
                                         ห น้ า  | 1 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
 

 หมวด  1  บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ 
 หมวด  2  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
 หมวด  3  ระบบการศึกษา 
 หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา 
 หมวด  5  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หมวด  7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวด  8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 หมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
"การศึกษา"  ความหมาย   
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก  การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง 
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
"การศึกษาขั้นพื้นฐาน"  หมายความว่า  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  
 
"การศึกษาตลอดชีวิต"  หมายความว่า  

 การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 
"สถานศึกษา"  หมายความว่า  
           สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษา หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดการศึกษา 
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"สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน"  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

"มาตรฐานการศึกษา" หมายความว่า  
           ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 
 

"การประกันคุณภาพภายใน"  หมายความว่า  
 การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
 

"การประกันคุณภาพภายนอก" หมายความว่า  
 การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภาย 
นอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา  
 
"ผู้สอน"  หมายความว่า  ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
 
"ครู"  หมายความว่า  
              บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน 
 
"คณาจารย์" หมายความว่า  
              บุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอน และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 
"ผู้บริหารสถานศึกษา"  หมายความว่า  
            บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร สถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 
 
"ผู้บริหารการศึกษา"  หมายความว่า  
          บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
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"บุคลากรทางการศึกษา"  หมายความว่า  
  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ 
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร 
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  
 

หมวด 1  
บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ 

 
มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 
 

มาตรา 7   ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก 
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง 
แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรคใ์ฝ่รู้และเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  
  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
  (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  
  (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
  (2) มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
  (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
  (6)  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
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หมวด 2 
 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

 
มาตรา 10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  ในการรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
           การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ 
ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  
           การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
           การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย 
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
 

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน ความดูแล 
ได้รับการศึกษา ภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา 
นอกเหนือจากการศึกษา ภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว  
 

มาตรา 12  นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา 13   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้  

  (1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 
และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล  
  (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล 
ซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด  
  (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมาย กําหนด 

 
มาตรา 14   บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้  
  (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล 
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  
  (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
  (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
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หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษา 

 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศยัต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้  
  (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและ 
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลยั่งยืน  
  (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ 
ใช้ภูมิปัญญา  
  (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
  (5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
  (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น 
ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
  (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ 
อํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง 
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  
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  (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง 
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน 

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบควบคู่ไปในกระบวน 
การเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่ 
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้นําผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ 
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา 27  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  
           ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ในวรรคหนึ่ง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพ  
          สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  
          สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว 
ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วชิาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และพัฒนาสังคม 

 
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา 
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
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มาตรา 30  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา 
 

หมวด 5  
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1  

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
 

มาตรา 31 ให้ กระทรวงมีอํานาจหน้าที่ กํากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและ ทุกประเภท 
กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

มาตรา 32 ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลใน  รูปสภา หรือ ในรูปคณะกรรมการ 
จํานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีและมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

นโยบายและแผนการสนับสนุนทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษารวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง 
กฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า 
จํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน  
 ให้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็น นิติบุคคล และให้เลขาธิการสภา เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 
 

มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอ นโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐาน และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรา 35 องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่ง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน  
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             ให้สํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการ ของแต่ละสํานักงาน                    
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
  มาตรา 36 ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็น 
ส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21  
          ให้สถานศึกษาดังกล่าวดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ 
ที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสถานศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 

 
มาตรา 37  การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย 
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
       ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 
มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มี อํานาจหน้าที่ ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก 
สถานศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม  ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 
บริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู   ผู้นําทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง คณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับต่ํากว่าปริญญา และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่กํากับ 
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
  

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพะภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ สถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 
 

ส่วนที่ 2 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรา 41  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 

ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
มาตรา 42 ให้กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร 
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ 3 

การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 
 

มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกํากับ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

 
มาตรา 44 ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล และมี คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู 
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่ 
กฎหมายกําหนดโดยรัฐต้องกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้าน
การศึกษา 

 
มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือ การยกเว้นภาษี 

และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้ 

 
 

หมวด 6 
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการ 
ศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 48 ให้ หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา   จัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก 
 

มาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น 
องค์การมหาชน ทําหน้าที่ พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล 
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง ความมุ่งหมายและหลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ทุกห้าปีนับตั้งแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 

มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ที่มีข้อมูล 
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของ 
สถานศึกษาตามคําร้องขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ 
หน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

 
มาตรา 51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดให ้

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 หากมิได้ดําเนินการดังกล่าวให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงาน 
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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หมวด 7 
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา 52  ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับ 
และประสานให้สถาบันที่ทําหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ 
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง  
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

 
มาตรา 53  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น 

องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง  
           มีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
           ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐ 
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด  
           ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา  
 

มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ 
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 
มาตรา 55  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น 

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม 
และวิชาชีพ  
          ให้มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็น เงินอุดหนุน 
งานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 
มาตรา ๕๖  การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา 
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรา 57  ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มี ส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาโดยนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
หมวด 8 

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 

มาตรา 58  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจาก 
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศ มาใช้จัดการศึกษา 
  (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ 
ภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
  (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่น 
ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเป็น  
             ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร 
ดังกล่าวโดยการสนับสนุนการอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม 
และความจําเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 

มาตรา 59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมี  ผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา  
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้ง ผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน 
หรือจ้างทําของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดต่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อ การศึกษา ดังนี้  
  (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน  
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  (2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัว 
ที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
  (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับความจําเป็นในการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตาม 
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความ 
เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
  (4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา ของรัฐตาม 
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษาโดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ 
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
  (5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองค์การมหาชน  
  (6) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ําให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้  
  (7) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
 

มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความ 
เหมาะสมและความจําเป็น  
 

มาตรา 62  ให้ มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา 
และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 
 

หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่จําเป็นต่อการส่งวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่นเพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามความจําเป็น 

 
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ 

ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
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มาตรา 65 ใหม้ีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพื่อให้มี 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
ในโอกาสแรกที่ทําได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิด 
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 
มาตรา 68  ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุน 

ของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกําไรที่ได้จากการดําเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการ 
ลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม 

 
มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม 

และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของ 
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
  
 หมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
 ส่วนที่ ๒ การจัดระเบียบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ส่วนที่ ๓ การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน 

 หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
 หมวด 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
                      ที่เป็นนิติบุคคล 
 หมวด 4 การปฏิบัติราชการแทน 
 หมวด 5 การรักษาราชการแทน 
 

มาตรา 4 ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลมเว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็น 
อย่างอื่น 

 
มาตรา 5 กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา 6 ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
  (2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
  (3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
ที่เป็นนิติบุคคล 
 

มาตรา 7 การกําหนดตําแหน่ง และ อัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้คํานึงถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์  มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และ คุณภาพของงาน 
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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หมวด 1 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

ส่วนที่ ๑  
บททั่วไป 

 
มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 

  (1) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มาตรา 11 การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา 10ให้ออกเป็นกฎกระทรวง 

และให้ระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 
มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชา 

ข้าราชการ และกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายในกรณีที่มี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  

 
 มาตรา 13 ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคําแนะนําต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือคําแนะนํามาประกอบ 
การพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 
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มาตรา 14 ให้มี สภาการศึกษา มีหน้าที่  
  (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
  (2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดําเนินการเป็นไป   
ตามแผนตาม (1) 
  (3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (4) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 
  (5) ให้ความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็น 
ผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 
 ใหส้ํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทํา หน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา และ 
มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการโดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา 
ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 
 

มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ พิจารณาเสนอ  นโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สํานักงาน 
 นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ 
คําแนะนําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย 
กำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรา 16  ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา 
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน  

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการโดยมีเลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศกึษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน 
 และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ 
ทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ 
สํานักงาน 

ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยตําแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาและมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการโดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 มาตรา 18  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นใน 
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาหรือ 
คณะกรรมการก็ได้ 

 
มาตรา 19 สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรี 

ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ 
รัฐมนตรีก็ได้  
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มาตรา 20 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหน้าที่การตรวจราชการ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อการ 
ปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ทําหน้าที่ติดตาม 
และประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้คําปรึกษาและแนะนําเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
บริหารและการดําเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับ 
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จํานวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็น 
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 การดำเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กําหนดใน 
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถดําเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็น 
 ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 
 

มาตรา 21 ให้กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ 
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษาการเสนอแนะการจัดสรร 
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรา 22  ในกรณทีี่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 33   ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาบางประเภท 
สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานต่างๆ ตามที่กําหนดในส่วนที่ 3 อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่ 
การศึกษาดังต่อไปนี้ก็ได ้
  (1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
  (2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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  (3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
  (4) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
  (5) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน 
และรูปแบบอื่น 
  สำหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาซึ่งไม่ม ี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  
  การจัดตั้ง การบริหารงานสังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดม 
ศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นในการบริหารงานและการดําเนินการ 
ทางวิชาการ ให้ เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ส่วนที่ 2 
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 

 
มาตรา 23 กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผน 
ปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 
  (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง รองจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วย 
ปลัดกระทรวงให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง มีอํานาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา 24 สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรี 
มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
  (2) ประสานงานต่างๆ ในกระทรวง และดําเนินงานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ 
ตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอํานาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกําหนดในกฎหมายอื่น 
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  (3) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวง 
  (4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอํานาจ 
ของส่วนราชการอื่น 
  (5) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 

มาตรา 25 สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  
  (1) สํานักอํานวยการ 
  (2) สํานัก สํานักบริหารงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
สํานักหรือสํานักบริหารงาน 
 ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ
นั้นๆ โดยให้มีผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือสํานักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ตามวรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ  
 
 มาตรา ๒๖ สํานักอํานวยการมีอํานาจหนา้ที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง 
และ ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อํานวยการสํานัก 
อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน 
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมาย 
หรือ กฎกระทรวง กําหนดให้มีขึ้นตามความจําเป็นและสภาพของภารกิจของสํานักบริหารงานนั้น 
 สํานักบริหารงานมีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ 
สำนักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ 
และ เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 
 

มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าที่เป็นองค์กรให้คําปรึกษา และมีอํานาจหน้าที่ 
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน 
 

มาตรา 28  ให้สํานักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตาม มาตรา 10 (3) (4) (5) และ (6) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
  (1) สํานักอํานวยการ 
  (2) สํานัก สํานักบริหารงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก 
หรือสํานักบริหารงาน 

 
มาตรา 29 ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามมาตรา 10 (3) (4) (5) และ (6) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

 
มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตาม มาตรา 28 มีอํานาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทาง 
และแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักงาน 
  (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสํานักงาน ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนา 
ของหน่วยงานในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ 
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได ้
 
 มาตรา 31 สํานักอํานวยการมีอํานาจหนา้ที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน และราชการที่ 
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อํานวยการสํานักอํานวยการเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสํานักงานที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของ 
คณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือ 
กฎกระทรวงกำหนดให้มีขึ้นตามความจําเป็นและสภาพของภารกิจของสํานักบริหารงานนั้น 
 สํานักบริหารงานมีผู้อํานวยการสํานักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ 
สำนักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ 
และ เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสํานักบริหารงานนั้น 
 
 
 

มาตรา 32  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 



                                         ห น้ า  | 23 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

ขั้นพื้นฐานทําหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึ่งมี 
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และ มีอํานาจหน้าที่ 
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 
 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษใน สํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ 
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวงหรือประกาศ 
กระทรวงว่าด้วยการนั้น 
 จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

 
มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึง  

ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม 
ด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ 
กําหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น 
สําคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา หรือ มีเหตุผลความจําเป็นอย่างอื่น 
ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภทคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกําหนดให้ขยาย 
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้  
 

มาตรา 34  ให้จัดระเบียบบริหารราชการ  ของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
  (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
 การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (1) ให้จัดทําเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอํานาจหน้าที่ 
ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (2) และอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
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อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
 การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม มาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อมี การยุบ เลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

 
มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และ 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 
บริหารการศึกษา  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้
นที่การศึกษา 

........ปัจจุบัน มาตรา 36  ถูกยกเลิกตามคําสั่ง คสช. ที่  10/2559..... 
 

มาตรา 37 ให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทําหน้าที่ในการดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 36 ให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ 
เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) อํานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  (2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
  (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานให้ 
เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  
 ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจาก 
ผู้อํานวยการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
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 รองผู้อํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงาน มีอํานาจหน้าที่ตามที่ 
ผู้อํานวยการกําหนด หรือมอบหมาย 
 

มาตรา 38 ให้มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา 
กว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

เพื่อทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มาตรา 38 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย...(เล็กไม่เกิน 300 = 9 , ใหญ่เกิน 300 = 15 ) 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า 
ของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาความในมาตรา
นี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์การเรียน 

 
มาตรา 39  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มี อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ให้ 

เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วน  ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
  (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
  (3)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรม 
สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้ 
รับตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
  (4) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5) อํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
  (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย   
 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) จะให้มีรองผู้อํานวยการหรือรองหัวหน้า 
ส่วนราชการรองจากผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้  
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 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ 
กําหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้อาจขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน 
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ 
 

หมวด 3 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

 
มาตรา 40 ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและที่เป็นสถานศึกษาในกํากับ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

 
มาตรา 41 เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกํากับ และสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี 
  (2) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกํากับ 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา 
  (3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น 
นิติบุคคลในกํากับ 
  (4) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆ ร่วมกันของ 
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของ 
สถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 
 

มาตรา 42 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม.ทําหน้าที่ 
เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 
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มาตรา 43 กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับ 
การศึกษาของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จําเป็น 
แก่การปฏิบัติงานในอํานาจหน้าที่ได้  
 

หมวด 4 
การปฏิบัติราชการแทน 

 
มาตรา 44  ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยตรง  

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมอบอํานาจให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว 
ในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา 
ดังต่อไปนี้  
  (1) อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนินการ 
ทางงบประมาณของผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมตลอด 
ถึงหลักการการให้สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาในวงเงิน 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
  (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัยกับครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 

มาตรา 45 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ 
อื่นที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ 
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ 
อํานาจไว้ ผูด้ํารงตําแหน่งนั้นอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ โดยคํานึงถึง 
ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา  
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  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (2) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจให้ รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือ 
เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (3) เลขาธิการ อาจมอบอํานาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการอธิการบดีในสถานศึกษา 
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัดผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานหรือผู้ดํารง 
ตําแหน่งเทียบเท่าผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อํานวยการสถานศึกษา 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (4) ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
อาจมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
  (5) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบ 
อํานาจให้ข้าราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด 
  (6) ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจให้ข้าราชการ 
ในสถานศึกษา หรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 
  (7) ผู้ดํารงตําแหน่ง (1) ถึง (6) อาจมอบอํานาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี 
กําหนดการมอบอํานาจตามมาตรานี้ให้ทําเป็นหนังสือ 
 

มาตรา 46 เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา 45  โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้อง 
รับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอํานาจ 
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 45 (1) (2) หรือ (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นต่อไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ 
 ในการมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามวรรคหนึ่งให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอํานาจ 
ให้แก่บุคคลอื่น จะกระทําได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 
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มาตรา 47 ในการมอบอํานาจตามมาตรา 45 (1) ถึง (6)  ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ 
ตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของ
การมอบอํานาจดังกล่าว  
 เมื่อได้มอบอํานาจแล้วผู้มอบอํานาจมีหน้าที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ 
อํานาจ และ ห้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 
 

หมวด 5 
การรักษาราชการแทน 

 
มาตรา 48 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ มีแต่ไม่อาจ 

ปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนมีรัฐมนตรีช่วยว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมี 
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 

มาตรา 49 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือ มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง 
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 

มาตรา 50 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน มีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัด 
กระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการ 
ในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 

มาตรา 51 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง 
เลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน มีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการหรือมี 
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการหรือข้าราชการตําแหน่งเลขาธิการสํานักหรือผู้อํานวยการสํานักหรือ 
เทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
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มาตรา 52 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
ใหร้องผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้รักษาราชการแทนมีรองผู้อํานวยการสํานักหลายคนให้ ปลัดกระทรวง หรือ 
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อํานวยการสํานักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนไม่มีผู้ดํารง 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวง หรือ เลขาธิการแต่งตั้ง 
ข้าราชการในสํานักซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองผู้อํานวยการสํานัก คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 

มาตรา 53 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ 
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน มีรอง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรอง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้น
ไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  
 

มาตรา 54 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองผู้อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน มีรองผู้อํานวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนไม่มีผู้ดํารง 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 

มาตรา 55 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง 
ตนแทนในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด หรือ ผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย 
หรือมอบอํานาจ 
 

มาตรา 56 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอํานาจของ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้ง 
ข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษา 
ราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง หรือ ผู้ช่วย พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน 
นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 
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พระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 
 หมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการคุรุสภา 
 ส่วนที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 ส่วนที่ 4 การดําเนินงานของคุรุสภา 
 ส่วนที่ 5 การประกอบวิชาชีพควบคุม 
 ส่วนที่ 6 สมาชิกคุรุสภา 

 หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
 ส่วนที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
                      และบุคลากรทางการศึกษา 

 หมวด 3 การกํากับดูแล 
 หมวด 4 บทกําหนดโทษ 
 
“วิชาชีพ” หมายความว่า  
 วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 
และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนและการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด 
กระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
  
“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  
 ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามระราชบัญญัตินี้  
 
“ครู” หมายความว่า 
 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน  
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“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า 
 บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น 
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน  
 
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า 
 บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า  
 บุคคลซึ่งทําหน้าที่ สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวน 
การเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงาน 
การศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา  
 
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า  
 สถานศึกษา หรือ หน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่กํากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  
 
“สถานศึกษา” หมายความว่า  
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน  มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด 1 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 ส่วนที่ 1 
 บททั่วไป 

 
มาตรา 7  ให้มี สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์ 

และอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกํากับของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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มาตรา 8 คุรุสภามี วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ    
  (2) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
  (3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
  
 มาตรา 9 คุรุสภามี อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  (2) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  (3) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
  (4) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  (5) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณ 
ของวิชาชพี 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  (7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  (8) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพ 
  (9) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
  (10) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
  (11) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย 

 (ก) การกําหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
 (ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 

และการรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
 (ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
 (ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 (จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง 

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 (ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ 
 (ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 

และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 (ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
 (ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
 (ญ) การใดๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

  (12) ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหา 
การพัฒนาวิชาชีพ 
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  (13) ให้คําแนะนําหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ  
  (14) กําหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคุรุสภา 
  (15) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา  
 ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาจะกระทําได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร่างข้อ 
บังคับดังกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีอาจ 
ยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัดหากมิได้ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่างข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใด ให้ 
คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้ง 
หลังนี้ ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการ 
ครุุสภาเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว 
 นอกจากอํานาจหน ้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให ้คุรุสภามีอํานาจกระทํากิจการต ่างๆ ภายในขอบแห่ง 
วัตถุประสงค ์ดังต ่อไปนี้ด ้วย  
  (1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย ์สินหรือดําเนินการใดๆ 
เกี่ยวกับทรัพย ์สินตลอดจนรับทรัพย ์สินที่มีผู ้อุทิศให ้  
  (2) ทํานิติกรรมสัญญาหรือข ้อตกลงใดๆ  
  (3) กู ้ยืมเพื่อประโยชน ์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค ์ของคุรุสภา  
  (4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน ่วยงานอื่นที่เกี่ยวข ้อง 
 

มาตรา 10 คุรุสภาอาจมี รายได้ ดังนี้ 
  (1) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
  (3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดําเนินกิจการของคุรุสภา 
  (4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา 
  (5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากร 
 

มาตรา 11 ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 500 บาท 
(2) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท 
(3) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 300 บาท 
(4) ค่าหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 400 บาท 
(5) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท 

 
ส่วนที่ 2  

คณะกรรมการคุรุสภา 
 

มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย 
  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรง คุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์สูง ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ กฎหมาย 
  (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย  

  -ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  -เลขาธิการสภาการศึกษา 
  -เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  -เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  -เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  -เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  -ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  -หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคนซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็น 
ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน 
  (4) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนสามคนและจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวนหนึ่งคน 
  (5) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาจํานวนสิบเก้าคน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหน่งครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่นและมาจากสังกัดเขตพื้นที่ 
การศึกษาสถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจํานวน 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ 
 

…..มาตรา 12 ถูกยกเลิกโดยคําสั่ง คสช. ที่ 7/2558….. 
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มาตรา 13 ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี 
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (3) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
 (4) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ 

หรือดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

 (5) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
เลขาธิการคุรุสภาหรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

