่กาหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
๒.๒ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา
๓.
เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครู
ต่อไป

พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เรีี ยกว่า “พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บญั ญัตไิ ว้แล ้วใน
พระราชบัญญัตนิ ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้พระราชบัญญัตนิ แทน
ี
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่ อื ความหมายให้รูเ้ รื่องราวขอ้ เท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่วา่
การสื่อความหมายนันจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนันเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่ นื ใดที่ทาํ ให้ส่ งิ ที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ งึ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรือประวัตกิ ารทํางาน บรรดาที่มชี ่ อื ของผู ้
นันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้รูต้ วั ผูน้ นได้
ั เช่น ลายพิมพ์นวมื
ิ อ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ่ ถี งึ แก่
กรรมแล ้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยและไม่มถี ่ นิ ที่อยู่
ในประเทศไทย และนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี
(๑) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนที่มที นุ เกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผูถ้ อื ให้ถอื ว่าใบ
หุน้ นันคนต่างด้าวเป็ นผูถ้ อื
(๒) สมาคมที่มสี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ ่ มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิตบิ คุ คลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิตบิ คุ คลอื่นใดที่มผี ูจ้ ดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่าง
ด้าว
นิตบิ คุ คลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทนุ ในนิตบิ คุ คลอื่น ให้
ถือว่าผูจ้ ดั การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล ้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตังสํานักงานคณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการขึนในสังกัดสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาํ ปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ท่ สี าํ คัญและวิธกี ารดําเนินงาน
(๓) สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ึ
สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผี ลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ตีความ ทังนี เฉพาะที่จดั ให้มขี นโดยมี
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มกี ารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล ้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
ั ให้ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแล ้ว
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนก็
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาํ การของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผูใ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ นจะได้
ั
รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารนันตามความเป็ นจริงมา
ก่อนแล ้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไว้ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยที่มผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็นแย้งและคําสัง่ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ท่ กี าํ ลังดําเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคําสัง่ เกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ท่ ไี ด้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทังนี
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้ เท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไวด้ ว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นัน
บุคคลไม่วา่ จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มคี าํ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ สี มควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนันก็ได้ ในการนีให้คาํ นึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ี
รายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทังนี เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานีเพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้วยวิธกี ารอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล ้ว หรือที่จดั ไว้ให้
ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้แล ้ว หรือที่มกี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล ้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ นระบุ
ั ขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
ั านวน
หน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนันให้แก่ผูข้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผูน้ นขอจํ
มากหรือบ่อยครังโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนันก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มอี ยู่แล ้วใน
ี
เว้นแต่เป็ น
สภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มขี นใหม่
การแปรสภาพเป็ นเอกสารจากขอ้ มูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ทังนี ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ ขี อนันมิใช่การ
ั อเป็ นเรื่องที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่องที่จาํ เป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ นหรื
เป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนันให้ก็ได้

บทบัญญัตวิ รรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการใดขึนใหม่
ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล ้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู่แล ้ว
ให้นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ มี ผี ูย้ ่ นื คําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนันหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รบั คําขอให้คาํ แนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนันโดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ บั คําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ ขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่น และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาํ หนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคําขอนันให้หน่วยงาน
ของรัฐผูจ้ ดั ทําข้อมูลข่าวสารนันพิจารณาเพื่อมีคาํ สัง่ ต่อไป

มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั ข้อมูล
ข่าวสารไวใ้ ห้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี หรือปฏิบตั หิ น้าที่ลา่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความสะดวกโดยไม่มเี หตุอนั
สมควร ผูน้ นมี
ั สทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีท่ มี กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล ้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องเรียน ในกรณีท่ มี เี หตุจาํ เป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล ้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู ้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงนี
ั ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้ เท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลําสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มผี ูใ้ ห้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ่ นื
(๗) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดให้พระราชกฤษฎีกา
คําสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่
เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ ขอ้ มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถอื ว่าการมีคาํ สัง่ เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินจิ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผูข้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ รี กั ษามิให้รว่ั ไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารนัน ทังนี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ นเสนอ
ั
คําคัดค้านภายในเวลาที่กาํ หนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผูน้ นอาจเสนอคํ
ั
าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ผูท้ ่ ไี ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ่ ที ราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้โดยทําเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ในกรณีท่ มี กี ารคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผูค้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่ มี คี าํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มคี าํ วินจิ ฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้ แล ้วแต่กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ นอาจอุ
ั
ทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสัง่ นันโดยยื่นคํา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยนันไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนันเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดที่ไม่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ จี าํ เป็ นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเขา้ ข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถอื
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา
๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีคาํ สัง่ ให้
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรือเฉพาะแก่บคุ คลใด เพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ นื ของบุคคล และคําสัง่ นันได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี
จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนันตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มสี ญั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยแต่มถี ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง
อื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขที่มใิ ห้นาํ บทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐซึ่งการ
เปิ ดเผยประเภทขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี
(๑) ต้องจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจําเป็ นเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ จี ะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนัน
(๓) จัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถกู ต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี
(ก) ประเภทของบุคคลที่มกี ารเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ มูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถกู ต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันมิให้มกี ารนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีท่ เี ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ จี ะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ และ
กรณีท่ ขี อข้อมูลนันเป็ นกรณีท่ อี าจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมกี ารให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บคุ คลทัว่ ไปทราบขอ้ มูลข่าวสารนันได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผูอ้ ่ นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ลว่ งหน้า
หรือในขณะนันมิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นัน
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทาํ งานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ ง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ่ นื
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ อื หรือส่วนที่ทาํ ให้รูว้ า่ เป็ นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคณ
ุ ค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ งึ จําเป็ น เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ หรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มอี าํ นาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มกี ารจัดทํา
บัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนัน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิท่ จี ะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนันมีคาํ ขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
นันจะต้องให้บคุ คลนันหรือผูก้ ระทําการแทนบุคคลนันได้ตรวจดูหรือได้รบั สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วน
ที่เกี่ยวกับบุคคลนัน และให้นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ท่ เี กี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมเี หตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ท่ บี คุ คลนันมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถกู ต้องตามที่เป็ นจริง ให้มสี ทิ ธิย่ นื
คําขอเป็ นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นันได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บคุ คลนันทราบโดยไม่ชกั ช้า

ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มคี าํ ขอ ให้ผูน้ นมี
ั
สิทธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําสัง่ ไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่ กรณีใดๆ
ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไวก้ บั ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บคุ คลตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาํ เนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานีแทน
ผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถงึ แก่กรรมแล ้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็จสินการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารนัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สบิ ปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไวเ้ องเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนันยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สัง่ ขยายเวลากํากับไว้เป็ น
การเฉพาะราย คําสัง่ การขยายเวลานันให้กาํ หนดระยะเวลาไวด้ ว้ ย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกี ารขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัตติ ามมาตรานี มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มคี ณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ าํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่ นื จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังอีก
เก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตังข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
(๒) ให้คาํ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
ตามที่ได้รบั คําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครังคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง
(๖) ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สามปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง ผูท้ ่ พี น้ จากตําแหน่งแล ้วอาจได้รบั แต่งตังใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตังตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล ้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้บคุ คลใดมาให้ถอ้ ยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารตามที่มคี าํ ขอไม่วา่ จะเป็ นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ คี าํ ขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้าดําเนินการตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผล
การตรวจสอบใหผ้ ูร้ อ้ งเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ้ ่ งึ คณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มคี ณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังตามขอ้ เสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่พจิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์คาํ สัง่ มิให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
คําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตังคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตังตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตังปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นเลขานุการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณีพจิ ารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รบั คําอุทธรณ์
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาํ วินจิ ฉัยจะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินจิ ฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินจิ ฉัย ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙ ให้นาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการที่สง่ั ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา
๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจําทังปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกิดขึนก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพื่อให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ แล ้วแต่กรณี ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตนิ ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการ
ส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึน สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล ้วจะ
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ สี าํ คัญของเอกชน ทังนี เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มน่ั คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
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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´÷ßË ∑”Àπâ“∑’ÀË ≈—°∑“ß¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–°“√ ßà ‡ √‘¡
°“√‡√’¬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‰¡àπÕâ ¬°«à“ ∫‘ Àâ“§π
‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πåµÕà ß— §¡·≈–™ÿ¡™π‚¥¬ «à π√«¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπÕâ ¬°«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∑’µË ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’‡Ë ªìπ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“ À√◊Õ∑âÕß∑’µË ”∫≈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—πÈ
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◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ À√◊Õ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“π—πÈ
ºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√ºŸ„â ¥¡’≈°— …≥–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»÷°…“ ∑’ªË √÷°…“
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◊πÈ ∑’°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 „ÀâºÕŸâ ”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™◊ÕË ºŸ∑â ‡’Ë ÀÁπ ¡§«√
‡ªìπ°√√¡°“√ ´÷ßË ¡’§≥
ÿ ¡∫—µµ‘ “¡¢âÕ Û ·≈–¢âÕ Ù ®“°π—πÈ „Àâº∑Ÿâ ‰’Ë ¥â√∫— °“√‡ πÕ™◊ÕË ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õ
®”π«πÀπ÷Ëß§π
„π°√≥’‰¡à¡Õ’ ß§å°√™ÿ¡™π„π∑âÕß∑’µË ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’‡Ë ªìπ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“¢Õßπ—°‡√’¬π„π ∂“π»÷°…“
À√◊Õµ”∫≈À√◊Õ·¢«ß∑’Ë ∂“π»÷°…“µ—ßÈ Õ¬Ÿà À√◊Õ¡’·µà‰¡à‡ πÕ™◊ËÕºŸ·â ∑π‡¢â“√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ „ÀâºÕŸâ ”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∂‘πË π—πÈ
(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°√≥’∑ª’Ë √–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË ®–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 ´÷ßË ‰¡à “¡“√∂·µàßµ—ßÈ §≥–°√√¡°“√ ∂“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
°“√»÷°…“‡ªìπºŸ¡â 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 ·√°„ÀâºÕŸâ ”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‰¡àµÕâ ß¡’„∫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»÷°…“∏‘°“√
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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
∫—≠≠—µ‘„Àâ®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–
°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π µ≈Õ¥®π°“√°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏°’ “√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“ ”À√—∫°“√»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑
∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª ´÷ËßÕ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ª
µ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥∑—Èß§«“¡®”‡ªìπ‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยที่ในการจัดระบบการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ในด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้น จําเป็นต้องมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล
ที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง สามารถผลั ก ดั น และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านประชามติ ได้กําหนดเป้าหมายและแนวทางไว้
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง องค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่จะสนับสนุนการบริหารงานด้านบุคคลให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มการและรองรั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอั น เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง
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
ให้ เ ลขาธิก าร ก.ค.ศ. เป็น กรรมการและเลขานุ การ และให้ เลขาธิ การ ก.ค.ศ. แต่ ง ตั้ ง
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. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
(๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึ่ง 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
กรณี ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ด
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
คุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม า และการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของ
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 ให้ แ ก้ ไ ขคํ า ว่ า “ขั้ น เงิ น เดื อ น” ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นคําว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง
ข้อ ๘ มิให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละ
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
หลักสู ตร วิธีการสอบแข่ งขัน วิธี ดําเนินการที่เ กี่ยวกั บการสอบแข่ง ขัน เกณฑ์การตัดสิ น
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนําบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในบัญชีอื่น การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๙ มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
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 ในวาระเริ่มแรกให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข้อ ๕ ประกอบด้วยอนุกรรมการ
ตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ ๖ (๓) ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
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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 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.
ข้อ ๑๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๑๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภู มิ ภ าคทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งขององค์ ก าร ด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การ และด้ า นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน
ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขั บ เคลื่ อ นและการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ด เที ย มนานาประเทศ แม้ ที่ ผ่ า นมาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ม าแล้ ว หลายฉบั บ แต่ โ ดยเหตุ ที่ ส ภาพปั ญ หาการจั ด การการศึ ก ษาของประเทศ
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอั น เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ในการปฏิ รู ป ประเทศตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๔) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ ๘
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
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(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
ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํ าหนด รวมทั้งพิจารณาการจั ดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึ กษาธิการ
ในระดับภูมภิ าคหรือจังหวัด
(๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนํารายจ่าย
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทําได้
(๕) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กํ า หนดให้ อ งค์ ก รอื่ น ใดมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ นั้ น มาใช้ บั ง คั บ แก่ อ งค์ ก ร
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว
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(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
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔ ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ ๓ (๘)
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับ พื้นที่ ทํ าหน้าที่ ขับเคลื่ อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานตามข้ อ ๓ (๑) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน 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
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน และผู้ แ ทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จํ า นวนไม่ เ กิ น สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๕) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
(๖) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามข้อ ๙
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึง
วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า ความประหยั ด ความรวดเร็ ว และไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม ขั้ น ตอน
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
มอบหมาย
ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง 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
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 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) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน
ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๓ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน กํ า กั บ ดู แ ล และบู ร ณาการการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
มอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สิน
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนมอบอํ า นาจในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนด

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ
ข้อ ๑๖ ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค กศจ. อกศจ.
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๗ ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่ อ นวั น ที่ คํ า สั่ ง นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น ศึ ก ษาธิ ก ารภาค รองศึ ก ษาธิ ก ารภาค ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
๒๑ มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๒๓ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