 (6) เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (7) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับกิจการคุรุสภาหรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (8) มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับของคุรุสภาในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (ข) (4) หรือ (ข) (5) 
ผู้นั้นต้องลาออกจากตําแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งจะต้องกระทําภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งแต่ถ้ามิได้ลาออกภายในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้น
มิเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะ 
รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารงตําแหน่งแทน 
 

มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ที่ดํารงตําแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
หรือดํารงตําแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการขึ้นไป 
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มาตรา 15 นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ 
เฉพาะ ตามมาตรา 14 (1) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ 
ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมกัน 
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
 

 มาตรา 16 กรรมการตามมาตรา 12 (1) (3) (4) และ (5) ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ 
ได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ใน 
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
จะมีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม 
วาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 

 มาตรา 17 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา 12 (1) (3) (4) และ (5) 
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ 
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 13 มาตรา 14 
หรือมาตรา 15 แล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา 18 ก ่อนครบวาระการดํารงตําแหน ่งของกรรมการตามมาตรา 12 (1) (3) (4) และ (5) 
ไม ่น ้อยกว ่าเก ้าสิบวัน ให ้รัฐมนตรีแต ่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนสิบเอ็ดคนจากคณะกรรมการ 
คุรุสภาตามมาตรา 12 (2) จํานวนห ้าคน และจากผู ้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด ้านการศึกษาที่เป ็น 
นิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหกคนทําหน ้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป ็นประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒขิองคณะกรรมการคุรุสภา ตามมาตรา 12 (1) และ (3)และจัดให ้มีการประชุมคณบดีคณะครุ 
ศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์และ การศึกษา เพื่อเลือกกันเองให ้ได้กรรมการตามมาตรา 12 (4) รวมทั้งจัดให ้มีการ 
เลือกตั้ง กรรมการที่มาจากผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา 12 (5) 
 ให ้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป ็นประธาน และดําเนินการสรรหาและ 
เลือกตั้งให้เป็นไปตามข ้อบังคับของคุรุสภา   
 ให ้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบดําเนินการในทางธุรการของ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 
 
 มาตรา 19 ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา 12 (1) และ (3) พ ้นจาก ตําแหน ่งก ่อนครบวาระ 
ให ้คณะรัฐมนตรีแต ่งตั้งผู ้อื่นซึ่งได ้รับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารง ตําแหน ่งแทนก็ได ้และให ้ผู ้ได ้รับแต ่งตั้ง 
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แทนนั้นอยู ่ในตําแหน ่งเท ่ากับวาระที่เหลืออยู ่ของผู ้ซึ่ง ได ้รับแต ่งตั้งไว ้แล้ว 
 ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา 12 (4) และ (5) พ ้นจากตําแหน ่งก ่อน ครบวาระให ้ผู ้ได ้รับ 
การเลือกหรือเลือกตั้งในลําดับถัดไป ดํารงตําแหน ่งแทนก็ได ้และให ้อยู่ใน ตําแหน ่งเท ่ากับวาระที่เหลืออยู ่ 
ของผู ้ซึ่งตนแทน   
 ในกรณีที่มีรายชื่ออยู ่ไม ่พอเป ็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให ้ ดําเนินการสรรหา 
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม ่ตามมาตรา 18 แล ้วแต ่กรณี  
 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา 12 (1) (3) (4) และ (5) พ ้นจากตําแหน ่ง ก่อนครบวาระให้ 
กรรมการคุรุสภาที่มีอยู ่เป ็นกรรมการคุรุสภาต ่อไปจนกว ่าจะมีการแต ่งตั้งกรรมการแทน และในกรณีที่ 
ประธานกรรมการพ ้นจากตําแหน ่งก ่อนครบวาระให ้กรรมการที่เหลือ เลือกผู ้ทําหน ้าที่ประธานกรรมการ 
เป ็นการชั่วคราว 
 

มาตรา 20 ให้ คณะกรรมการคุรุสภา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งกําหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
  (3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔ 
  (4) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ปฏิบัติตามอํานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 
  (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ 
คณะกรรมการคุรุสภา 
  (6) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (ก) การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ 
ของส่วนงานดังกล่าว 

  (ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 

  (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ 
ทางวินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ 
เงื่อนไขในการจ้าง  พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 

  (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา 
  (จ) กําหนดอํานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (7) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของ 
คณะกรรมการคุรุสภา 
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  (9) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ส่วนที่ 3  
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 
มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 

  (1) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
คุรุสภา 
  (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย 
  (4) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา ทั้งของ 
รัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือก 
กันเองจํานวนสองคน 
  (5) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหน่งครู ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ 
ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้บริหารการศึกษาที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี บุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี  
 ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 มาตรา 22 การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรา 21 (3) 
(4) และ (5) ให ้เป ็นไปตามที่กําหนดในข ้อบังคับของคุรุสภา 
 

มาตรา 23 กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 21 (3) (4) และ (5) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา 24 กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 21 (1) (3) (4) และ (5) ให้อยู่ในตําแหน่ง 
คราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เมื่อครบกําหนด 
วาระตามวรรคหนึ่งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปจนกว่า 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา 25 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
  (2) กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษา 
  (3) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  (4) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กําหนด 
ในข้อบังคับของคุรุสภา 
  (5) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
  (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
  (7) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภา 
มอบหมายให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการคุรุสภา 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

ส่วนที่ 4  
การดําเนินงานของคุรุสภา 

 
 มาตรา 26 ให้คณะกรรมการคุรุสภามี การประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม 
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา 27 ในการประชุมถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา 28 รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 

หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได ้
 
มาตรา 30 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐาน 

วิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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มาตรา 31 ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจ เรียกบุคคลใดๆ 
มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งให้บุคคลใดๆส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่จําเป็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจและหน้า
ที่หนังสือเรียกมาให้ถ้อยคําหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่งต้องระบุด้วยว่าจะให้ 
มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

 
มาตรา 32 ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

อนุกรรมการและคณะทํางานได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา 33 กรรมการคุรุสภาตามมาตรา 12 (3) (4) และ (5) จะดํารงตําแหน่งตามมาตรา 21 (3) 

(4) และ (5) และมาตรา 64 (3) และ (4) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 
มาตรา 34 ให้มีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา 
  (2) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย 
  (3) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 
 

มาตรา 35 ให้สํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของสํานักงาน 
เลขาธิการคุรุสภา ดําเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพหรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมายคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอํานาจสรรหา 
แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการคุรุสภาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของคุรุสภา 
 

มาตรา 36 เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ได้เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปี 
 (3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา 

ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 
 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (1) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 13 (ข)  (1) (2) (3) หรือ (4)  
 (2) เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับคุรุสภา 
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มาตรา 37  เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก 
แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 
 มาตรา 38 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ 
  (4) ออกตามกรณีที่กําหนดในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับเลขาธิการคุรุสภา 
  (5) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 36 
 มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากตําแหน่งตาม (3) ต้องประกอบด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 

มาตรา 39 เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบายมติและประกาศของ 
คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตําแหน่งเว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ 
สอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรวมทั้งให้มี 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต 
  (2) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา 
  (3) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการ 
คุรุสภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ 
ของปีต่อไปต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณา 
  (4) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 
 เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
เลขาธิการคุรุสภา 
 

มาตรา 40 เลขาธิการคุรุสภา มีอํานาจดังนี้ 
  (1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
  (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการ  คุรุสภาโดยไม่ขัดหรือ 
แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดนโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
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มาตรา 41 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา 
เพื่อการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม 
ข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

มาตรา 42 ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 
เลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
ส่วนที่ 5  

การประกอบวิชาชีพควบคุม 
 

มาตรา 43 ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณี 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  (1) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษ 
ทางการศึกษา 
  (2) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทําหน้าที่ 
สอนด้วย 
  (3) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทํา 
การฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
  (4) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (5) ผู้ที่ทําหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตหิรือสถานที่ 
เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 
  (6) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
  (7) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
  (8) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
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มาตรา 44 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (ก) คุณสมบัติ 

 (1) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
 (3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 (ข) ลักษณะต้องห้าม 

 (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชีพ 
 
มาตรา 45 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ 

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของคุรุสภา  

ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐาน 
วิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ 
ใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด 
 

มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ 
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาและห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบ
คุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 

 
มาตรา 47 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจํากัดและเงื่อนไขตาม 

ข้อบังคับของคุรุสภา 
 

มาตรา 48 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม 
ที่กําหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
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มาตรา 49 ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
  (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 

การกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนีต้้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อดํารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความชํานาญการตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการ 
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากําหนด 
 

มาตรา 50 มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กําหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 
  (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  (2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  (3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของคุรุสภา 
 

มาตรา 51 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทําเรื่องยื่นต่อคุรุสภา  

กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ 
ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา   
 สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งป ี
นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าว 
และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
 การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการดําเนินการตา
มพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 52 เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 51 ใหเ้ลขาธิการ 
คุรุสภา เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่ชักช้า  
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มาตรา 53 ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 
พร้อมทั้งส่งสําเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มพิจารณา 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ ส่งให้คณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 
 

มาตรา 54 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัย ชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ยกข้อกล่าวหา 
  (2) ตักเตือน 
  (3) ภาคทัณฑ ์
  (4) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินห้าปี 
  (5) เพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา 55 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 54 (2) 
(3) (4) หรือ (5) อาจอุทธรณ์คําวินิจฉัยต่อคณะกรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง 
คําวินิจฉัย  
 การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ทําเป็นคําสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการ 
วินิจฉัยชี้ขาด 
 

มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบวิชาชีพ 
ควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่ 
ทราบคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา 57 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่ 

วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
 

ส่วนที่ 6  
สมาชิกคุรุสภา 

 
มาตรา 58 สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 

  (1) สมาชิกสามัญ 
  (2) สมาชิกกิตติมศักดิ์  

การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภากําหนด 
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มาตรา 59 สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (ข)  
  (1) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ และเป็น 
ผู้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

มาตรา 60 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา 
  (2) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา 12 หรือมาตรา 21 
  (3) ชําระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
  (4) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (2) และ (3) 
  
 มาตรา 61 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 59 
สําหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
  (4) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
  (5) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด 2  
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
มาตรา 62 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทําหน้าที่บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
  (2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
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  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดําเนินงานด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

มาตรา 63 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ดําเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
  (3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมควร 
  (4) ให้ความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ 
สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (5) ดําเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (6) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม 
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทําการใดๆ แทน 
  (8) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  (9) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรา 64 ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
  (2) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก  ผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคมบริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 
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  (4) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวนสิบสองคน 
ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ 

…..มาตรา 64 ถูกยกเลิกโดยคําสั่ง คสช. ที่ 7/2558….. 
มาตรา 65 กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 

64 (3) และ (4) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 
แล้วแต่กรณี 
 การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 64 (3) และ (4) ให้นําความในมาตรา 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา 66 การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ให้นําความในมาตรา 26 และมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ 2  
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา 67 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มี อํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 
  (3) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม 
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นอกจากอํานาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจกระทํากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 (2) ทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
 (3) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสํานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรา 68 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
  (2) เงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  (3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
  (4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง 
ประเทศและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
  (5) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (6) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (2) (3) (4) และ (5)  
 รายได้ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณ 
 

มาตรา 69 ใหส้ํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่ง
บริหารกิจการของสํานักงานรวมทั้งดําเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 
 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสรรหา
แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
 

มาตรา 70 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 76 
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยู่ 
ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได ้
 นอกจากการพ ้นจากตําแหน ่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ้นจากตําแหน ่งเมื่อ  
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  
  (3) คณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ให ้ออกเพราะบกพร ่องต ่อหน ้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย ่อนความสามารถ  
  (4) ออกตามกรณีที่กําหนดไว ้ในข ้อตกลงระหว ่างคณะกรรมการส ่งเสริม สวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส ่งเสริม สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  (5) มีลักษณะต ้องห้ามอย ่างหนึ่งอย ่างใดตามมาตรา 36   
 มติของคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให ้เลขาธิการคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจาก 
ตําแหน ่งตาม (3) ต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสียงไม ่น ้อยกว ่าสองในสามของจํานวน กรรมการทั้งหมด 
เท ่าที่มีอยู่ 
 

มาตรา 71 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกําหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทุกตําแหน่งเว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการส่งเสริม 
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่างๆของสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงานการเงิน 
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงานแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา 
  (3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารกิจการข
องสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรา 72 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีอํานาจ ดังนี ้
  (๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
  (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือ แย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย 
มติหรือประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
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 มาตรา 73  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให ้เลขาธิการคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป ็นผู้แทนของคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการนี้เลขาธิการคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาจะมอบอํานาจให ้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย ่างแทนก็ได ้แต่ต้องเป็นไปตามข้อ 
บังคับที่คณะกรรมการส ่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 

มาตรา 74  ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ี
 

หมวด 3  
การกํากับดูแล 

 
มาตรา 75 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  (1) กํากับดูแลการดําเนินงานของคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้ คุรุสภาและสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (2) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 
  (3) สั่งเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระทําใดๆที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของคุรุสภาและ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย หรือข้อบังคับ 
คุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรา 76 ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา 
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ 

 
มาตรา 77 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 

ของคุรุสภาเป็นประจําทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ 
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หมวด 4 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 46 หรือ มาตรา 56 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ 

ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
 
 หมวด 1  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวด 2  บททั่วไป 
 หมวด 3  การกําหนดตําแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ   
                       และเงินประจําตําแหน่ง 
 หมวด 4  การบรรจุและการแต่งตั้ง 
 หมวด 5  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 หมวด 6  วินัยและการรักษาวินัย 
 หมวด 7  การดําเนินการทางวินัย 
 หมวด 8  การออกจากราชการ 
 หมวด 9  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า 
 บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
“ข้าราชการครู” หมายความว่า 
 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
 
“คณาจารย์”  หมายความว่า 
 บุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ 
ปริญญาของรัฐ  
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“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน  การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา 
และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา  
 
“วิชาชีพ”  หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
 
“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า 
 (1) สถานศึกษา 
 (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3) สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 (4) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (5) หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
ตามประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 
“สถานศึกษา” หมายความว่า  

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และตามอัธยาศัย  ศูนย์การเรียน  วิทยาลัย  วิทยาลัยชุมชน  สถาบัน หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ 
ตามประกาศกระทรวง  
 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นกรม หรือ เทียบเท่ากรม  
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า  
 ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  
 

หมวด 1 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” 
ประกอบด้วย 
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
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 (3) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
เลขาธิการคุรุสภา 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทาง ด้านการศึกษา  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านกฎหมาย 
ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ  ด้านการบริหารองค์กร ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารธุรกิจ 
หรือด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 
ด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน 
 (5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จํานวน 
สิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
..ฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงาน 
การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา..ฝ่ายละหนึ่งคน  
 ผู้แทนข้าราชการครู จํานวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนสามคน 
 ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา จํานวนหนึ่งคน และ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวนหนึ่งคน  
 ผู้แทนข้าราชการครู สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
จํานวนหนึ่งคน  

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา...ฝ่ายละหนึ่งคน”  
 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน 
ก.ค.ศ. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 
 

มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (3) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (4) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
 (6) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
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 มาตรา 9 กรรมการผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพมาก่อน 
 (2) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 

มาตรา 10 กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพมาก่อน 
 (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 มาตรา 11 กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพมาก่อน 
 (2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการหรือเทียบเท่า 
หรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
 มาตรา 12 กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตร ี
 (2) มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง 
กับการจัดกระบวนการ เรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน 
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 
 (3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย 
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 

มาตรา 13 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้อีกแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 
เกินกว่าสองวาระมิได้ 
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ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงให้ดํา
เนินการแต่งตั้งหรือ เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง  

เว้นแตว่าระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งหรือเ
ลือกตั้งกรรมการแทนก็ได้และให้กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหน่งที่ว่างลงมีวาระอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
 (6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
 

มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
 (3) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 12 
 (5) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ.ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน 
กรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือมีเจตนากระทําการโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อํานาจหน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนมี 
การถอดถอน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (6) มิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนในหน่วยงาน 
การศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ตนได้รับเลือก 
 

มาตรา 16 การประชุม ก.ค.ศ.ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน 
กรรมการทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
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ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือเมื่อมีกรณีเข้าข่ายที่ 
กฎหมายกําหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา 17 ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” 
เพื่อทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.หรือทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กําหนดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ได้ 
 ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหน้าที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออก 
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด และให้นํามาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 
และมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา  18 

 
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็น 

กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรืออนุกรรมการอื่นตาม 
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตำแหน่ง  
 
 มาตรา 19 ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงาน 
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) กําหนดนโยบาย วางแผนและกําหนดเกณฑ์อัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
 (3) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก 
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพ สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 
 (4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ.เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ใช้บังคับได้ 
 (5) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. 
มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
 (6) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธกีาร และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลรวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 (7) กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
 (8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 (11) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คําปรึกษา แนะนําและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคล 
แก่หน่วยงานการศึกษา 
 (12) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออก 
จากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (13) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและ มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ 
และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา 
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจงข้อเท็จจริงและให้มีอํานาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
 (14) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการ 
โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการ ดังกล่าว 
ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
 (15) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ไดร้ับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น 
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการกําหนดอัตราเงิน
เดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 
 (16) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (17) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ เกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (18) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
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มาตรา 20 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกโดยย่อว่า 
“สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อ 
ว่า“เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
 (2) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 
 (3) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 (7) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานการศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษา 
 (8) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 
 (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 

มาตรา 21 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” และการศึกษามัธยมศึกษา 
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” ประกอบด้วย  
 (1) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม(3) ให้ถือว่าอนุกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจํานวนเท่าที่มีอยู่ 
 (2) อนุกรรมการโดยตําแหน่งจํานวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา 
 (3) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลัง 
ด้านละหนึ่งคน 
 (4) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทน 
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู จํานวนหนึ่งคน 
และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น จํานวนหนึ่งคน 
 

....มาตรา 21 ถูกยกเลิกโดย คําสั่ง คสช. 10/2559  ปัจจุบัน เรียก กศจ. ........ 
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มาตรา 22 การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้นําความใน มาตรา 16 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
....มาตรา 22 ถูกยกเลิกโดย คําสั่ง คสช. 10/2559  ปัจจุบัน เรียก กศจ. ........ 

 
มาตรา 23 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 
การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาของ เขตพื้นที่การศึกษา 
 (6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (7) จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (8) จัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในหน่วยงาน การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  
 (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน 
อํานาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 
 (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 
 

....มาตรา 23 ถูกยกเลิกโดย คําสั่ง คสช. 10/2559  ปัจจุบัน เป็นอํานาจและหน้าที่ กศจ. ........ 
 
 
 
 
 



                                         ห น้ า  | 63 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

มาตรา 24 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและมี 
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอํานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 (2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอํานาจและหน้าที่ 
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 (3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
 (4) จัดทําแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (5) จัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (6) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ  ก.ค.ศ. ต่อไป 
 (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 
 มาตรา 25 ในส่วนราชการอื่นนอกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง 
อ.ก.ค.ศ. เพื่อทําหน้าที่บริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น 
ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากตําแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อ้างถึงอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น  
 ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับกับหน่วยงานการศึกษาอื่นใดที่ จําเป็น 
ต้องมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะด้วย  
 ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนราชการในกระทรวงให้ก.ค.ศ. มีอํานาจ 
กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น  
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มาตรา 26  ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด 
 (2) เสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
 (3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้นําความในมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 

 
....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 

 
มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา และ มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่  ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด 
 (2) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 (3) ส่งเสริม 
สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการ สถานศึกษามอบหมาย 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 
 มาตรา 28 ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ. กำหนด 
เป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารหน่วยงาน และให้นํามาตรา 27 มาใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ดังกล่าวโดยอนุโลม  
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หมวด 2  
บททั่วไป 

 
มาตรา 29 การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยยึดถือ ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคลและหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิ 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องอื่น ๆ จะกระทํามิได้ 
 

มาตรา 30 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 
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มาตรา 31 อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 
ให้นําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินวิทยฐานะ และ เงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
 
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ต่ํากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารพาณิชย์   
 เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคืน หรือให้กู้ยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการสวัสดิการสําหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา 33 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา 34 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม 
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 35 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลา 
หยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดในกรณี ก.ค.ศ. 
ยังมิได้กําหนด ให้นําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 36 เครื่องแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการแต่ง 
เครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

มาตรา 37 บําเหน็จบํานาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
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หมวด 3  
การกําหนดตําแหน่งวิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง 

 
มาตรา 38 ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภทดังนี้ 
ก. ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 

  (1) ครูผู้ช่วย 
  (2) ครู 
  (3) อาจารย์ 
  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (5) รองศาสตราจารย์ 
  (6) ศาสตราจารย์ 
 ตําแหน่งใน (1) และ (2) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ ส่วนตําแหน่งใน (3) ถึง (6) 
ให้มีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 

ข. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
  (1) รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  (2) ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  (3) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (4) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5) ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหน่งผู้บริหารใน (1) และ (2) 
ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง ตําแหน่งผู้บริหารใน (3) และ (4) 
ให้มีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษานิเทศก ์
  (2) ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหน่งของข้าราชการที่ 
ก.ค.ศ. นํามาใช้กําหนดให้เป็นตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดระดับตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของตําแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตาม ค. (2) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนสามัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 39 ให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ เป็นตําแหน่งที่ 
มีวิทยฐานะ ได้แก ่

ก. ตําแหน่งครู มี วิทยฐานะ ดังต่อไปนี ้
  (1) ครูชํานาญการ 
  (2) ครูชํานาญการพิเศษ 
  (3) ครูเชี่ยวชาญ 
  (4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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 ข. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รองผู้อํานวยการชํานาญการ 
  (2) รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (3) รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (4) ผู้อํานวยการชํานาญการ 
  (5) ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (6) ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (7) ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ค. ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
  (2) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (4) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ง. ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
  (2) ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
  (3) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
  (4) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
 จ. ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีวิทยฐานะ  
 

มาตรา 40 ให้ตําแหน่ง คณาจารย์ ดังต่อไปนี้ เป็นตําแหน่งทางวิชาการ 
 (ก) อาจารย์ 
 (ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (ค) รองศาสตราจารย ์
 (ง) ศาสตราจารย์ 

การกําหนดระดับตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
มาตรา 41 ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงานการศึกษาใด 

จํานวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กําหนด 
  

มาตรา 42  ให้ ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหน่ง 
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง  มาตรฐานวิชาชีพ  คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ์  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  
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 ในการจัดทํามาตรฐานตำแหน่งทุกตาแหน่ง ให้จําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงาน ตาม 
ลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันหรือ คล้ายคลึงกัน 
ให้อยู่ในตําแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหน่ง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ 
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งนั้น  
 
 มาตรา 43 ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกำหนดตําแหน่งและ การใช้ 
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีที่ลักษณะหน้าที่ และความ 
รับผิดชอบปริมาณงาน คุณภาพงานของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตําแหน่งใด 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนด 
ตำแหน่งนั้นใหม่ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 

มาตรา 44 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน 
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด 
ตามมาตรา 31 ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
 

หมวด 4  
การบรรจุและการแต่งตั้ง 

 
มาตรา 45 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งใดให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สําหรับตําแหน่งนั้นโดยบรรจุและแต่งตั้งตาม 
ลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับสําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า 
รับราชการตามมาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 
 

มาตรา 46 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม 
มาตรฐานตําแหน่งนั้นตามมาตรา 42  
 สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 30 (4) และ (8) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่สอบแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากตําแหน่งนั้น ๆ แล้ว 
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มาตรา 47 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด ให้ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน 
 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน 
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน 
บัญชีอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

มาตรา 48 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอาจรับสมัครสอบแข่งขัน 
เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติพิเศษ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

มาตรา 49 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 
และมาตรา 67 หากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง 
ตามมาตรา 42 หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 48 อยู่ก่อนก็ดีหรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลัง 
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออก 
จากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ 
และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออก 
จากราชการนั้น ถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ 
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
 

มาตรา 50 ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ 
ดําเนินการสอบแข่งขันได้ หรือการสอบแข่งขันอาจทําให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ          
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
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มาตรา 51 หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
ที่จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานการศึกษาดําเนินการ 
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก่อน แล้วให้ขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. 
ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งใด วิทยฐานะใด และกําหนดเงินเดือนที่จะให้ได้รับแล้ว 
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

มาตรา 52 นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ.อาจกําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดย 
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้ในกรณี 
ที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดให้มีสถานภาพเป็น 
ข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
หรือกําหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้ 

 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50   มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 

มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 (1) การบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนําเส
นอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 (2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  
 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
 ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง 

 ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 ตําแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา 38 ข. (5)  
 ตําแหน่งศึกษานิเทศก์  
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� ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔)  
แห่่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
� ให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ.  
� เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 

 ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
 (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งครูผู้ช่วย  ตําแหน่งครู และตําแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 (5) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่ 
การศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่  เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
ให้ดําเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
 (6) การบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และตําแหน่งศาสตราจารย์ ตามมาตรา 40 ก. (3) ถึง (6) ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้มีคณะกรรมการสรรหา 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่ง (2) ประกอบด้วย  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และ 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

....มาตรา 53 ถูกยกเลิกโดย คําสั่ง คสช. 19/2560  ปัจจุบัน  ........ 
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 น้า   ๑๔ 
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คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ื ง  การปฏิรูปการ ึก าในภูมิภาคข งกระทร ง ึก าธิการ 
 

 

จากข้ เท็จจริงที่ได้ปรากฏใ ้เ ็นถึง ภาพปัญ าในการจัดการการ ึก าข งประเท ใน ่ น
ภูมิภาคท้ังในด้านโครง ร้างข ง งค์การ  ด้านระบบบริ ารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ีย ข้ ง   
ซึ่งปัญ าเ ล่านี้ ่งผลต่ คุณภาพการ ึก าและการพัฒนาเยา ชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุ ย์และกําลังคน 
ที่ ําคัญในการพัฒนาประเท   และเป็น ุป รรคต่ การขับเคลื่ นและการพัฒนาด้านการ ึก า 
ข งประเท ใ ้มีประ ิทธิภาพทัดเทียมนานาประเท   แม้ที่ผ่านมาคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ 
ได้มีค ามพยายามในการแก้ไขปัญ าด้ ยการกํา นดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคํา ั่ง ั น้าคณะรัก า
ค าม งบแ ่งชาติมาแล้ ลายฉบับ  แต่โดยเ ตุที่ ภาพปัญ าการจัดการการ ึก าข งประเท  
ใน ่ นภูมิภาคมีค ามซับซ้ นและ ั่ง มมาเป็นเ ลานาน  จึงเป็นเ ตุใ ้ต้ งมีการกํา นดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่ ใ ้ปัญ าโดย ่ นใ ญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็   เพื่ ประโยชน์ในการเตรียมการและ
ร งรับการปฏิรูปการ ึก า ันเป็นเร่ื ง ําคัญเร่ื ง น่ึงในการปฏิรูปประเท ตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แ ่งราช าณาจักรไทยฉบับที่ได้รับค ามเ ็นช บจากประชามติได้บัญญัติไ ้ 

า ัย ํานาจตามค ามในมาตรา  ๔๔  ข งรัฐธรรมนูญแ ่งราช าณาจักรไทย  (ฉบับชั่ ครา )  
พุทธ ักราช  ๒๕๕๗  ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  โดยค ามเ ็นช บข งคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ
จึงมีคํา ั่ง  ดังต่ ไปนี้ 

ข้  ๑ ใ ้ยกเลิก 
(๑) คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ื ง  การขับเคลื่ น 

การปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ื ง  การบริ ารราชการ

ข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ื ง  แก้ไขเพิ่มเติมคํา ั่ง

ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลง ันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ื ง  การแก้ไขปัญ า 
การบริ ารงานบุคคลข งกระทร ง ึก าธิการ  เฉพาะข้   ๘ 

ข้  ๒ ใ ้มีคณะกรรมการขับเคลื่ นการปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  
ประก บด้ ย 

(๑) รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร ง ึก าธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการ าชี ึก า  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการ ุดม ึก า  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการ ภาการ ึก า  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธาน ภา การค้าแ ่งประเท ไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธาน ภา ุต า กรรมแ ่งประเท ไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทร ง ึก าธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้  ๓ ใ ้คณะกรรมการขับเคลื่ นตามข้   ๒  มี ํานาจ น้าที่  ดังต่ ไปนี้ 
(๑) กํา นดทิ ทางการดําเนินงานข งกระทร ง ึก าธิการในระดับภูมิภาค รื จัง ัด 
(๒) โ นกิจการ  ทรัพย์ ิน  นี้  และเงินงบประมาณข ง ่ นราชการใดในกระทร ง ึก าธิการ 

ไปเป็นข ง ่ นราชการ ื่นใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ
ประกา กํา นด  ร มทั้งพิจารณาการจัด รรงบประมาณใ ้แก่ น่ ยงานข งกระทร ง ึก าธิการ 
ในระดับภูมิภาค รื จัง ัด 

(๓) างแผนงานเก่ีย กับการบริ ารงานบุคคลข งกระทร ง ึก าธิการในระดับภูมิภาค 
รื จัง ัด 

(๔) เกลี่ย ัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  เงินงบประมาณและทรัพย์ ิน
ข ง ่ นราชการต่าง ๆ  ข งกระทร ง ึก าธิการได้ทั้งกระทร งโดยต้ งไม่เพิ่ม ัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่ ประโยชน์ในการปฏิรูปการ ึก าและการบริ ารราชการข งกระทร ง ึก าธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ย ัตรากําลังตาม รรค นึ่ง  ใ ้ตัดโ น ัตราตําแ น่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจํา ัตรา  ร มตล ดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลัก ณะเงินเดื น  ค่าจ้างประจํา  และเงิน ื่นที่เก่ีย ข้ ง  
ซึ่งตั้งไ ้ ํา รับตําแ น่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นข ง ่ นราชการท่ีรับโ น  และการโ น รื การนํารายจ่าย 
ที่กํา นดไ ้ ํา รับ ่ นราชการใดในกระทร ง ึก าธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
รื พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้ ํา รับ ่ นราชการที่รับโ น  น กเ นื จากกรณี

ตามมาตรา  ๑๘  แ ่งพระราชบัญญัติ ิธกีารงบประมาณ  พ. .  ๒๕๐๒  ใ ้กระทําได้ 
(๕) แต่งตั้ง  โ น  รื ย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า  ผู้บริ ารเขตพ้ืนที่การ ึก า  รื ผู้ปฏิบัติงาน 

ในตําแ น่งต่าง ๆ  ใน น่ ยงานข งกระทร ง ึก าธิการในระดับภูมิภาค รื จัง ัด  ทั้งนี้   
ตามประเภท รื ระดับตําแ น่งที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการกํา นด 

 ในกรณีที่กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ามีบทบัญญัติใด
กํา นดใ ้ งค์กร ื่นใดมี ํานาจ น้าที่ตาม รรค น่ึง  มิใ ้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่ งค์กร 
ซึ่งมี ํานาจ น้าที่ดังกล่า  
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(๖) ั่งใ ้ผู้บริ าร ถาน ึก า  ผู้บริ ารเขตพื้นที่การ ึก า  รื ผู้ปฏิบัติงานในตําแ น่งต่าง ๆ  
ใน น่ ยงานข งกระทร ง ึก าธิการในระดับภูมิภาค รื จัง ัด  ยุดการปฏิบัติ น้าที่ รื ใ ้พ้นจาก
ตําแ น่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริ าร ถาน ึก า  ผู้บริ ารเขตพื้นที่การ ึก า  รื ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูก ั่ง
ใ ้ ยุดการปฏิบัติ น้าที่ รื ถูก ั่งใ ้พ้นจากตําแ น่งตาม รรค นึ่ง  ใ ้งดการจ่ายค่าต บแทน รื ิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแ น่งในระ ่างที่ถูก ั่งใ ้ ยุดการปฏิบัติ น้าที่ รื ถูก ั่งใ ้พ้นจากตําแ น่งนับแต่
ันที่ได้รับทราบคํา ั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะ นุกรรมการ ึก าธิการจัง ัดตามข้   ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะ นุกรรมการและคณะทํางานเพื่ ช่ ยเ ลื การปฏิบัติงานได้ตามค ามจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  รื ผู้ปฏิบัติงาน ื่นใน น่ ยงานข งรัฐ  รื บุคคล 

ที่เก่ีย ข้ งมา บถามข้ เท็จจริง  ร มทั้งเรียกเ ก ารจาก น่ ยงานข งรัฐ รื บุคคลที่เก่ีย ข้ งมาเพื่
ประก บการพิจารณา 

ข้  ๔ ใ ้ ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ  รับผิดช บงานธุรการข ง
คณะกรรมการขับเคลื่ นตามข้   ๒  ร มทั้งคณะ นุกรรมการและคณะทํางานตามข้   ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมข งคณะกรรมการ  คณะ นุกรรมการ  และคณะทํางานตาม รรค นึ่ง  
ใ ้เป็นไปตามพระราชกฤ ฎีกา ่าด้ ยเบ้ียประชุมกรรมการ  ่ นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ีย ข้ งกับ 
การบริ ารจัดการ ื่นที่จําเป็น  ใ ้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบข งทางราชการ  ทั้งนี้  ใ ้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ข ง ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ 

ข้  ๕ ใ ้มี ํานักงาน ึก าธิการภาค  จําน น ิบแปดภาค  ังกัด ํานักงานปลัดกระทร ง  
กระทร ง ึก าธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการประกา กํา นด  เพื่ ปฏิบัติภารกิจข ง
กระทร ง ึก าธิการในระดับพื้นที่  ทํา น้าที่ขับเคลื่ นการ ึก าในระดับภาคและจัง ัดโดยการ
ําน ยการ  ่งเ ริม  นับ นุน  และพัฒนาการ ึก าแบบร่ มมื และบูรณาการกับ น่ ยงานใน ังกัด

กระทร ง ึก าธิการและ น่ ยงาน ื่น รื ภาค ่ นที่เก่ีย ข้ งในพื้นที่นั้น ๆ  และใ ้มี ํานาจ น้าที่  
ดังต่ ไปนี้ 

(๑) กํา นดยุทธ า ตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ใ ้เชื่ มโยงและ ดคล้ งกับ 
ทิ ทางการพัฒนาประเท   ทิ ทางการดําเนินงานตามข้   ๓  (๑)  นโยบายและยุทธ า ตร์ข ง
กระทร ง ึก าธิการ  และยุทธ า ตร์การพัฒนากลุ่มจัง ัด  ร มทั้งการพัฒนาด้าน ื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดช บตาม ักยภาพและโ กา ข งบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) นับ นุนการพัฒนาจัง ัดในพื้นที่รับผิดช บเกี่ย กับงานด้าน ิชาการ  การ ิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานข ง ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด 

ในพื้นที่รับผิดช บ 
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(๔) นับ นุนการตร จราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธ า ตร์
ข งกระทร ง ึก าธิการในพื้นที่รับผิดช บ 

(๕) ประ านการบริ ารงานระ ่างราชการ ่ นกลางและ ่ นภูมิภาคใ ้เกิดการพัฒนา ย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ข ง ลายจัง ัด  โดยยึดการมี ่ นร่ มและประโยชน์ ุขข งประชาชนเป็น ลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่ มกับ รื นับ นุนการปฏิบัติงานข ง น่ ยงาน ื่นที่เก่ีย ข้ ง รื ที่ได้รับ
ม บ มาย 

ข้  ๖ ใ ้มี ึก าธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ใน ํานักงาน ึก าธิการภาค  มี ํานาจ น้าที่รับผิดช บการดําเนินงานข ง ํานักงาน ึก าธิการภาค  
และใ ้มีร ง ึก าธิการภาคจําน น น่ึงคน  เพื่ ช่ ยเ ลื งาน ึก าธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแ น่ง 
ร ง ึก าธิการภาคต้ งเป็นผู้ที่ดํารงตําแ น่งข้าราชการพลเรื น ามัญ  ตําแ น่งประเภท ําน ยการ
ระดับ ูง  รื ึก าธิการจัง ัด  ยู่ก่ น ันที่คํา ั่งนี้ใช้บังคับ 

ใ ้ปลัดกระทร ง ึก าธิการเป็นผู้มี ํานาจ ั่งบรรจุ ึก าธิการภาค  และ ั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ร ง ึก าธิการภาค  จากข้าราชการในกระทร ง ึก าธิการ 

ข้  ๗ ในแต่ละจัง ัด  ใ ้มีคณะกรรมการ ึก าธิการจัง ัด  เรียกโดยย่ ่า  “ก จ.”  
ประก บด้ ย 

(๑) ผู้ ่าราชการจัง ัด  รื ร งผู้ ่าราชการจัง ัดที่ได้รับม บ มาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ึก าธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดช บ  เป็นร งประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทน ํานักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพื้นฐาน  ผู้แทน ํานักงานคณะกรรมการ 

การ าชี ึก า  ผู้แทน ํานักงานคณะกรรมการการ ุดม ึก า  ผู้แทน ํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก า  ผู้แทน ํานักงานคณะกรรมการ ่งเ ริมการ ึก าเ กชน  และผู้แทน
ํานักงาน ่งเ ริมการ ึก าน กระบบและการ ึก าตาม ัธยา ัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ  จําน นไม่เกิน กคน  ซึ่งรัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ
แต่งตั้งโดยค ามเ ็นช บข งคณะกรรมการขับเคลื่ นตามข้   ๒  โดย ย่างน้ ยต้ งมีผู้แทน งค์กร
ภาคเ กชน  ผู้แทน งค์กร ิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละ นึ่งคน 

(๕) ึก าธิการจัง ัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ร ง ึก าธิการจัง ัด  เป็นผู้ช่ ยเลขานกุาร 
ก จ .   าจแต่งตั้ งข้าราชการใน ํานักงาน ึก าธิการจัง ัดจําน นไม่เ กิน งคน 

เป็นผู้ช่ ยเลขานุการด้ ยก็ได้ 
ข้  ๘ ใ ้  ก จ.  มี ํานาจ น้าที่ในเขตจัง ัด  ดังต่ ไปนี้   
(๑) ํานาจ น้าที่ตามที่กฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ  กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ าร

ราชการกระทร ง ึก าธิการ  และกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  
กํา นดใ ้เป็น ํานาจ น้าที่ข งคณะกรรมการเขตพื้นที่การ ึก าและ  .ก.ค. .  เขตพื้นที่การ ึก า 
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(๒) กํา นดยุทธ า ตร์  แน ทางการจัดการ ึก า  และการ ่งเ ริม นับ นุนการจัดการ ึก า 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประ านและ ่งเ ริมการบริ ารและการจัดการ ึก าข ง งค์กรปกคร ง ่ นท้ งถิ่น  
ร มทั้ง ่งเ ริมและ นับ นุนการจัดการ ึก าข งบุคคล  คร บครั   งค์กรชุมชน  งค์กรเ กชน  
งค์กร ิชาชีพ  ถาบัน า นา  ถานประก บการ  และ ถาบัน ังคม ื่นที่จัดการ ึก าในรูปแบบ 

ที่ ลาก ลาย 
(๓) พิจารณาและใ ้ค ามเ ็นช บแผนพัฒนาการ ึก า 
(๔) พิจารณาและใ ้ค ามเ ็นช บกร บการประเมินผลการปฏิบัติงานและตั ชี้ ัดในการ

ดําเนินงานในลัก ณะตั ชี้ ัดร่ มข ง ่ นราชการ รื น่ ยงาน  และ ถาน ึก าใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการ 
(๕) เ น ค ามเ ็นเก่ีย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การ ึก าต่ คณะกรรมการขับเคลื่ นตามข้   ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานข ง ่ นราชการ รื น่ ยงาน

และ ถาน ึก าใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการ 
(๗) างแผนการจัดการ ึก าและพิจารณาเ น แนะการจัด รรงบประมาณใ ้แก่ ถาน ึก า 
(๘) เ น คณะกรรมการขับเคลื่ นตามข้   ๒  เพื่ แต่งตั้งคณะ นุกรรมการ ึก าธิการจัง ัด 

ตามข้   ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะ นุกรรมการ รื คณะทํางานตามค ามจําเป็นเพื่ ช่ ยเ ลื การปฏิบัติงาน

ข ง  ก จ.  ซึ่ง ย่างน้ ยต้ งมีคณะ นุกรรมการบริ ารราชการเชิงยุทธ า ตร์  และคณะ นุกรรมการ

เก่ีย กับการพัฒนาการ ึก า  โดยใ ้นํา งค์ประก บข ง  ก จ.  มาใช้บังคับโดย นุโลม 
ในการเ น และการแต่งตั้งคณะ นุกรรมการ รื คณะทํางานตาม รรค นึ่ง  ต้ งคํานึงถึง

งเงินงบประมาณที่ได้รับ  ค ามคุ้มค่า  ค ามประ ยัด  ค ามร ดเร็ และไม่เป็นการเพิ่มขั้นต น 
ในการปฏิบัติ น้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่กฎ มายกํา นด  รื ตามที่คณะกรรมการขับเคล่ื นตามข้   ๒  
ม บ มาย 

ข้  ๙ ใ ้  ก จ.  เ น คณะกรรมการขับเคล่ื นตามข้   ๒  เพื่ แต่งตั้งคณะ นุกรรมการ

ึก าธิการจัง ัด  เรียกโดยย่ ่า  “ ก จ.”  เพื่ ช่ ยเ ลื รื กลั่นกร งงานใ ้แก่  ก จ.  เก่ีย กับ

การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทาง ินัย  การกํา นด ิทยฐานะ  รื การกํา นด

ิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
ใ ้  ก จ.  ตาม รรค น่ึง  ประก บด้ ย   
(๑) กรรมการใน  ก จ.  จําน น นึ่งคน  เป็นประธาน นุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  ก จ.  จําน น งคน  เป็น นุกรรมการ 
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(๓) ผู้ ําน ยการ ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก า รื ผู้ ําน ยการ ถาน ึก าในจัง ัดจําน น งคน  
เป็น นุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณ ุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  ก จ.  จําน นไม่เกิน ามคน  เป็น นุกรรมการ 
(๕) ึก าธิการจัง ัด  เป็น นุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีค ามจําเป็น  ก จ.  าจแต่งตั้งข้าราชการใน ํานักงาน ึก าธิการจัง ัดจําน น 

ไม่เกิน งคนเป็นผู้ช่ ยเลขานุการก็ได้ 
ข้  ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมข ง  ก จ.  ก จ.  คณะ นุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้   ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤ ฎีกา ่าด้ ยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ีย ข้ งกับการบริ ารจัดการ ื่น ๆ  ที่จําเป็น  ใ ้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบข งทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณข ง ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ 

ข้  ๑๑ ใ ้มี ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  ังกัด ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ  
เพื่ ปฏิบัติภารกิจข งกระทร ง ึก าธิการเก่ีย กับการบริ ารและการจัดการ ึก าตามที่กฎ มายกํา นด   
การปฏิบัติราชการตาม ํานาจ น้าที่  นโยบาย  และยุทธ า ตร์ข ง ่ นราชการต่าง ๆ  ที่ม บ มาย  
และใ ้มี ํานาจ น้าที่ในเขตจัง ัด  ดังต่ ไปนี้ 

(๑) รับผิดช บงานธุรการข ง  ก จ.  ก จ.  คณะ นุกรรมการบริ ารราชการเชิงยุทธ า ตร์  
คณะ นุกรรมการเก่ีย กับการพัฒนาการ ึก า  คณะ นุกรรมการและคณะทํางาน  ร มทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตาม ํานาจและ น้าที่ข ง  ก จ.  และตามที่  ก จ.  ม บ มาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการ ึก าและแผนปฏิบัติการ 
(๓) ั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานข ง ่ นราชการ

รื น่ ยงานและ ถาน ึก าใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการใ ้เป็นไปตามนโยบายข งกระทร ง ึก าธิการ 
(๔) จัดระบบ  ่งเ ริม  และประ านงานเครื ข่ายข้ มูล าร นเท และเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่ การ ึก า 
(๕) ่งเ ริมและ นับ นุนการ ึก าเพื่ คนพิการ  ผู้ด้ ยโ กา   และผู้มีค าม ามารถพิเ  
(๖) ดําเนินงานเก่ีย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(๗) ่งเ ริม  นับ นุน  และดําเนินการเกี่ย กับงานด้าน ิชาการ  การนิเท   และแนะแน

การ ึก าทุกระดับและทุกประเภท  ร มทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริ ารและการจัดการ ึก า 
(๘) ดําเนินการเก่ีย กับการตร จ บด้านการบริ าร  การเงิน  และการบัญชีข ง ่ นราชการ 

รื น่ ยงานและ ถาน ึก าใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการ 
(๙) ่งเ ริมและประ านงานการ า นา  ิลปะ  ัฒนธรรม  และการกี าเพื่ การ ึก า 

(๑๐) ่งเ ริม  นับ นุน  และดําเนินการเก่ีย กับการจัดการ ึก าเ กชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายข งกระทร ง ึก าธิการ รื ตามที่ได้รับม บ มาย  ร มทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ีย กับราชการประจําทั่ ไปข งกระทร ง ึก าธิการ  และประ านงานตา่ง ๆ  ในจัง ัด 
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 น้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ต นพิเ    ๙๖   ง ราชกิจจานุเบก า ๓   เม ายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้  ๑๒ ใ ้มี ึก าธิการจัง ัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างใน ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  ยู่ภายใต้การกํากับดูแลข ง ึก าธิการภาค  มี ํานาจ น้าที่

รับผิดช บการดําเนินงานข ง ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  ร มท้ังใ ้มี ํานาจ น้าที่ตามที่กฎ มาย 
่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากํา นดใ ้เป็น ํานาจ น้าที่ข งผู้ ําน ยการ

ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและผู้ ําน ยการ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า  
เฉพาะงานที่เก่ีย กับ  .ก.ค. .  เขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก าและ  .ก.ค. .  เขตพื้นที่การ ึก า

มัธยม ึก า  และใ ้มีร ง ึก าธิการจัง ัด  เพื่ ช่ ยเ ลื งาน ึก าธิการจัง ัด  จําน น ามคน 
ใ ้ ึก าธิการจัง ัด  ร ง ึก าธิการจัง ัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน ํานักงาน

ึก าธิการจัง ัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ทั้งนี้  ใ ้ ึก าธิการจัง ัด 
ดํารงตําแ น่งเทียบกับข้าราชการพลเรื น ามัญประเภท ําน ยการระดับ ูง  และผู้ที่จะดํารงตําแ น่ง

ึก าธิการจัง ัดต้ งเป็นผู้ที่ดํารงตําแ น่งผู้ ําน ยการประเภทผู้บริ ารการ ึก า รื เป็นผู้ที่ได้รับ

ม บ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่ร ง ึก าธิการภาค ยู่ก่ น ันที่คํา ั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตาม ลักเกณฑ์  ิธีการ  
และเง่ื นไข  ที่  ก.ค. .  กํา นด 

ข้  ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าในจัง ัด รื

กรุงเทพม านครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก า  พ. .  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก า  (ฉบับที่  ๒)  พ. .  ๒๕๕๑  ใ ้ ึก าธิการจัง ัดโดยค ามเ ็นช บข ง  ก จ.  
เป็นผู้มี ํานาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้  ๑๔ เพื่ ประโยชน์ในการบริ ารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการ ึก าข ง

กระทร ง ึก าธิการในจัง ัด รื กรุงเทพม านคร  ใ ้เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการ าชี ึก า  เลขาธิการคณะกรรมการการ ุดม ึก า  เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  เลขาธิการ ํานักงาน ่งเ ริมการ ึก า 
น กระบบและการ ึก าตาม ัธยา ัย  และเลขาธิการคณะกรรมการ ่งเ ริมการ ึก าเ กชน   
ม บ ํานาจเก่ีย กับการบริ ารงานบุคคล  ิชาการ  การบริ ารทั่ ไป  งบประมาณ  และทรัพย์ ิน 
ใ ้กับ ึก าธิการจัง ัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่ งนั้น 

ใ ้เลขาธิการคณะกรรมการ ่งเ ริมการ ึก าเ กชนม บ ํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎ มาย ่าด้ ยโรงเรียนเ กชนใ ้ ึก าธิการจัง ัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การม บ ํานาจตาม รรค นึ่งและ รรค งใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่คณะกรรมการ

ขับเคลื่ นตามข้   ๒  กํา นด 
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 น้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ต นพิเ    ๙๖   ง ราชกิจจานุเบก า ๓   เม ายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้  ๑๕ ใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ  โดยค ามเ ็นช บข งคณะกรรมการ
ขับเคล่ื นตามข้   ๒  กํา นด ถานที่ตั้งข ง ํานักงาน ึก าธิการภาคและ ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  
ใ ้แล้ เ ร็จภายใน ี่ ิบ ้า ันนับแต่ ันที่คํา ั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่า ต้ งไม่เป็น
การเพิ่ม รื กระทบต่ ภาระงบประมาณ 

ข้  ๑๖ ใ ้โ นบรรดา ํานาจ น้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตาม ํานาจ น้าที่ข ง
คณะกรรมการขับเคล่ื นการปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ก จ.  ก จ.  
คณะ นุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ื ง  การขับเคลื่ นการปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็น ํานาจ น้าที่ข งคณะกรรมการขับเคลื่ นการปฏิรูป
การ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ก จ.  ก จ.  คณะ นุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคํา ั่งนี้   

ข้  ๑๗ ใ ้โ นบรรดา ํานาจ น้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตาม ํานาจ น้าที่ข ง
ึก าธิการภาค  ร ง ึก าธิการภาค  ึก าธิการจัง ัด  และร ง ึก าธิการจัง ัดตามคํา ั่ง ั น้า

คณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ื ง  การบริ ารราชการข งกระทร ง ึก าธิการ 
ในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็น ํานาจ น้าที่ข ง
ึก าธิการภาค  ร ง ึก าธิการภาค  ึก าธิการจัง ัด  และร ง ึก าธิการจัง ัด  ตามคํา ั่งนี้ 

ข้  ๑๘ ใ ้โ นบรรดา ํานาจ น้าที่เก่ีย กับราชการ  กิจการ  ทรัพย์ ิน  งบประมาณ  ิทธิ  
นี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และ ัตรากําลังข ง ํานักงาน ึก าธิการภาค  
ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ  และ ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  ํานักงานปลัดกระทร ง  

กระทร ง ึก าธิการ  ตามคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ื ง  การบริ ารราชการ
ข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นข ง ํานักงาน ึก าธิการภาค  ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการ  และ ํานักงาน
ึก าธิการจัง ัด  ํานักงานปลัดกระทร ง  กระทร ง ึก าธิการตามคํา ั่งนี้ 

ข้  ๑๙ ใ ้ ํานักงาน ึก าธิการภาคและ ํานักงาน ึก าธิการจัง ัดตามคํา ั่ง ั น้าคณะ
รัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ื ง  การบริ ารราชการข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  
ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มี ยู่ใน ันก่ น ันที่คํา ั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็น ํานักงาน ึก าธิการภาคและ ํานักงาน ึก าธิการจัง ัด  ตามคํา ั่งนี้ 

ข้  ๒๐ ใ ้ ึก าธิการภาค  ร ง ึก าธิการภาค  ึก าธิการจัง ัด  และร ง ึก าธิการจัง ัด
ตามคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ื ง  การบริ ารราชการข งกระทร ง ึก าธิการ
ในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแ น่ง ยู่ใน ัน
ก่ น ันที่คํา ั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็น ึก าธิการภาค  ร ง ึก าธิการภาค  ึก าธิการจัง ัด  และ 
ร ง ึก าธิการจัง ัดตามคํา ั่งนี้ 
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 น้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ต นพิเ    ๙๖   ง ราชกิจจานุเบก า ๓   เม ายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้  ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแ ่งกฎ มาย  กฎ  ระเบียบ  ข้ บังคับ  ประกา   คํา ั่ง  รื  
มติคณะรัฐมนตรีใดที่ ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติและ
กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ  รื   .ก.ค. .  เขตพื้นที่การ ึก า 
ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ใ ้ถื ่า ้างถึง  ก จ.  ตามคํา ั่งนี้  
โดยใ ้บทบัญญัติดังกล่า ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่ ไปเท่าที่ไม่ขัด รื แย้งกับคํา ั่งนี้ 

ข้  ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปใน ่ นที่เก่ีย ข้ งกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การ ึก าและ  .ก.ค. .  เขตพื้นที่การ ึก า  ตามคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ื ง  การขับเคล่ื นการปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ื ง  การบริ ารราชการข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  และ
คํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ื ง  แก้ไขเพิ่มเติมคํา ั่ง ั น้าคณะรัก า
ค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลง ันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๕๙  ใ ้ยังคงมีผลใช้บังคับต่ ไป 

ข้  ๒๓ ในกรณีที่มีปัญ าเก่ีย กับการปฏิบัติตามคํา ั่งนี้  ใ ้เป็นไปตามคํา ินิจฉัยข ง
คณะกรรมการขับเคลื่ นการปฏิรูปการ ึก าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค 

ข้  ๒๔ ในกรณีเ ็น มค รนายกรัฐมนตรี รื คณะรัฐมนตรี าจเ น ใ ้คณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา ั่งนี้ได้ 

ข้  ๒๕ คํา ั่งนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป 
 

ั่ง  ณ  ันที่  ๓  เม ายน  พุทธ ักราช  ๒๕๖๐ 
พลเ ก  ประยุทธ์  จันทร์โ ชา 

ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ 
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มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 55 ให้มีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะสําหรับตําแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เป็นระยะ ๆ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตําแหน่งและ 
วิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้ดําเนินการตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 (2) ให้ดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามมาตรา 73 หรืองดเงินประจําตําแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 
 (3) ในกรณีที่ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่ กําหนด 
ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา 110 (6) 
 การดําเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 56 ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการในตําแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วยให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปกี่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี 
ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือ 
มีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลา 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม (.....ภายใน 5 
ทําการ) ถ้าพ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ดังกล่าวแล้ว และผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็สั่งให้ ผู้นั้น 
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
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 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แล้วแต่กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
ตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง หรือ 
ตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอํานาจ 
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง หรือมาตราอื่นนั้นได้ 
 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่ง 
ใดถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มใหม่  
 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กล่าวหาว่าได้กระทําผิด 
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา 53 หรือผู้มีอํานาจ สั่งลงโทษ หรือ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 
 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้ม ที่มิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
ในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 

มาตรา 57 การเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายและการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้  
เว้นแต่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ในกรณีอื่นตามมาตรา 119 
 

มาตรา 58 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่นที่มิใช่พนักงานวิสามัญและการโอนข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา อาจทําได้หากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53ของหน่วยงานการศึกษาที ่
ประสงค์จะรับโอนทําความตกลงกับผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอ 
เรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี อนุมัติโดยให้คํานึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงาน 
การศึกษานั้นจะได้รับเป็นสําคัญ 
 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ 
ข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให้ทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนตามมาตรานี้ 
ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ
อื่น เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ให้ ก.ค.ศ. จัดทำมาตรฐานการเปรียบเทียบตาแหน่งระหว่างประเภทข้าราชการต่าง สังกัดองค์กร 
กลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเป็น ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือน เท่าใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะได้รับ 
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี คุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ 
หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เว้นแต่เป็นการโอน ตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 

มาตรา 59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดํารงตําแหน่งในหน่วยงาน 
การศึกษาอื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติ
จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด้วยเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ 
ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไป 
 การย้ายผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 การย้ายขา้ราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุ และแต่งตั้งใน 
ตําแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิได้กําหนด จะกระทําได้เมื่อ ก.ค.ศ. กาหนดตําแหน่งแล้ว  
 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด  
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

มาตรา 60 ภายใต้บังคับตามมาตรา 57 และมาตรา 59  ให้ ก.ค.ศ. ดําเนินการให้มีการ 
สับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการ 
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งดังกล่าวได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันได้คราวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา 61 การเลื่อนตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นตําแหน่งที่มิได้กําหนดให้มีวิทยฐานะ 

เพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระทําได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมิน 
ด้วยวิธีการอื่น 
 กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้  ผู้ได้รับคัดเลือก หรือผู้ผ่าน 
การประเมินด้วยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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 การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา 47 ส่วนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกให้ อ. ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือก เกณฑ์ การตัดสิน การขึ้นบัญชี 
การยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน การประเมินผล 
การปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค. ศ. กําหนด  
 

มาตรา 62 การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 61 สําหรับผู้สอบแข่งขันได้ให้แต่งตั้งตาม 
ลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

สําหรับผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ และประวัติการรับราชการ 
 
 มาตรา 63 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อนตําแหน่งหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตําแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือไม่ผ่านกระบวนการ 
เลื่อนตําแหน่งหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 หรือผู้สั่งสั่งไม่ถูกต้องหรือไม่มีอํานาจสั่ง ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งหรือ 
วิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่ กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ 
และการรับเงินเดือนหรือ ผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่าง 
ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะอนุมัติให้เลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ ในกรณีนั้นเป็นพิเศษเฉพาะราย  
 ผู้ที่ถูกสั่งให้กลับไปดํารงตําแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเงินเดือนที่พึงจะได ้
รับตามสถานะเดิม ถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ได้เลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิ ได้รับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีสําหรับตําแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือว่าผู้ นั้นไม่มีและไม่เคย 
มีสถานภาพอย่างใดที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะนั้น  
 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา 53 ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการแทนได้  
 

มาตรา 64 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และมิใช่เป็นการ 
ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตําแหน่ง วิทยฐานะ 
และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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มาตรา 65 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก 
จากราชการไปปฏิบัติงานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเป็นเวลา 
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลา 
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีตําแหน่ง วิทยฐานะ 
และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับ 
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการ 
ใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง 
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และไม่ได้ถูกสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามมาตรา 114 
วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิมให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในกําหนด 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร และให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิ 
ได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ 
ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ 
ออกจากราชการ  

มาตรา 68 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าตําแหน่ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งใดว่างลง หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการใน 
ตําแหน่งนั้นได้  
 ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอํานาจและหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่ 
มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีมติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือมีคําสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใดก็ให้ 
ผู้รักษาการในตําแหน่งทําหน้าที่กรรมการ หรือมีอํานาจและหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาการในตําแหน่ง 
แล้วแต่กรณี  

มาตรา 69 ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ ให้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวได้ 
 สําหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการ 
ศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
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มาตรา 70 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําส่วนราชการ หรือ งาน 
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมได้ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัยและ 
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 
 มาตรา 71 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการ สำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจาก ตําแหน่งหน้าที่และขาด 
จากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 การให้พ้นจากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนิน 
การทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม วรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

 
หมวด 5 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรา 72 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ 
สมควรได้รับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคําชมเชยรางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือ การเลื่อนขั้น 
เงินเดือน หรือ การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  

มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส 
และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 74 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
เป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาผู้ใดให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดําเนินการตามหลักเกณ
ฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้ที่มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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มาตรา 74 ให้ ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้มาตรฐาน 
งานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 

มาตรา 75 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ตามควรแก่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.อาจกําหนดให้ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  

มาตรา 76 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าทีจ่ดัสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

มาตรา 77 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดย 
ความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ 
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้  
 

มาตรา 78 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 45 
หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชา แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  
มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน  หลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 
 

มาตรา 79 ให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนา 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้า 
แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
 มาตรา 80 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
บางตําแหน่ง และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม  จริยธรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ 
ก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
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 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีใ่นการสง่เสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไป 
ศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลนผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี  
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 
 

หมวด 6  
วินัยและการรักษาวินัย 

 
มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็น 

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  
 

มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ 
บริสุทธิ์ใจ และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น  
 

มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ 
ทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้างแรง 
 

มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ 
รัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ 
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือ ขาดการเอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ 
ทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ 
เมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
จะต้องปฏิบัติตาม 
 การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ 
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้ง หรือ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
 การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร หรือ โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการ 
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการต้อนรับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มา 
ติดต่อราชการ  

การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
อย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือ 
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 
 

มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทํา 
การหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทําโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับ 
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็น 
การให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  



                                         ห น้ า  | 91 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอก หรือ ลอกเลียนผลงาน 
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทําผลงาน 
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ 
หรอืการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
โดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ 
ประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  

 
มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการ 
ของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใดๆ อันมีลักษณะ 
เป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่ให้การ 
ส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทําการในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการ 
ดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 

มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา 
เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชั่ว  
 การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติด 
หรือ สนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด  เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน 
หรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
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มาตรา 95 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีเ่สริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน 
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญ และกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให้กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่ 
กรณีได้ 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที  
 
 
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ 
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร 
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ 
ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 
 การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้
ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7  
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง 
 ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต 
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
 
 มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
 (1) ภาคทัณฑ ์
 (2) ตัดเงินเดือน 
 (3) ลดขั้นเงินเดือน 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไล่ออก 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
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มาตรา 97 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทําเป็นคําสั่ง วิธีการออกคําสั่ง 
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือ โดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้ 
แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกําหนดสถานโทษ 
เช่นนั้น  
 

หมวด 7  
การดําเนินการทางวินัย 

 
มาตรา 98 การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูล 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการสอบสวน 
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า ในการสอบสวนจะตอ้งแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีโอกาสชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 
 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 เป็น 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เท่านั้น เว้นแต่ 
กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยร่วมกันและในจํานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว 
ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ของผู้ถูกกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกว่าผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา 53 ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 
 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่ 
การศึกษา กระทําผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายประสานการ 
ดำเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
 ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ถ้าใน 
ระหว่างผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษานั้นเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระหว่างผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ต่าง เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี ต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรี 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
หรือจะทําให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอํานาจ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้  
 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอํานาจแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
สอบสวนตามวรรคสองได้  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค. ศ.  

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ 
สอบสวนก็ได้ 
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มาตรา 99 เมื่อได้ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 98 แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 

มิได้กระทําผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระทําผิดวินัยให้ดําเนินการตาม มาตรา 100 และในกรณีที่ 
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ 
ลดโทษต่ํากว่าปลดออก 

 
มาตรา 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับ 

บัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้ 
เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ในสถานโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี 
เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก ให้ดําเนินการดังนี้  
 (1) สําหรับตําแหน่งอธิการบดี ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหน่งซึ่งมี 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือตําแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะใด 
ซึ่งกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการดําเนินการของผู้บังคับบัญชา 
ที่มีตําแหน่งเหนือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
 (2) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (1) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา 
 การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทาผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี 
มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาพิจารณาถ้าเป็นความเห็นขัดแย้ง 
ระหว่างผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้นําเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา 53 หรือผู้มีอํานาจสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น  
 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มี 
อำนาจตามมาตรา 53 ระดับเหนือขึ้นไป มีอํานาจดาเนินการตามมาตรา 98 วรรคสองหรือมาตรานี้ได้  
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกว่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม มาตรา 110 (4) หรือมาตรา 
111 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวน ไว้แล้วคณะกรรมการสอบสวนจะนํา 
สำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสํานวน การสอบสวนและทําความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้มีการ สอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
และต้องให้โอกาสผู้ถูก กล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย  
 

มาตรา 101 ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอํานาจ 
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอํานาจและ
หน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
 (1) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ 
ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (2) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา 102 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้น 
กระทําการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับ 
บัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือ ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทาง 
ราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา 
ว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
มีอํานาจดําเนินการสืบสวน หรือดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ต่อไปได้ เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ 
ออกจากราชการ เว้นแต่ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษ 
ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้สั่งงดโทษ  
 
 มาตรา 103  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือ ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษผู้มีอํานาจตามมาตรา 98 วรรคสอง วรรคสี่ 
หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีมีอํานาจสั่งพักราชการ หรือ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ 
สอบสวนพิจารณาได้ ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึง 
กับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ให้ผู้มี 
อํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้น 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา 100 วรรคหก 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการ หรือ ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี 
อื่นอีก ผู้มีอํานาจตามมาตรา 98 วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา 115 แล้วแต่กรณี มีอํานาจ 
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 98 วรรคสอง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตลอดจน 
ดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัย อย่างร้ายแรงก็ให้ 
ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด ระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ  
 เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน ดังกล่าวของ 
ผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
สำหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือ ระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้น 
เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ  
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา 
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม ผลการสอบสวน 
พิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

มาตรา 104  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือดําเนินการสอบสวนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดหรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปแล้ว 
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) การรายงานการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแล้วให้รายงาน 
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีและเมื่อหัวหน้าส่วน 
ราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ 
หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ 
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคําสั่งเดิม เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาได้พิจารณาตามอํานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับรายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  
 (2) 
การรายงานการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยแล้วให้รายงาน 
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีและเมื่อหัวหน้าส่วน 
ราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับในการดําเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 หรือหัวหน้า 
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ส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น  
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

 มาตรา 105  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่หรือ 
สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมหรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการ 
ศึกษาปฏิบัติการตามหมวด 6 และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. 
มีอํานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนหรือกําหนดใน 
ประเด็นหรือข้อสําคัญที่ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิม
ทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้  
 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทาง วินัยหรือ 
การออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม่หรือ สอบสวนเพิ่มเติม 
โดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือ สอบสวนเพิ่มเติมแทน และ 
มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับ 
บัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมําาการสอบสวนเพิ่มเติมได้  
 ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญพิจารณาเห็นสมควร 
ส่งประเด็นหรือข้อสําคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรือเขตพื้นที่การ 
ศึกษาก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอํานาจกําหนด ประเด็นหรือข้อสําคัญนั้นส่งไป 
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการสอบสวนแทนได้  
 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่ หรือมีการ 
สอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อสําคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนหรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือ วรรคสามในเรื่องเกี่ยวกับกรณี 
กล่าวหาวา่กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นําหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกบัการสอบสวนพิจารณาตาม 
มาตรา 98 วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในการดำเนินการตามมาตรานี้ ให้นามาตรา 101 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา 106 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นตามมาตรา 58 ผู้ใดมีกรณี 
กระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจใุห้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 
ดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม  ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทาง 
ผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น พิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลมและใน 
กรณีที่จะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม  
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หมวด 8 

 การออกจากราชการ 
 

มาตรา 107  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 (3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออก 
 (4) ถูกสั่งให้ออก 
 (5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
 (6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่น 
ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการต่อเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 
ต้องออกจากราชการตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระทํามิได้ 

 
มาตรา  108 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่น 

หนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา..(ไม่น้อยกว่า 30 วัน) ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้พิจารณา 
อนุญาต ในกรณีที่ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้ง 
การอนุญาตให้ลาออกไว ้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ ต้องแจ้งการยับยั้งการ 
อนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออก 
มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง ถ้าผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออก 
และไม่ได้ยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ เพื่อดํารง 
ตําแหน่งทางการเมือง เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น 
การเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 
ต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการ ยับยั้งการ 
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
 
 มาตรา 109 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหน่งว่างหรือตําแหน่งอื่นที่ไม่ 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความ 
เหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 
และมาตรา 42 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้นามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  
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 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตําแหน่งว่างหรือตําแหนง่ที่สามารถย้าย ไปแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตาแหน่งได้ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความ 
เหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน 
หน่วยงานการศึกษาอื่น ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ 
เรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี หน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตําแหน่งว่าง หรือตําแหน่งที่ 
สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้นามาตรา 59 
มาใช้บังคับโดย อนุโลม  
 ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตําแหน่งว่างหรือตําแหน่งที่สามารถ 
ยา้ยไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ 
ใหผู้้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการออก 
จากราชการตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

มาตรา 110 ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการได้ในกรณี 
ที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ แต่ ในการสั่งให้ออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่ กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.ด้วยและการสั่งให้ 
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากทําได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นตาม 
พระราชบญัญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนให้ทําได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ  
 (1) เมื่อเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ 
 (2) เมื่อสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
 (3) เมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้น 
ออกจากราชการ 
 (4) เมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) 
และผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยไม่ชักช้า และนํามาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
การศึกษามีมติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้น 
ออกจากราชการ 
 (5) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํารงตําแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 (6) เมื่อไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ 
ของทางราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ 



                                         ห น้ า  | 100 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
มาตรา 111 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 เห็นว่ากรณีมีมูลถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ 
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะ 
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุ 
หรือไม่ระบุชื่อ พยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้นำ 
มาตรา 98 วรรคสอง วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา 100 วรรคสี่ และมาตรา 101 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้ผู้ มีอํานาจ 
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการ  
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตาม 
มาตรา 98 ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 98 ได้ 
สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งจะใช้สํานวนการสอบสวนนั้น พิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได้  

มาตรา 112 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตาม 
มาตรา 98 วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  98 วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า 
หรือมาตรา 104(1) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า ผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี 
พิจารณาให้ออกจากราชการ ทั้งนี้ ให้นํา มาตรา 100 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
ให้ผู้มีอํานาจตาม มาตรา 53สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 
มาตรา 113 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 

หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ผู้นั้นออก 
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการก็ได้  
 
 มาตรา 114  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตาม กฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น 
อยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกจากราชการ 
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ตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตาม มาตราอื่นนั้นได้  
 มาตรา 115 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 49 
หรือมาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือขึ้นไปของผู้มีอํานาจสั่ง 
บรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตาม มาตรา 49 หรือมาตรา 56 วรรคสอง 
วรรคสาม หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณีได้  
 
 มาตรา 116 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ 
รายงานตามมาตรา 104 (1) หรือ (2) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้ใด 
ออกจากราชการตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อํานวยการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา 98 วรรคสองกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว 
ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณา  
 ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการให้นำมาตรา 103 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  
 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดําเนินการ 
ตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาตาม 
ระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 
 
 มาตรา 117 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่ 
หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงาน 
การศึกษาปฏิบตัิการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 49 หรือตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือวรรคสามหรือ 
วรรคห้า โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน 
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็นและให้นำมาตรา 105 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรืออ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 หรือส่งประเด็นหรือข้อสําคญัไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทําการ 
สอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาทําการสอบสวน แทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา 110 (4) และมาตรา 111 
ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคหก มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม  
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 มาตรา 118 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการตามมาตรา 58 ผู้ใดมีกรณีที่สมควร 
ให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมี อํานาจพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 49 
ได้ โดยอนุโลมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน 
ก็ให้สืบสวนหรือ สอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาผู้นั้นพิจารณาดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่จะ 
ต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 
  
 มาตรา 119 ภายใต้บังคับหมวด 7 และหมวด 9 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได้  

มาตรา 120 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่ง 
ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ เว้นแต่การออก 
จากราชการตามมาตรา 107 (1)...ตาย 

หมวด 9 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 
มาตรา 121 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

 
....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 

 
มาตรา 122 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก 

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ 
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งคําสั่ง ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
 

มาตรา 123 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ 
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง   มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. 
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 มติของ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุด 
 

....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

 มาตรา 124 หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ และ 
การร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 123 ให้ เป็นไปตาม 
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น  
ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์กลับเข้ารับราชการ ให้นำมาตรา 103 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม  
 

 ....ปัจจุบัน คําว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น คําว่า กศจ. แทน........ 
 

 มาตรา 125 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามมาตรา 121 หรือมาตรา 122 แล้ว ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ตามหมวดนี้ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 
ได้ภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้...(ภายใน 90 วัน)... ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นประการใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการแก้ไขคําสั่ง 
ไปตามนั้น 
 
 มาตรา 126 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน ท้องถิ่นตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการตามมาตรา 58 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ 
ทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการที่โอนมาแต่ยังมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
ตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวดนี้ได้แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการที่โอนมา 
ไว้แล้ว และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 121 เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์  
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, ""
mlJlJlm1 ctm (Pin~15n1'ci~'I'VI1Vl)a-'I(t'll 'YI~'VI~a~lLu'Um'cil-M'LtJ'Ultl~llJlJ~,:r'U LL~l'.ilEJ'Il'Un1'.i~l LU'Un1 'a
VJl'11,:rV~B1tl

(9).1S'mWm':i~lLu'Um':iVJ1'11,rI:lW~lmb'ci" ~tlaa'Ua1'UVJ1'11,:rmb~1LG1~vl'tXflru:::m'JlJnl'a
• ..., I ,

aeJ'Ual'Uba'UB~ l'Ul'Un 1'cia a'Ua1'U~ ati G1'1LL~,:J~'Ifl ru:::n)':ilJ n 1':ia v'Ual'U trivYl \ll':irulV11:IJeJl'U 1V 'VIUlVi
I ~ ~

'VIlfl ti~'1 Lb~'1~'1flru~ n':i':ilJnl':iatl'Ual'Ul -H'U11fl1':i tJ~b~a'l'VI~tl'l\911'Vl~ (Ml:lJ1J1ml ~~) 1'tXti~ oJ bbl')'I #:\j" , "

------------ - -
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flru~n';i1lJnl'HH)'Ua1'Ui\lEJ~ b~€l\lVf~a\l~l'Vl~ bb~111EJ\l1'Un11~lbihJn11V1'l\1-1UEJl'la1tl Vl1fHi1'Ul1 btJ'U. ,

mrum~'Vh~~luu hH1EJbb1\11"111i\lrt\11'Vl~fl~"I1-1'ru.nIP1~L~'UL~a'UVl~art~L~'UL~B'U1~~iiel1'U1~~\lrt\ll 'Vl~

i\ln\ll'Vl~mfl""ru.n IP1~L~'UL~a'UVl~art~L~'UL~€l'UmlJlJ1l'111(9)001TIflVl~\I LLrt~111fla1lJ tl1~na'Un!l n. fl. f'l.

11~1Ue)1'U1~n11i\lrt\lt'Vl~.n1fl""ru.nIP1~L~'UL~€l'UVl~an~~'UL~lJL~B'UVtf'l. bc:r~~ Lb~111tJ\11lJn11~lLiJ'Um)

'Vl1\11uUI'l€lltl

!D. nl'f~l £J.:lllJnl'a~h LUlJn1'a'VIl ~1,r£l"llB~,j'1'al"llnl'a fllLb~ ~'4aa 1n 'a'VI1~rn 'a~n~1

1~~hLiJ'I..ml'aw~d
o .c:::tt. ~ .., I II

b.@) n1111CJ\l1'Un11Vl1L'U'Un11'Vll\11lJ£lij£ll~'almb'a~

h@).@) mrul'lllJ-ffB @).m.@)LriaPin~15n11~\I, ..'!'r~i\l~~1 'Vl~Vl~a\l~t 'VI~LL~1Vl~a

LriB~i\lLLI'l\l~\lm1lJn11aa'Ua1'UL~lJ l~i\ln\ll'VI~.nlfl""ru.n IP1~L~lJL~a'UVl~an~ L~'UL~a'ULLn~~\lL~e:J\I'IJ

Vl~m11lJ1lJ1~Pin~15n11~\lVl'r~Lb~11~Pin~15n1d~\lVll~ti1LalJa nf'l~. W~11ru111CJ\lllJn11vhLiJ'Un11

'Vl1\11UULria nf'l~. W~11ruliilJ~L UlJth~n111I1lLL~11~Pin~15n11~\I"'111l~lLUlJn111~bUlJ1tlVl1lJlJ~JlJ

LL~111CJ\l1lJn.fI.f'l. l'laltJ (lJ1Vl11@)o~ (b»

b.@).b mrumlJ-ffa @).m,b LriB~iiel1'Ul~mlJmm1 c:rm (Pin~16n11~\lVllVl)
'IJ

l~i\lrt\l I'VI~tl~VleJBnVl~ahiBBn-:il1m1"IJn11 ",~a~lLU'Un111~LUlJ1tlVlllJlJ~ nf'l~. LL~11~11CJ\ll'Un.fl. f'l.
I'la1tl (mVl11 @)o~ (b»

hb n1111CJ'l1'Un11~lL U'Un11'Vl1\11,r£lhi~lmL 'a~ Lda~i\l bLI'l'l~\lflru~ m1lJnl1
'IJ

aB'UallJW~11rulVl1lJel1lJl~Vl,j'1~ tVlCJi\lCJ~L~B\I"'~B'l~1'VI~",~ai'l~\I I'VI~.n1fll1ru.n IP1I1lL~lJL~a'UVl~a•
nVl~'Ub~BlJLL~lLLl'lmruLL~11~~lLUlJm1~'li1

b.b.@) mru~el1'U1CJn11amlJPin~lLUlJ~i\lbbl'l\l~\lflru~m1lJn11aB'Ua1'U1~11CJ\lllJ
'IJ v

" I f II I IlIo 0 Q.I ..:I d ~ oCt lJ'o 0 IV 4 4 4 q, 0 1.1 d V
t.JB1'U1CJn11a1lJn\ll'UL"lJVl~lJ'Vlm1f'ln~1Wat.JB1'U1CJm1a1lJm1'UL"lll'l~lJ'Vlm1f'ln~1~~11ru1VlllJal'Ul~Vl'U1'VlLb{;,!1'IJ 'IJ

1~11 CJ\ll'U1tl V\lPin~16nl1~\lVllVlL ~BVl11~aa'U~llJ1lJLL~ltilLalJBfll1lJ bi1lJ1~ Ml~. W~11fl11

bda flf'l~. W~11ru1iilJ~tl1~m1111l bLrt~1~iim1~lbu'Um1VlllJlJ~~\lf)~ l1LL~11 ~Pin~15f)11~\lVll Vl

11CJ'l1'Ufl11~lLU'Ufl11'Vl1\11'lJCJv1B-H1Vl,j'1~1'U11"IJm1(a~\i.) W~11ru1v1a1tJ(mVl11 @)o~ (@))...
b.hb mru~Bl'U1£lm1;;11Un\I1'UL"llVlvr~fmPifl~1LiJ~i\lLLv1\1~\lflru~m)lJf)11aa'UadlJv 'IJ

1~11CJ\lllJ1tlV\lPin~16fl11~\I"'lVl L~aVl11~aB'U~llJ1lJbb~1ti1Li.1'UBfl11lJLi1lJ1~ nf'l~. Vl'l11UJ1Lda nf'l':i).

W'l11 ru1iilJ~ tl1~ n111~ LLn~hliim1~1 LU 'Uf111l'11lJlJ~~\ln~ 11 LL~11~Pin~16fll1~\1"'1 ~11 CJ\l1'I.J

fl11~lLUlJm1'Vll\11uCJv1B-H1",,j'1~1'U11"IJm1(a'V'l\i.)Vl~11ru1v1a1tl(lJ1Vl11@)o~ (@))..., ,
q 4 0 Q. Q Q.I d t I Q.

b.m mru L1Bn1 CJ\l1'Un11Vl1L'UlJf)11'Vl1\11lJCJ'VlaCJ)~"'11\1f)1 1'V'1~ 11tu1"lJa\l n f'l"iJ.
'IJ

LdB nl'l'l.iilJ~LtJlJtl1~m11~bb~11~Pin~16fl11~\lVllVl~lLUlJm1Vl~Bi\l1tlmlJlJ~,r'U

tl1~L~lJ~ av~n1'a~lbiJlJn1'abW~nl'a'al£l~llJ~lbUlJm'a'VI1~1,r£Iva l~~l£JLL'l~"'~vhi ~lmb 'a~"llB~,j'1'l1"llfll1f1'l
4 ~ IQldO~QI II IV • Qd Qld

LL~~'4flmO'.i\lll ~nl'lf1 n~l ~~LL~1lJ'VIflla.:j"'1"'lJlfUlJ~'ln~1f111:IJa\l'ULb'lH"ll1~ 'VIGl#lD<t'bo ~~1 'U'Vl
Q1 ~mJ vut IDctbo l,;,j'~R'ULL,h

&l. nl'l~lLUlJfl1'l'VI1~1,r£l"llB\I,j'1'l1"llfll'afl'lLL~rufl~ln'l'VI1~f111~n~1 l~~lLUlJf11'lw~d..,. " .
@).@)IP1\1LLv11'UVim LlJ~lCJ'U hc:rbo LtJ'I.J~lJ1tl "'ln~elllJ1CJnl1am'UPif)~lVl~e:J

'IJ

~B1'U1CJf)11~lUn,nlJ L"lJl'lvr'U~fl11Pin~11~i\l LLvl\l~\lflru~f))';ilJfll 1aB'Ua1'I.J1,J'CJa~1\1~1EJU1\1'1l111"lln11fl 1
'IJ 'IJ

LL~~'-Iflmm'Vll\1f)11Pin~11'U~\lnI1lL"lll'1vr'Uvir:mPin~11lJ~"VllVl1tlLL~11~LVinoB'Uflli\l~\ln~11bL~111cJ\l1lJ-ffalJn
'IJ
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'\Al1au LrJn!;11,)'VIif n ~1tJ1~Pi n~15n1"j~.:J'VI1Vl"b~rJ Yl':il1~ru1i~bbl'l.:J~.:JAru~ n "j"jl:;Jf)1"j!;1rJ'U!;11tJVl1.:Jl'11tJ...
rJci1~11mL"j.:Jl'lelhJ

(9).lv mruihH'lBtJdJ'UA111J~~1'l1£Jm.h~~1t1LL'H
" " ,

(9).l!:>.(9)ci'1'VI1''UoU1"j1"!Jrn "jA~bL~~'4YlenmVl1,ml"j ~n~11 tJa~n~ci'1Uf1~l'ULjJlPl~'UV1
fI1"jPif11:t1~ f1~15fI1"j~-mr ~dJ~ihhtJ1,-,i~LLI'l~~~Aru~m)lJfI1"j!;1rJ'Um'lfjutJrJci~11tJLm IPl1lJlJ11Pl)1~~ 1"j)A?lm

" ,
l~tJ fI1"j!;1rJ'U!;11tJ1~dJtJhJlPlllJfI!l f1.A.I"1.'h~l1tJfI1"j!;1el'U!;11tJYl':il1)ru1'\Al.I"1.l!:lct'ct'o LL~~Lijm:'el'U!;11tJLLG11b!;1~':il

1~~lb utJm)~~d
«(9)) 'VI1fI~i.:JLbl'l~~.:JAru~ m"j:I.Jf11"j!;1el'U!;11tJ(Pin~15 f11)~.:J'VI1~) ua ~

"
Aru~m"j:I.JfI1)!;1rJ'U!;11tJL~tJ11A1"jtJ~L~m'VI~el.:J~lVl~(m:I.Jmm1 ~~) 1~~i~bbl'l~~~Aru~m"jlJfI1"j~rJ'U~ltJ, "
(~n~15fl1"j~~'VI1~) i~tJ~L~rJ~'VI~rJ~~lVl~LLG11"j1tJ~1tJfI1"j~1biJtJfI1)Vl1~1,rtJl'lrJhJ'VI1m~tJ11LtJtJmrum~'Vh~1Pl,
lutJ W11t1Lb).:JA1"ji.:J"~1'VI~.fI1f1~ru.;j vl~L~'UL~rJ'U'VI~€l"~ L~tJL~rJtJ1~~i~LLI'l~~~A ru~m):l.JfI1"j!;1€lU~l'U

"
(Pin~15fl1"j~~'VI1~) ~.:JL~€l~1~~€htJ1tJfI1)!;1mtJ~f1~l'V1~€l~a1tJ1tJfI1"jci'lun,ntJbjJlPl~'U~fI1)~n~1bLG11bbl'lmru

" "i~,,~1Vl~fl1A~ru.;j vl~L~tJb~€ltJ 'VI~ml~L~'UL~€ltJ 1Pl11J1J11Pl)1(9)00 1))fI'VI~.:J bb~~1))A6111J iheneu
n!l n.A.I"1. 11~1tJa1tJ1'-'fl1)i~,,~1Vl'1!f.fl1f1~ru.;j vllPlb~'UL~€ltJ'VI~€l,,~.ff'UL~tJb~€l'UYl.I"1.lvd:~~ LbG11~~b~€l~

'VI~€lci'1tJ1tJ1~~i~LLI'l~~~flru~m)1JfI1)a€l'Ua1tJ (~n~15f11)~~'VI1~) L~€l)1V~1'UfI1)~1 LU'UfI1)Vl1~lUV"
I'lrJlu

(l!:l) 'VI1n~i.:Jul'l.:J~~Aru~m):l.JfI1)a€l'UaltJ (~n~15n1)~~'VI1~) 'VI~€l
"..., "

flru~m)lJfl1)a€l'U!;11tJ m~~a~bLvi~vl~flru~m)1JfI1)a€l'Ua1tJ (~n~15f11)~~'VI1~) bL"~flru~m):l.Jfl1)arJ'UaltJ
"

L~m1LtJtJmruA11liimutJrJci~11tJLL)~ 1~~i~LLI'l~~~Aru~m)lJfI1)ael'Ua1tJ(~n~15f11)~~mlPl) ijAl1lJL~tJb~el~l'Vl~
"

11a:I.Jm),,~lml-u"~rJ€lfl'VI~€llG'i€lrJn'-'1ml"!JfI1)bLG11batJm~m1~fll"1'-'.Yi':il1)ru1ij:I.J~1Pl1:I.J:l.J11Pl)1(9)00 l))A~ (lv)

LL"~L~rJ nl"1,-,.ijlJ~LtJtJu)~fI1"j1~LLG111~~ija1tJ1'-'1Pl1lJ1JllPl)1 d:rn (~f1~15fl1)~~'VI1~) i~,,~lVl1:l-'VI~€l
"

~lLUtJfl1)1 ~LUtJ1UIPl11J:I.J~,rtJLLG11)1tJ.:J1tJfI1)~1LUtJfI1)Vl1~lUtJl'lrJ1U
(9).l!:l.lvci'l'V11'm1)1"!JfI1)fI)LL"~'UAmm'VI1~fI1)Pifl~11tJa.:Jn~ci'1um1tJ~m~n5f11)~~IDIPl" ,

uif~m~ Vl)1~~ f1~15fl1) LtJ'U~ija1tJ1,-,i ~LLI'l~~~Aru~m):l.JfI1)arJ'Ua1tJlutJrJci1~11 tJLL)~ 1~tJfI1)arJ'U!;1l'U
"

1~LtJtJlulPl11JfI!lf1.A.I"1.11~1VfI1';ia€l'Ua1'UYl'-'1)rulYl.I"1.l!:lct'ct'o bL,,:a~m'1€l'Ua1'ULLG11~a~,-,1~~1LUtJfI1)vl~d

«(9)) VI1f1~i~LLvi~~.:JAru~m)1JfI1';ia€l'Ua1'U(uif~m~Vl)'N~n~15fl1) LL"~"
flru~m)lJfI1)arJ'Ua1tJL~'U11 A1)tJ~L~€l~'VI~rJ~~1Vl~ (1Pl1:I.J1J11Pl)1~~) 1~~i~LLI'l~~..::tAru~f1))lJfI1)a€l'Ua1tJ, "
(uif~m~'VI)1..::t~f1~15f11)) i.:JtJ~ L~€l.:J'VI~€l~~l'VI~bbG1TntJ~1'UfI11~1LUtJfl1)'VI1.:J1UtJl'lellU 'VI1m~tJ11btJtJmru,
m~'Vh~lPll,r vhl11mL)..::tfl1)i ~~~1Vl~.fI1A~ ru.;j vl~ b~'UL~€l'U'VI~eJ"~ b~tJL~€l'U1~~ i~LLI'l~~~flru~fI))1JfI1)

"
a€l'U!;11tJ(uif~m~Vl"j1~~f1~15f11)) i~,,~l'V1~Il1A~ru.;j ~~L~'UL~€ltJ'VI~€l"IPlL~tJL~€ltJ1Pl1lJlJ11Pl11(9)00 1"j)A'VIi1~

LL"'~11)fla11J U)~f1€l'UfI!l f1.A.I"1.11~1tJa1tJ1':ilfl1"ji~~~ 1Vl~fl1A~ru.;j ~~L~tJL~€l'U 'VI~eJ,,~.fftJL~'UL~€l'U

Yl.I"1.l!:lct'~~ LLG11)ltJ~1tJfl1)~lLU'UfI1)Vl1~lUtJl'leJlu

(l!:l) 'VI1f1~i~LLI'l~~..::tAru~m):l.JfI11a€l'Ua1'U(uiflPlm~'VI)1.:J~f1~15f11)) 'VI~€l"", ...
flru:::fI)):I.J fI1)a €l'U!;11tJ'VI~€l~ ~~a ~Lbl'l..::t~~Aru::: f1)):I.Jfl11!;1eJ'U!;11'U(u if ~ f1) ~ 'VI)1 ~Pin ~15 f11)) LL~~

"
Flru~m):l.Jfl1)G1eJ'UmtJL~m1LtJ'UmwA11m~lUV€lcil~11mL)~ 1~cri\lLLI'l\l~~Aru~m)lJfI1)a€l'Ua1tJ(UiflPlfl~~Vl)1..::t

"
Pim~n5f11)) ijfll1:I.JL':;'UL~eJ..::t1'V1~11a:I.JA1)"'\l1Vl'ertJ"Vl€ltJfI'VI~€llcl€ltJn':il1m1"{1f11) LLalL!;1tJm~tJ'l1~ €l.fl. A.I"1.

~ fl.fl. 1"1. ~'l W':il1)ru1ij:W~1Pl1lJ:l.J11Pl11(9)00 l~)A~ (l!:l) LL":::L~€l€l.n.A.I"1.~ f1.fI.l"1.~'l ij:I.J&htJ'Uth:::fI1)1~LLG11

1~~ija1'U1':il1Pl1:I.J:l.J11Pl)1ct'rn (uif~n1~Vl)1..::t~f11:1-15f111) i~".:J 1Vl~'VI~€l~l Lu'UfI111 ~L'1l'U1UVl1:I.J:I.J~,rtJ
LLG1TntJ.:J1'UfI11~lLUtJfI1)Vl1'llUtJ~ eJ1t!
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(9).m mriHh.J(lB'ULth.Jfl11lJ~Vl1'l1tJl,j~ltJLL 'i'l
" v ,

(9).m.(9) 611V1~'U-U1'i1"1ln1'ifl~LL'1~t.;fl(llm'Vn.:J fl1'iPi mn 1'UGl\lnVll:h-Ufl\ll'UL "Ill?loW 'U~

fn'iPifl'tn t:JU\lA'UUru"lll (t:Je)1'U1Vfl1'i~m'UPifl~1V1~at:Je)1'U1Vfl1'i~1-Ufl\ll'UL"IlI'l~'U~m'iPifl~1)LU'Ut:Jije)l'Ul'oil~~~'U "'U \J '\I

i\lLL~\I~\lflru~m'ilJfl1'i~mJ(;11'U1-utJ hJ~lmL 'i\l (mlJlJ1I'l'il ~~ 1'i'iflVl~\I) L~a~a'U~1'ULL~1b~1"il1~bG'l'Ua
o I IIv I ~ d ~ 0 II ci I/,t., I t
~1'U1'Urn sa au ~1'UI'latJ~\lLLI'l\lI'l\lfl ru~ fl'i'ilJ m sa a'UG'l1'UL'W€l'W'oil1'i1JJ11'l1lJ€J1'U1'oilVl'U1'V1'VI1fltJi1\Ibtl'l~I'l\I

" "
flru:::m'ilJfn'i~a'U~1'UL i1'Ul1 fl1'iv&i L~€J\lVI~a\lVl1'VI~ (mlJlJ11'l'i1 ~~) 1~t:Ji:mI'i\l~\lflru~m'ilJfll'i~€J'UG'l1'U. "
i\lv&iL~a\lVl~a\lVl1 'VI~ LL~1'i1V\l1'Ufl1'i~lLlJ'Ufl1'i'V11\11-uvl'iahlmru i1'Ul1Lu'Umrum:::'VhCJVli-uvhH1V Lb'i\l•
fld'ii\l(l \11'V1~.fl1fl~ru'" (9)VlL~'UL~a'U VI~a(lVlL~'UL~au 1~t:Jije)1'U1'oili\l(l\ll'V1~i\l(l\ll'V1~.fl1fl~ruii (9)Vlb~'UL~€J'U

"
'VI~8(1VlL~'UL~a'UI'l1lJlJ11'l'l1(9)00 1'i'iflVl~\I bL(I~1'i'ifl~llJ th~fla'Ufl!l fl.fl.fil. 11~1Ve)1'U1'oilfl1'ii\l(l\ll'V1~

.fl1fl~ruii (9)VlL~'UL~€l'UVI~m:1Vl~'UL~'UL~a'U'W.fil.bct~~ LL~1'i1V\l1'Ufl1'i~lLlJ'Ufn'i'V11\11-uv~attl

(9).m.b ~~m1'i1"llfl1'iI"l'iLL(I~'Uflmm'V11\1fl1'iPifl~lt'UGl\lnVl~1-Ufl\ll'UPifl~15fl1'i~\lmVl" .
~ t:JU-:)A'UUru"lll(Pifl~15fl1'i~\I'VI1Vl)LU'Ut:Jije)1'U1'oili-:)LL~\I~-:)flru~m'ilJfn'i~a'U~1'U1-uvUi~lVLL'i\l(l'lllJlJ1I'l'i1~~"... "
1'i'ifl'VI~-:) L~€l~€J'U~1'UU~1 L~1'oil1~ L~'Ua~1'U1'U msa a'U~1 'Uvlat:Ji\l LL~-:)~\lflru~ msu fl1 'i~a'IJ~1 'U

"
L~aYf'oil1'iru1mlJe)1'U1'oil'VIU1~'VI1flt:Ji\lLt~-:)~\lflru~m'i1Jfn'i~a'U~1'U (Pifl~15fn'i~-:)'VI1Vl)Li1'U11flTm~h~€J\I

" .
'VI~a\lVl1'V1~(l'lllJ1J11'l'i1 ~~) 1~t:Ji\lLL~\I~\lflru~m'i1Jfn'i~a'IJi11'U (Pifl~15fn'i~,:tVI1Vl) i-:)v&iL~a\l'VI~a\lVll'VI~" .
LL~1'i1 V\ll'U fl1'i~lL lJ'Ufll'i'V11-:)1-UV~ a1tJ Vl1n Li1'Ul1 Lu'Umrufl'i~'Vh~Vl1 -uvhH1mL 'i-:)fld'ii\l(l-:) t 'VI~

.fl1fl-nruii (9)VlL~'UL~a'UVI~a(lVlL~'UL~a'U"Ilru~~LU'U-d1-:)LtJ~V'Ue.h'U~\ln!l fl.fl.fil.l1~1mh'U1'oilfll'i(l\l1'V1~

.fl1fl-n ruii (9)VlL~'UL~a'U VI~a(lVl~'UL~'UL~a'U Vl.fil. bct~~ iT \Ihn~filV1'UVle)1'U1'oil1'Un 1'ii \I(1\11'V1~"U €) \I

Pifl~15n1'i~\I'VI1Vl111 ~t:Ji-:)LL~-:)~\lflru~m'ilJfl1'i~€l'IJ~1'U (Pifl~15fl1'i~-:)Vl1Vl) L~'Ua~1'U1'Ufll'i~a'IJ~1'U" .

'W~alJfl11lJLi1'Ul1~1Jfl1'i(l-:)t'V1~~m'U1Vl l'iatJGlVlm~'VI'i1\1Pifl~15fll 'i L~ai\l(l\l t 'VI~.fl1fl-nruii (9)VlL~'UL~€) 'U

'VI~a(lVlL~'UL~a'U1tJ'W(I1\1na'UL~atJGlVlm:::'VI'i1-:)Pin~15fl1'ii\l(l\l t 'VI~LL~11~'ilV\l1'Ufl1'i~lL U'Ufll'i'VI1\11UV
~altJ

" .
b.(9).(9) mruGl-:)nVl~l-Ufl\ll'UL "uI'lW'U~fl1'iPifl~l

«9) n'irul'l11J-ua (9).Iv.(9) «9) L~at:Ji\lLL~\I~-:)flru~fl'i'iW)1'i~a'U~1'U
"

(Pim:n5 n1'i~\I'VI1Vl) i\lv&it 'VI'I~J'VI~a\lVll'VI~LL~1VI~m~at:Je)1'U1Vf11'i~m'UPi n~1'V1~at:Je)1'U1vfl1'i~liJ'n\ll'U ~. " "
L"U1'l~'U~ fl1'iPi n~l LL~1LL~fl'i ru i-:) (1\11'VI~.fl1fl-nruii (9)VlL~'UL~a'U VI~a (lVl L~'UL~a'U LL(I~"\I L~a 'I

VI~a~1'U1'U1~Pin~15fll 'i~-:)'VI1VlLL~11~cr i\l LL~-:)~\I flru:::m'ilJfll'i~a'IJ~1'U (Pin~15fl1'i~'1'V11Vl) t11L~'U€I
"

flfil'oil.Yf'oil1'iru1'i1V\l1'Ufl1'i~ 1LU 'Ufll'i'VI1\11-UV L~a flfil'oil.W'oil1'iru1ij1J&iLU 'UtJ'i~ n1'i 1VlLL~11 ~ crij e)1'U1 "iJ
"1'l1lJ1J11'l'i1 <tm (Pin~15 n 1';j~\lVl1 Vl) ~ 1LlJ'U fl1 'i1 ~ LU 'Ul tJ1'l1lJlJ&i,r'U LL~1 'i1 V\l1'U fl. fl. fil. ~ a ttl

(lJ!~)1 (9)0~ (Iv»

(Iv) mrul'l11J-ua (9).b.(9) (Iv) L~at:Jije)1'U1'oill'l1lJ1J11'l'i1ctm (Pin~15fll'i. "
~\I'VI1Vl) l~Gl \1(1\11'V1'I~ltJ(lVlaa fl 'VI~ala a a fl'oil1 fl'i1"1lfl1'i VI~a~ WU'U fl1 'i1 ~ Lu'U1tJ l'l11JlJ&i n PI'oil.LL~1
1~'i1V\ll'U fl.fl.PI. vialtJ (lJ11'l'i1 (9)0« (Iv»

b.(9).1v mruGl'lnVl~1-Ufl-:)1'UPifl~15m'i~-:)v11Vl

. «(9» fl'iruI9l1lJ-ua (9).Iv.1v «9) L~at:Ji\lLbI'i\l~\lflru:::m'ilJfl1'i~mJ~1'U
"

(UGlVlm ~'VI'i1-:)Pifl~15 fl1'i) i\1(.1~h1~VI~ a\lVll 'VI~U~1 VI~ a L~a t:Ji\I LLvi \I~ \Ifl ru::;m 'ill fl1 'i?l a'U?l 'd'U. "
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('ll~Vlm~'Vl';jl'lPifl~n5f11';j) ~'1(;l'l1v1'l~mfl~UJ.;j I'lVlb~'Ut~e)'UVI~mWlb~1.Jl~B'l.J ~b~ll~~~'1bb(9]'1~'1flUJ~m';j1Jnl';j
d ~ c:t. 0 c:t. .t:;It, IV

~H)'Ui:ll1.J ('ll~Vlm~'Vl';jl'l~m~n5f11';j) Ulbi:l'Ua a.fl.fl.Pl. 'Vl fl.fLPl. ~'1 'Will';jUJ1';jlCJ'Il'Un1';jVl1L'U1.Jn1';j'Vll'111.JCJ

bi1a a.fl.fl.Pl. ~ fl.fl.Pl. ~!J 'Vi:Ul';jUJ11J1J~LU1.J'll';j~m';jlVlLb~11-H'~1Je)1'Ul:UlJl1lJmlJl';jlctm (U~Vlm~'Vl';jl'l~m~n5m';j)

~lbU'Uf11';jl-H'LU'UhJ~l1J1J~,r1.J bb~1';j1CJ!Jl1.Jfl.fl.Pl. (9]al'll (1JllJl';jl &lo« (l!J))

(In) mrulJllma (9).In.1n(In) bi1a~1Je)11.J1:UlJlllJlJ1IJl';jlctm('ll~Vlm~'Vl';jl~m~n5m';j)
~ 'v

1~~'1(;l'l1 'Vl'toJ'll(;lVlaaflVl~a lciaaml1ml"llf11';j VI~a~ll U1.Jf11';jl-H'bU1.JhJmlJlJ~ a.fl.fl.Pl. Vi fl.fl.Pl. I'l'l Lb~l
l~';jlV!Jl'U fl.A.Pl. (9]al'll

hln f11';j';jlCJ'Il'Uf11';j~lbU'Uf11';j'Vll'11UCJ llJ~lmb ';j!J
qCV IV 0 Q.I J".d ct II as..,~ I ~

1n.1n.(9) mUJ"'1flVl"l1.Jfl'll1.Jb"nIJlYl1.J'Ylf11';jPlfl'toJl IJl1lJ"na (9).m.(9) b1Ja~"'1bb~'1IJl!J

flru~ fl';j';jlJf11';j"a'U"1'U1UCJW:U1';jUJ1mlJe)11.Jl:UVl,j'1~ l~w~'1CJ~L~a'lVl~a'lVll 'Vl'toJVI~ai'l(;l'll 'Yl'toJj)lfl~ru~,
I'lVlb~'Ub~a1.JVI~a~Vlb~1.Jb~a'U bl~lbb(9]mru bl~ll~~lbU'Uf11';j~'1d

., «(9)) mru~e)1'U1CJf11';j"m1.J~ fl'toJl bU1.J~i'lbl(9]'1~'1flUJ~m';j1Jf11';ji:la'U"l'U~ ~
l-H'';jl CJ'I1'U~e)l'Ul CJf)1';ja lUfl'll'Ub "n~~1.J.yj f11';j~ fl'toJl L~a~ e)11.J1Uf)1';jalU f1'I11.Jb"nlJlvr1.J.yjf11';j~ fl'toJ1'Vi:Ul';jru1~ ~
mlJe)l1.Jl'lVlUl~LL~l l-H'';j1CJ'I11.J1 'llfi'l~fl'toJ15f11';j:5''1V11 VlLvi aml 'l"a'Ua11.J11.JLL~lU1 L"1.Ja AlllJL ~1.J

l-H' flPl'l. W:U1';jUJ1~a flPl'l. W'l1';jUJ1iilJ~'ll';j~f11';jlVlLL~~1~iim';j~lLihlm';j1Jl1lJlJ~,r1.JLt~11-H'~fl'toJ15m';j:5''1Vl1~
';jlCJ'Il1.Jm';j~lLu'Uf11';j'Yll'11UCJ(9]V~lVl,j'1~1'U';j1"11m';j (i:lYl;i.) 'Vi'll'sUJ1(9]a1'll (mml (9)0« «(9))...

(In) mru e.J e)1'Ul CJf11';ja 1U fl'll'UL "n1Jl~ 'U~ f11';j~ fl'toJ1 LU 'U~ i'1bL(9]'I ~ 'I~ ~
AUJ~m';jlJm';j"a'U"l1.J l-H'';j1CJ'Il'Ul tlfi'l~ fl'toJ15 f11 ';j:5''1VI1Vlbvia~';jl:u"a'Ua1'U11.JbL~1 th L"1.Jvfll1lJ l ~1.J

l-H' flPl:U. W:Ul';jUJl b~a flPl:U. W'l1';jruliilJ~'ll';j~fll';jlVlbb(;l~1~iifl1';j~lbU'Ufll';jlJlllJlJ~,r'Ubb~1

l-H'~fM15m';j:5''IVI11?l';j1CJ'I1'UflTI~lLu'Um';j'YJmuCJ(9]a~1v!ul~1'U';j1"l1m';j (i:lm.) 'Vi'll';jru1(9]vl'll (lJ11Jl';j1(9)Q« «(9))... , , ....c:icv cv 0 cv &::I Q. IV cv '" -4 tlV' I Q.I

1n.1n.1n mUJ"'1flVl"11.Jfl'l11.JPlf1'l:n6fl1';j'l!JVl10 IJll1J"na (9).m.1n b1Jv~"'1bblJl'lI'l'l

flUJ~m';jlJf11';j"a'U"l1.J (~fl'toJ15f11';j:5''1mVl)'Vi'l1';jUJ11Jl11Je)11.Jl'lVlUlvi tI?lCJi'lCJ~b~mVl~v'lVll 'Yl'toJVI~ai'l~'11 'YJ'toJ,
mfl~UJ~ I'lVlb~1.Jl~a'U VI~a(;lVlL~1.Jl~a'U Lb~llL~mru bb~ll-H'~lbU'Uf11';j~'1d

«(9) L~a~i'lbl(9]!J~'1flUJ~m';j1Jm';j"a'U"l'U (~fl'toJ15f11';j:5''1V111?l)i'lCJ ~ b~B'I~ .
VI~a'lVlt 'Vl'toJbL~ll-H'';j1CJ'Il'Uf)1';j~1 bU1.Jf11';j'Yll'11uCJ(9]atl~l?lm~'Vl';jl'l~fl'tn5fl1';j l~mJ~l?lm~'Yl';jl'l~m'115fll'S

~lb u'UflTSmlJe)1'U1'lVl,j'1.yjbb~11-H'u1L"'Uam11JL ~1.Jl ~ v.fl.fl.Pl . .yj fl.A.Pl. ~'1 W'l1';jUJ1';jlCJ'Il'Ufl1';j~lb U'Ufl1';j

'Vl1'11UCJL~a a.fl.fl.Pl . .yj fl.fl.Pl. ~'1 'Vi'l1';jUJ11JlJ~LU'Utl';j~f)1';jlVltL~11-H'tl~l?lm~'Yl';jl'l~fl'toJ15f11';j~lL U'Ufl1';j
1~lu'U1'lllJll1JlJ~,r'U ~

(In) b~ atl~ Vlm~'Vl';jl'l~ fl'toJ15f11) i'l(;l 'It 'Yl'1~j)lflVl UJ~ ~ I?lL~'UL~ a 'U VI~ a

~Vll~'Ub~a1.JbL~11-H'tl~l?lm~'Yl)1'l~fl'toJ15m)Ulb"'1.Ja v.fl.A.Pl. vi fl.fl.Pl. ~'1 'Vi'l1)UJ1';j1CJ'Il1.Jf11)~lbU'Uf11';j'Vll'11,yCJ

L~ a B. fl. A. Pl. vi fl. A. Pl. ~!J W'l1)UJ11J1J ~ Lu'U 'll';j ~f11';jhHL~1 1~'ll ~I?lfl';j~'Vl ';jl'l~ fl'toJ15f11';jvll bU1.Jfl1';j
l-H'Lu'U1'llmlJ1J~,r'U

tl';j~b~'Uvi~1lJ mruf'lw:::m';jlJf11';j tl.tl.'U. ~1J~f'l111J~1?l1t1a~1VbL';j.:j 1?l11J1J11?l';j1~m LL'14'1'Vi';j:::';j1'UUruru~
'II ., .,

\h~fleJ'Ui'\i5';j';j1J\Jru'h~1an1';jiJeJ'In\JLLa:::tl';j1utl~11Jf11';j'VI"'ifi 'Vi.fl. 1!Jct'crlD
"" \I., ,

mruvlflUJ~m';j1Jf11';j tl. 'll."I1. 'Vi:Ul';jUJlbL~lihJ~1~~'1t 'Vl'toJluCJacJl'1~lCJbL)'1 ~l1J1Jllil';jl ~m

lLvi'lYl';j~)l"11Uqjqj'1itl';j~fla'U-r~6))1J\1qr:h~lCJf11';jUB'I n1.Jlb(;l~tl';jl'U'll';j11Jf)1)'VJ:U~1il YI.1"l.Inct~1n vluqj t1Y~11

L~eJ1~-r'U';jltJ'Il'Um1J1Jlml ~\v l';j)AVlU'I Lb(;l~l';j';jfl"'l1JLL~l l-H't:4"_j''1I''1'U'uru"l11'V1~a~lMl'Ul'lLb(9]'1~'1neJVlneJ'U" ... \)

'Vi'll ';jUJ11;l'11'Yl'toJmCJhJi:l11J~'U11.J i ~'1tYU'II"1'Uuru"n11lJ~eJ'I~1 bu'Ufl1';ji:leJ'Ui:l"J'UW'll';j UJ18fl Lb(9]m~'U"J'Uf11';j
\) '"

-- - - - ------- - _. - -----------
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1 'Uf11 'j i~l;1.:j1'Vl'tlncJ~~ eJ-:j~1LlJ'Umj(iI111~'I'I'j~'j1"i1ururu~b~L ii t1'U'Ii'1'j1"i1f'I1WI'j LL(l!:;'UAm m'Vl1~f11d~ n'tl1
" V '\I "

'!'I.PI. lD<t<S::b'li fh'M'UVlH
... .-=:tv 4 Q.I Q.I 0 Q,I dI q d

<91. fl dru'l.l1 d1'l.lfl1dfld LL(l~'UA,n fld'Vl1~fl1d PIfl 'til ,N flVl~1 'Ufl~1'UL'l.l111'1'1 'U'Vlfl1d PIn ~1
'U , .., •

'M1nere31'U1t1fll'HhUfl~1'UL 'l.l111~'U~fl1d~fl'tll1~f'UL~eJ~'l1fl tl. tl."iI. n1. -H'ere31'U1Vf11d&11Ufl'lI'UL'l.l1n-W'UVi~ ~
fl1d~ fl~nd1t1'11'U'I'I~eJll~~ L~u'l L-H'~fl'tl15fl1d~'I"''')Vl.yj'lldrulijflJ111 L~'U11f11 d(l~1'Vl'tl~m'ULVlLL~Tt11LG1'Uu

A1111L~'U ~ eJ flPI'l. L~ eJ~ 'lldru11 'Vl'1~LdeJ flPl'l. ijll~tld~ nrs LVlLL~1L-H'~iJ e31'U1'l i~'Udd~ LL(l~LL~'I~~
\1l1:IJll1I11d1<tm (~fl~15fl1d~'IWrVl) ueJflfhi~ft'll'Vl'tl'M~eJ~IL ij'Ufl1d L-H'Lu'Ul tJ\1l111:IJ&i,T'ULL~1dltJ'lI'U fl.A.PI.

~'l1dtlJ1~ eJ1tl 111111ll1111d1<9IO<S:: (lD) LLvi'l'l'ld~d1"i1ururu~d~LiitJ'U-U1d1"i1fl1dfldLLft~'Uflft1m'Vl1'1 fl1d~ fl ~1
4tI" 'U ,

'1'1. PI. lD<t<S::b'li tld~flB'Ud~Lii t1'Ufl.fI.PI.11~JtJfl1ddltJ'I1'ULn tJJn'Ufl1d~1L ij 'Ufl1d'Vl1'11UmL(l~fl1deJeJfl'l1m1'lJmd
'l.lu~-U1d1'l.lmdfldLLft~'Uflft1m'Vl1'1md~fl~1V'I.PI.lD<t<t<91~ ,

...::III/ 4 Q.J Q,I 0 Q.I tC6 q cu Q.IlD. fld ru'l.l1d 1"i1fll d fI d LLa~'UfIa1nd 'Vll'I fll d PIn 'rJ1 "'I fl Vl~ 1 'Ufl '11'UPIfl 'tI15 fl1 d '1'I'M') Vl~ ,
'M1fl~fl~15fl1'j~~'M1\1l1~f'UL~eJ'I'l1fltl.tJ."iI~i11-HPifl'rJ15fl1d~'IVl1\1ldlml'UV'I~eJll~'IL~eJ'I1-H'tJ~\1lm~'VldJ'I~fl'tl15md

~~1druliJm111L ~'U11md'N 1'Vl'tl~m'UL\1l LL~JU1L~'UeJf11111L~'U~eJu.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~'I L~eJ~'lldrul1 Vl'rJ

uju eJ.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~'I ijll~tJd~fl1dL\1lLL~JL~erije31'Ul'li'l'Udd'lLLft~LL~'I~'Ilnl11111lnd1 <tm (tl~\1lm~'VldJ'I~ ,
~ fl'rJ15 flld) uuflfhi 'Ift'l 1'Vl'rJVI~u~ 1Lij 'Ufl1dL~ Lu 'Ul tJ\1l11111~,T'ULL~JdltJ'Il'U fl. fl. PI. .yj'l1drul~ eJ1tJ
\1l111111lnd1<9IO<S:: (lD) LLvi'l'l'ld~dl"i1UtytY~d~Liiv'Uildl"i1fl1dfl~LLft~~flftlm'Vll~flld~fl~1 V'I.PI. lD<ta'~

tJd~fleJ'Ud~Lii t1'Ufl.fI.PI.11~ 1t1fl1ddlt1'11'UL~mn 'Ufl1d~ILij'Ufl1d'Vll'11UmLft~mdeJeJfl'l1m1'lJfl1d'l.leJ~-Uldl'lJfl1dfid
~

tld::;b~'LI~~ fl1da'Vlli'H\M1~~ft~ 1'Vl'rJ•
LdeJijfl1deJ'VllidruRli'lft'll 'Vl'tlL-H'~ILij'Ufl1d~'Id :•
G>. fl1d~'Vlli';iruFi1~~fto/j1'Vl'1i1uvhii1vLL ';i-3

<91.<91mruG1'1n\1l&11Ufl'lI'UL'l.lIn~'U~fl1d~m:nL-H'~1Lij'Ufl1d~'Id

<91.<91.(9) mrufimL~'I~'Imdllfl1d~eJ'U~1'U1UtJbH1tJLLd'l ujeJerU~rl'Uuru'lJli'lft'l1'Vl'tlLL~1~ ~ .,
1-H'~'Vl5dru~eJ flPl'l. Inl11111\1ld1<9Il!:J(9) LLft~LdeJflPI'1. .yjlllldruleJ'Vl5·HlhL~1ijll~L U'Utld~fl1d 1\1li-H'erije31'Ul'1, ~
1n111111\1ldl<tm (~fl'rJ15fl1d~'IVl1\1l) i\!fl1dL~LU'Ultllnl1111~ flPlIll.mruLozi'UdereJ'Vl5drulll~eJ'Vl6dru~eJltJBflm~

~. .
<9I.(9).l!:J mrufifl~'Imdllfl1d~eJ'U~1'U1UtJeJ~I'1~ltJ LLd'lLL~1erU'lrl'UUru'lJ1i'l ft'11'Vl~~ ~ ...

hHltJLL d'lL-H'eJ'Vl6dru~eJflPlIll. LL~'M1flflPl~. iJfll'H ~1l1 'VI'rJLiJ'Utl(l\1lteJfl'M~eJl~eJeJfl'llml"IJfl1d eru'Vl6dru
" . 'U ,

m';'Vl5eJ'Vl6dru~eJ fl.fI.PI. l~Bfli'UVli1~•
(9).l!:J mruG1~n\1l&11Ufl'lI'U~fl'rJ15fl1d§'IVl1\1l ujeJerU'Irl'Uu ru~l1i'l(l'l 1'Vl'tlLL~1L-H'eJ'Vl6dru~... ,

Rli'l(l'll'Vl'tl1utJhJ~1mLd'l~eJ tl.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~'I

<9I.l!:J.(9) mrufimL~'I~'Imdllfl1d~eJ'U~1'U1UtJbH1CJLLd'l LdeJeru~rl'Uuru"illi'la~1'V1't1LtR1~ ~ ...

1-H'~'Vl6dru~eJ eJ.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~'I Inl1111l\1ld1 (9)l!:J(9) LLft~LdeJeJ.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~~ ~~ldrulB'Vl6druLL~1,
iJlJ~ LU'Utld~ fll d1Vl L-H'erne31'Ul'l1111lJlll\1ld1 <tm (tl~\1l fld~'Vld1'1 ~ fl'rJ15fl1d) i~fl1dL-H'LiJ'Uh}Vll11lJ~~• V IJ

c:I Q.I odlC:illV ~ ~'l"""l"u.fl.fI.PI. 'Vlfl.fI.PI. In'l mruL"iI'U'UtJeJ'Vlfidru~~eJ'Vl6';irul11eJtlanlJ \1l~, ,
(9). ®.® fldrufifl~~m';illfl1';i~eJU~1'U1UCJu~I'1~1mL d'lLL~1~U'lrl'Uuru'lf1i'l(l'll 'Vl'rJ

'U - 'tJ "

hHltJLL';i'l1-H'~'Vlfidru~eJ B.fl.fI.PI. ~ fl.fI.PI. ~'I LL~Vllfl eJ.fl.A.PI. ~ fl.A.PI. ~'I nfl1'jL~lJ1'Vl'tlLu'U1j(;lVluBfl
'M~eJl~BeJmnml'lJfl1d ~~'Vl5druiJ~'Vl5Q'Vl5dru~U fl.A.PI. l~Bfli'UVI'ct'l
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วันที ่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546 
เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เด็ก” หมายความว่า  
  บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
 
 “เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถ 
เลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆหรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตราย 
ต่อสวัสดิภาพของตน 
 
 “เด็กกําพร้า” หมายความว่าเด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือ 
ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 
 
 “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา 
หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูแ่ละได้รับความลําบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัว 
เกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 
 “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ 
ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 
  
 “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพ 
หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภา
พแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
 “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
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 “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
 
 “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
 
 “ครอบครัวอุปถัมภ”์ หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 
 
 “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนา 
เดก็ตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 
 “ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุ 
ให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็ก 
ให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
 
 “สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนํามา 
วิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่ 
เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 
 
 “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ 
และมีจํานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 
 
 “สถานแรกรับ” หมายความว่าสถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก 
และครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย 
 
 “สถานสงเคราะห์” หมายความว่าสถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จําต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ซึ่งมีจํานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 
 
 “สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไข 
ความประพฤติ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพ 
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 “สถานพัฒนาและฟื้นฟ”ู หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อ 
ให้การบําบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว 
และการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 
 
 “สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและ 
ครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี 
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับ 
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ 
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
 “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 มาตรา ๕  ให้ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่า 
ด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณา 
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดทําการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ 
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดให้ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎ
กระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
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หมวด 1 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

 
 มาตรา 7  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม 
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย 
แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน 
และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีก 
สองคนโดยมรีองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็น 
กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เกินส
องคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
 มาตรา 8  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทําหน้าที่เป็น 
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
 (2) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ 
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
 (3) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
 (4) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 (5) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา 9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
 
 



                                         ห น้ า  | 119 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 มาตรา 10  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ 
 (4) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (7) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 
 มาตรา 11  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา 7 เป็นกรรมการแทนและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
แทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
 มาตรา 12  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 
 มาตรา 13  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมหากรองประธานไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา 14  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการใน 
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 (3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
 (4) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 47 
 (5) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 (6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเข้า 
ไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา 
และฟื้นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ 
ประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 
 (7)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพ 
มหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดรวมทั้งให้คําแนะนําและเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับ 
จังหวัด 
 (8) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
 
 มาตรา 15  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 
โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 16  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและ 
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย และผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม 
สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อย 
วิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู้อํานวยการสํานัก 
สวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในสํานักสวัสดิการสังคมไม่เกิน 
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 
 มาตรา 17  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น 
ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน 
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้แทนศาล 
จังหวัด ในกรณีที่จังหวดันั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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จังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ 
วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบ 
การณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย 
เลขานุการก็ได ้
 
 มาตรา 18  ให้นําบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช้บังคับกับ 
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทนและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 และมาตรา 17 โดยอนุโลม เว้นแต่อํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 10 (3) 
และมาตรา 11 ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา 19  ให้นําบทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการประชุมและการแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มค
รองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 20  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการ 
ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเข้าไป 
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา 
และฟื้นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ 
ประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (3) กําหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต 
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (4) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต 
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณีและรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน 
และการจัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 (5) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 
 (6) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ 
วินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (7) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และส่งเสริมความ 
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
 (8) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา 21  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเ 
จา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 
 

หมวด 2 
การปฏิบัติต่อเด็ก 

 
 มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 
และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 การกระทําใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กไม่ 
ให้พิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 23  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ 
ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ํากว่า 
มาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของ
ตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  
 
 มาตรา 24  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ 
เด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหน้าที่ดูแล 
และตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ 
ฟื้นฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอํานาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
แล้วแต่กรณีเพื่อทราบและให้มีอํานาจ 
และหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 25  ผู้ปกครองต้องไม่กระทํา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก 
หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 
 (2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดู 
ที่เหมาะสม 
 (3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จําเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตราย 



                                         ห น้ า  | 123 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 (4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
 (5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 
 มาตรา 26  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ 
ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 (2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจําเป็นแก่การดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ใน 
ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็ก 
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
 (4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น 
ที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
 (5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทําด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน 
เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําด้วยประการใดอันเป็น 
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 
 (6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทํางานหรือกระทําการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 
 (7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทําการใดเพื่อ 
แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือ 
มีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 
 (8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้k 
ประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 
 (9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะ 
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 
 (10) จําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
 
 มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด 
ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
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 มาตรา 28  ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและ 
พัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือผู้ปกครองกระทําการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวาง 
ต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อ 
ประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรอืถูกเลือก 
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตาม 
พระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 29  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ตามหมวด 3  และหมวด 4  จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 โดยมิชักช้า  
 แพทย์ พยาบาลนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้ 
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าทีดู่แลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้างจะต้องรายงานให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 
ตํารวจทราบโดยมิชักช้าหากเป็นที่ปรากฎชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ 
เลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง 
รับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 
 มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 3   
และหมวด 4  มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 
ถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง 
หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบแต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ดําเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่าง 
กายหรือจิตใจ 
หรือถูกนําพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือก็ให้มีอํานาจเข้าไปในเวลาภายหลัง 
พระอาทิตย์ตกได้ 
 (2) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังที่ทําการของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ ทั้งนี้ จะต้อง 
กระทําโดยมิชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ปฏิบัติตาม (6)  ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บป่วยจะต้องให้ 
การรักษาพยาบาล 
 (3) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคําหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ 
ความเป็นอยู่ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 
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 (4) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก นายจ้างหรือผู้ประกอบการ เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
หรือผู้ดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให้ 
 (5) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษา 
ของเด็กหรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วยในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อสอบถาม 
บุคคลที่อยู่ในที่นั้นๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 
 (6) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนําหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะเลี้ยงดู 
เด็กในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 
 (7)ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรกรับหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอเด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะ 
เลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาชา 
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระทําได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) และ (5)   
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา  
 
 มาตรา 31  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา  
 

หมวด 3 
การสงเคราะห์เด็ก 

 
          มาตรา 32  เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 
          (1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกําพร้า 
          (2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
 (3) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจําคุก กักขัง พิการ 
ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
 (4) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ 
ทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 
 (5) เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรมหรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
 (6) เด็กพิการ 
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 (7) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก 
 (8) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 33  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา 24 
ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29  หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32  ให้พิจารณา 
ให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก 
เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา 23 
 (2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู 
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตาม (1) ได้ 
 (3) ดําเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม 
 (4) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอม 
รับเด็กไว้อุปการะ 
 (5) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
 (6) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
 (7) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ 
ในสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือส่งเด็กศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทาง 
ศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว้ 
 วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนดและไม่ว่ากรณี
ใดๆ การดําเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ความยินยอมดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้า 
พยานอย่างน้อยสองคนในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความ 
ยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ 
ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งนีป้ลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงานและความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 
 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ 
เด็กตาม (4) (5) (6) หรือ (7) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่นระยะเวลาที่กําหนด 
ไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควรในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบดําเนินการจัดให้เด็ก 
สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 
 ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถ 
ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้เด็กพ้น 
จาการสงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบกําหนดระยะเวลา 
ในการสงเคราะห์ก็ตาม 
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 ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะห์มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จําเป็นจะต้องได้รับ
การสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นได้รับ 
การสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคล 
นั้นมิได้คัดค้านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีอาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไป 
ตามความจําเป็นและสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 
 
 มาตรา 34  ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้ 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังค
มและสวัสดิการจังหวัด  ถ้าเป็นเด็กที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ 
การสงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา 33 แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ 
ที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา 33 ได้จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้ 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและ 
ฟื้นฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา 
ดําเนินการตามวรรคสองต่อไป 
 
 มาตรา 35  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 พบเห็น 
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 (1) และ (2) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา 29  ให ้
สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจําต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบ 
จัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันทีหากเป็นเด็กที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณา
ให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามดําเนินการเพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับ 
ครอบครัวโดยเร็วแต่หากปรากฏว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับ 
ครอบครัว และมีเหตุจําเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ 
คุม้ครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด 4 ก็ได ้
 
 มาตรา 36  ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 33 (2) (4) หรือ (6) หากปรากฏว่า 
เป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ 
จังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด 4 ได้  
 
 มาตรา 37  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้รับตัวเด็กไว้ตาม 
มาตรา 33 (5) (6) หรือ (7) ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคนพร้อมด้วยประวัติไปยัง 
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ 
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จังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
 มาตรา 38  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ 
โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา 33 วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา 33 วรรคสาม หรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นคําร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่ได้รับการปฏิเสธ 
จากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 33  วรรคสี่ ผู้ปกครองย่อมมีสิทธินําคดีไปสู่ศาล 
ตามมาตรา 5 ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
 
 มาตรา 39  ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะให้ 
การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครอง  หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา  ก็ให้ยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อเรียก 
ผู้ปกครองมาทําทัณฑ์บนว่าจะไม่กระทําการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีกและ 
ให้วางประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี 
ถ้ากระทําผิดทัณฑ์บนให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 
 การให้คําแนะนําหรือการเรียกประกันให้คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและประโยชน์ 
สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 

 
หมวด 4 

การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
 
 มาตรา 40  เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ 
 (1) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 (2) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 
 (3) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
 มาตรา 41  ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก 
ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง 
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ตามมาตรา 24 ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งหรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำ 
ทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอํานาจเข้าตรวจค้นและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อ 
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 
 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้อง 
รับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
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 มาตรา 42  การดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 41 วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีการ 
ตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันทีถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก 
และครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้ 
หรือถ้าจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 และถ้าจําเป็นต้องให้การ 
ฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
 การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึ่งระหว่าง 
การสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทําได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ในกรณี 
ที่มีเหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคําร้องขอต่อ 
ศาลตามมาตรา 5 เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้ 
 
 มาตรา 43  กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทําทารุณกรรมต่อเด็กถ้ามีการฟ้องคดี 
อาญาแก่ผู้กระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระทําทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้ศาลที่ 
พิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้น ห้ามเข้าเขตกําหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็ก 
ในระยะที่ศาลกําหนดเพื่อป้องกันมิให้กระทําการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นทําทัณฑ์บนตามวิธีการที่กําหนด 
ไว้ตามมาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้ 
 หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทําทารุณ 
กรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ตามมาตรา 24  หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอต่อศาลตามมาตรา 5  เพื่อออกคําสั่งมิให้กระทําการดังกล่าว 
โดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองหากศาลเห็นว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูก 
กระทําทารุณกรรมอีกให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให้ตํารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทําทารุณกรรมแก่เด็กมา 
กักขังไว้มีกําหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
 การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เป็นสําคัญ 
 
 มาตรา 44  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24  พบเห็น 
หรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดให้สอบถามเด็กและดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติ 
ของเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจําเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้าสถาน 
คุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก 
 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 เห็นว่าเด็กจําเป็น 
ต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรส่งตัวเด็ก 
ไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ก็ให้มอบตัวเด็ก 
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แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลโดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก 
 
ตามมาตรา 48 หรือไม่ก็ได้และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแล 
แล้วอาจจะวางข้อกําหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทําผิด โดยให้ 
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสม 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
 (2) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนเว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือ 
ไปกับผู้ปกครอง 
 (3) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไปในทางเสื่อมเสีย 
 (4) ระมัดระวังมิให้เด็กกระทําการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย  
 (5) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 
 (6) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 
 (7) จัดให้เด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคม 
 หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ 
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 
 
 มาตรา 45  ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหน่ายหรือ 
เสพสุราหรือบุหรี่หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือ 
เรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือนให้ทําทัณฑ์บนหรือมีข้อตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์และอาจวาง
ข้อกําหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา 44  วรรคสอง หรือวางข้อกําหนด 
อื่นใดเพื่อแก้ไข หรือป้องกันมิให้เด็กกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได้ 
 หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา 39  มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม 
 การว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 46  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อกําหนดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณ 
ประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลตามมาตรา 5 ภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
 
 มาตรา 47  วิธีการดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็น 
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ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 

หมวด 5 
ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

 
 มาตรา 48  ในการดําเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่เด็ก 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ 
เด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ 
เด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ในการกํากับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้ 
 กรณีที่เด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานที่พัฒนาและฟื้นฟูแล้วถ้ามีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอต่อปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่สมัครใจและมี 
ความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่
เกินสองปี 
 
 มาตรา 49  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา 
และการประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการกํากับดูแล 
 (2) เยี่ยมเยียน ให้คําปรึกษา และแนะนําแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอน 
และเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการกํากับดูแล 
 (3) จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครอง 
เสนอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี 
เพื่อดําเนินการต่อไป  
 
 มาตรา 50  ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 
ภาพหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของตนด้วย โดยอนุโลม 
 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย 
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
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หมวด 6 
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟื้นฟ ู
 
 มาตรา 51  ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้ทั่วราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน 
พัฒนาและฟื้นฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 
 หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนินกิจการได้ 
เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ และให้ 
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการดังกล่าว 
 
 มาตรา 52  ภายใต้บังคับของมาตรา 51 ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อ 
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดการออกใบแทนใบอนุญาตและการเพิกถอน 
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียม 
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 53  ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 
 มาตรา 54  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
จะต้องไม่ดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจและต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครอง 
ดูแลและบังคับบัญชา 
 การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 
 มาตรา 55  ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจแต่งตั้งหรือถอดถอน 
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา 
และฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 56  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับตัวเด็กที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก 
และครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน 
ถ้าจําเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน 
 (2) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 
ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและฐานะของเด็กที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้ง 
ของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําให้ 
เด็กตกอยู่ในสภาวะจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
 (3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตพร้อมทั้งดําเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่อยู่ใน 
ความปกครองดูแล 
 (4) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะและจัดอาหาร 
ให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 
 (5) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัย 
และสภาพของเด็กแต่ละคน 
 (6) จัดส่งเด็กที่ได้ดําเนินการตาม (1) และ (2) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ 
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 
 (7) มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู 
และถ้าเห็นสมควรอาจยื่นคําขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครอง 
สวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 48 
 (8) ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจําต้องได้รับการสงเคราะห์ 
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดําเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อน 
ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
ให้ดําเนินการเป็นวิธีสุดท้าย 
 
 มาตรา 57  ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์ 
และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเ
ด็กที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู 
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 มาตรา 58  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอํานาจและหน้าที่ตามมาตรา 56 (1) (2) 
(3) และ (4) และให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของ 
สถานสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
 (2) จัดบริการแนะแนว ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง 
 (3) สอดส่องและติดตามให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์ 
ไปแล้วเพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่ 
สภาพเดิม การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา 56 (2) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมี 
รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 
 
 มาตรา 59  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (2) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (3) แก้ไขความประพฤติบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เด็กที่อยู่ใน 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 (4) สอดส่องและติดตามให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานคุ้มครอง 
สวัสดิภาพไปแล้ว 
 
 มาตรา 60  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟูมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับเด็กที่จําต้องได้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล 
 (2) ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
ฟื้นฟูเด็กแต่ละคน 
 (3) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล 
 
 มาตรา 61  ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ทําร้ายร่างกาย 
หรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น 
เว้นแต่กระทําเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 มาตรา 62  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด 7 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
 มาตรา 63  โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 64  นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 65  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนดและมีอํานาจนําตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา 
นั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบในกรณีที่ไม่สามารถนําตัวไปมอบ 
ได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 
 เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร 
โรงเรยีนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทําเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีกําหนด 
  
 มาตรา 66  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัย 
และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 
 (2) เรียกให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น 
กําลังศึกษาอยูม่ารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 
 (3) ให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
 (4) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือทําทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือ 
นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา 64 อีก 
 (5) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ 
ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 
 (6) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตํารวจหรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่อื่น เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ 
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 มาตรา 67  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ 
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการเพื่อทําการตรวจสอบการฝ่าฝืน 
ดังกล่าวได ้
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อนและให้บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องอํานายความสะดวกตามสมควรบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี 
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

หมวด 8 
กองทุนคุ้มครองเด็ก 

 
 มาตรา 68  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก” เพื่อเป็นทุน 
ใช้จ่ายในการส่งเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัว 
และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 69  กองทุนประกอบด้วย 
 (1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (4) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (5) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น 
 (6) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 39 
 (7) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 
 มาตรา 70  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา 69 ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 มาตรา 71  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสามคน 
ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน เป็น 
กรรมการและให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรา 72  ให้นําบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 
15 มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 73  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1)   บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ 
ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือตาม 
คําสั่งศาล 
 (3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กำหนด 
 
 มาตรา 74  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ 
กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา 75  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนห้าคน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความ 
สามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้รองปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับกับ 
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 76  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
 (3) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด 
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 
 มาตรา 77  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบแ
ละรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอต่อรัฐสภา 
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เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หมวด 9 

บทกำหนดโทษ 
 
 มาตรา 78  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา 79  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา 80  ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 30 (1) หรือ (5) หรือไม่ยอม 
ส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา 30 
(4) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓)ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคํากลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้ถ้อยคํา 
ยังไม่เสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 
 
 มาตรา 81  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตกําหนดหรือ 
ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา 43 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา 82  ผู้ใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามมาตรา 52 โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาต 
ถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ  
 ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ยื่นคําขออนุญาตหรือยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 
 
 มาตรา 83  เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง 
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ดําเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 แล้ว การดําเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น 
ให้เป็นอันระงับไป 
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 มาตรา 84  ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูโดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  55 ต้องระวางโทษ 
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 มาตรา 85  ผู้ใดกระทําการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียน 
หรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  
 มาตรา 86  ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 67 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551 
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษaาสําหรับคนพิการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551” 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ 
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรค 
ในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
 
 “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาต ิพี่น้อง 
หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 
 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 “เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
หรือบริการที่ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการ 
จําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ 
ที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ 
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 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 
 “การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป 
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอน 
สําหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
 
 “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 
 
 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ 
ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
 
 “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอื่นเป็นผู้จัด ตั้งแต่ระดับ 
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 
 
 “องค์การคนพิการแต่ละประเภท” หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภท 
ความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี 
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

 
 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
 (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
 (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 
 มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย 
กําหนดให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู ้
การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
กําหนด 
 
 มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศล 
ที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้อง 
กับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง 
 สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจัดการศึกษา 
เฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด 
 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน 
บริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือ 
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ตามกฎหมาย 
 ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือ 
จากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ 
 
 มาตรา 9 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ 
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 
 มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
ออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด 2 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 
 มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบด้วย 
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 (3) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แก ่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ 
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
และด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ทั้งนี้ อย่างน้อยเจ็ดคนต้องมาจาก 
องค์การคนพิการแต่ละประเภท 
 ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการ 
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร 
ทรัพยากรและแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระบบและ 
ทุกระดับต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
 (2) เสนอความเห็นและให้คําปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร 
การกําหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและการทดสอบทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ 
การได้มาและจํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการของหน่วยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ 
แผนงานที่จะใช้เงินกองทุนในส่วนที่เกินกว่าอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 (4) วางระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ 
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 
 (6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างบูรณาการ 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ให้มีองค์ความรู ้
การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (7) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 23 (1) 
 (8) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการตามมาตรา 23 (2) 
 (9) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓(๓) 
 (10) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เป็นสูญ 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔ 
 (11) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ให้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง 
แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
 (12) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ 
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 มาตรา 13 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง 
อีกได ้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 
 มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (6) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
 มาตรา 15 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่น 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่า
กับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวันจะไม่ดําเนิ
นการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
 
 มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการตามลําดับเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา 17 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 มาตรา 18 ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทําหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
 (2) สนับสนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 (3) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
 (4) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (5) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 (6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน 
 (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 (9) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ให้สํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 มาตรา 19 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ 
การจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 
 เพื่อให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู ้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 มาตรา 20 ให้สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาตามภารกิจแก่คนพิการ 
 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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หมวด 3 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 

 
 มาตรา 21 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และ 
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบด้วย 
 (1) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2546 
 (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (3) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (4) เงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม 
 (5) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (6) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (7) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมาย 
กําหนด 
 
 มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ผู้แทน 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน 
สํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท 
อย่างน้อยเจ็ดคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 
 
 มาตรา 23 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการกองทุน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กําหนด 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนมอบหมาย 
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 มาตรา 24 การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
 มาตรา 25 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทํารายงานผล 
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
 
 มาตรา 26 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16มาใช้บังคับกับการ 
ดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 
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พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2556”  
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “ครูการศึกษาพิเศษ” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 
 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หรือครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด และปฏิบัติหน้าที่สอน จัดการศึกษา นิเทศ 
หรือหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน”  
 
 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 

  มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สําหรับคนพิการ” ประกอบด้วย  
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  
  (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการตาม (4) 
เป็นรองประธาน กรรมการ คนที่สอง 
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  (3) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษสําหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและ 
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยในจํานวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทน 
ขององค์การคนพิการ แต่ละประเภทจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  
 ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งข้าราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มาตรา 5 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ส่งเสริมการ 
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 
 มาตรา 6 ให้ครูท่มี  ีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและได้รับเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ เป็นครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๑   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยซ่ึงดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   ตามกฎหมายที่ เ ก่ียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดบัญญัติไวแลว 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษานอกระบบ”  หมายความวา  กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน  มีรูปแบบ  หลักสูตร  วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรม 
ที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้น   
และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา  หรือเพื่อจัดระดับ
ผลการเรียนรู 

“การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายความวา  กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล   
ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ตามความสนใจ  ความตองการ  โอกาส  
ความพรอม  และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“ภาคีเครือขาย”  หมายความวา  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และองคกรอื่น  รวมทั้งสถานศึกษาอื่น 
ที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือ 
มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ใหบุคคลไดรับการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
โดยใหบุคคลซ่ึงไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบ
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การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามกระบวนการและการดําเนินการ 
ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
ใหยึดหลักดังตอไปนี้ 

(๑) การศึกษานอกระบบ 
 (ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง  ทั่วถึง  เปนธรรม  

และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชวิีตของประชาชน 
    (ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู 
(๒) การศึกษาตามอัธยาศัย 
    (ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียน 

ทุกกลุมเปาหมาย 
    (ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 
    (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน 
มาตรา ๗ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม  ที่ใชความรู

และภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิต  
ทั้งนี้  ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

(๒) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา 
มาตรา ๘ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
(๒) ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ทั้งในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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(๓) ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ 

มาตรา ๙ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใหความสําคัญแกผูเก่ียวของตามบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเรียน  ซ่ึงเปนผูที่ไดรับประโยชน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  และสามารถ 
เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง 

(๒) ผูจัดการเรียนรูสําหรับการศึกษานอกระบบ  และผูจัดแหลงการเรียนรูสําหรับการศึกษา
ตามอัธยาศัย  มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 
โดยบูรณาการความรู  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมที่ดีงาม 

(๓) ผูสงเสริมและสนับสนุน  ซ่ึงเปนผูที่ เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนและผูจัดการเรียนรู   
มีการดําเนินการที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของและภาคีเครือขาย  อาจดําเนินการสงเสริมและ
สนับสนุนในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จําเปนสําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  และการชวยเหลือดานการเงินเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ 

(๒) การจัดการศึกษา  การพัฒนาวิชาการและบุคลากร  การใชประโยชนจากทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา  และการยกยองประกาศเกียรติคุณสําหรับผูจัดการเรียนรูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย 

(๓) สิทธิประโยชนตามความเหมาะสมใหแกผูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
(๔) การสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย   เพื่อใหผู เรียนของการศึกษา 

ตามอัธยาศัยสามารถเขาถึงไดตามความเหมาะสม 
(๕) ทรัพยากรอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินการเพื่อใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรูตามความสนใจ

และความตองการที่สอดคลองกับความจําเปนในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ เก่ียวของรวมมือกับภาคีเครือขาย  เพื่อดําเนินการในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู  เชน  แหลงการเรียนรู  ศูนยการเรียนชุมชน   
ส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย  เพื่อใหเกิดความรวมมือและ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขาย  ไดรับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและเขาถึง
แหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงาน 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๒) กําหนดแนวทางการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหวางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๔) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการจัดทําและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนจาก

การเรียนรูในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะอนุกรรมการ

ภาคีเครือขาย”  ที่ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ  ของสังคมที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จํานวนอนุกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมาของประธานและอนุกรรมการ   
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือขาย  
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้ึน 
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.”  โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยยอวา  “เลขาธิการ กศน.”  
ซ่ึงมีฐานะเปนอธิบดีและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ   พนักงานและลูกจาง   และรับผิดชอบ 
การดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการ  สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) จัดทําขอเสนอแนะ  นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผน  และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยตอคณะกรรมการ 
(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  การวิจัย  การพัฒนา

หลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา  บุคลากร  และระบบขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ  และการเทียบระดับการศึกษา 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
องคกรอื่นรวมตัวกันเปนภาคีเครือขาย  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๖) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชประโยชนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา  วิทยุชุมชน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  หองสมุดประชาชน  
พิพิธภัณฑ  ศูนยการเรียนชุมชน  และแหลงการเรียนรูอื่น  เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพฒันาคณุภาพชวิีต
อยางตอเนื่องของประชาชน 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของสํานักงาน  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ทุกจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ   
ปลัดกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการ  กศน.  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงแรงงาน  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  และผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคนเปนกรรมการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูปฏิบัติงานในภาคเอกชน
ที่เก่ียวของกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนไมนอยกวาหาคน  และให
ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  กทม.  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  
ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เกษตรจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  
แรงงานจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคนเปนกรรมการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนที่เก่ียวของกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ของจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหาคน  และใหผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการประชมุ
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาและรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกับภาคีเครือขาย 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขาย  เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๓) ติดตามการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา
และหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กําหนด  และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศรวมทั้งความตองการเพื่อการพัฒนาของทองถ่ิน 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๗ ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ทุกจังหวัด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน   กศน.  กทม.”  เปนหนวยงานในสังกัด 
ของสํานักงาน  และเปนหนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจหนาที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.  จังหวัด”  เปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงาน  และเปน
หนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทําหนาที่เปน
หนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   
และมีอํานาจหนาที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด   

ใหหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน  กศน.  กทม.  หรือสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  แลวแตกรณี  รวมทั้งเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
และมีฐานะเปนผูบริหารการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตลอดจนรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานดังกลาว 

มาตรา ๑๘ ใหสถานศึกษาทําหนาที่สงเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  และจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย   

การดําเนินงานของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  อาจจัดใหมีศูนยการเรียนชุมชนเปนหนวยจัด
กิจกรรมและสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนก็ได   
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การจัดต้ัง  ยุบ  เ ลิก  รวม  การกําหนดบทบาท  อํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใหสถานศึกษาแตละแหงมีคณะกรรมการสถานศึกษา   
จํ านวนกรรมการ  คุณสมบั ติ   หลักเกณฑ   วิ ธี การไดมาของประธานและกรรมการ   

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบซึ่งเปนระบบ
การประกันคุณภาพภายในสําหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ 

ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายใน  โดยไดรับความรวมมือ  สงเสริม  และสนับสนุนจากภาคีเครือขายและสํานักงาน 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๑ ใหสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนภารกิจมาเปนสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่
เลขาธิการ  กศน.  จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการ  กศน.  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไป
และปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวข้ึนใหมเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหเลขาธิการ  กศน.  แตงต้ังผูบริหารสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง  
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  กทม.  จนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  
กทม.  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหผูอํ านวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด   ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  
จนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีจัดทําบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ 
ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  และประกาศรายชื่อสถานศึกษาดังกลาวใน 
ราชกิจจานุเบกษาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหถือวาสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งเปนสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ใหนํากฎกระทรวง   ขอบังคับ   ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังเกี่ยวกับการ 
จัดการศึกษานอกโรงเรียนที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม
จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี 
่าด้ ยการลาของข้าราชการ   

พ. .  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการ มค รปรับปรุงระเบียบ ่าด้ ยการลาของข้าราชการใ ้มีค ามเ มาะ ม 
และ อดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อา ัยอํานาจตามค ามในมาตรา  ๑๑  (๘)  แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการแผ่นดิน  
พ. .  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยค ามเ ็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึง างระเบียบไ ้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียก ่า  “ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการลาของข้าราชการ  พ. .  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ใ ้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบ ่าด้ ยการลาของข้าราชการ  พ. .  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบ ่าด้ ยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ. .  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบ ่าด้ ยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ. .  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ใ ้ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีรัก าการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีค ามและ ินิจฉัย

ปัญ าเก่ีย กับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ม ด  ๑ 

บททั่ ไป 
 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทร ง”  ใ ้ มายค ามร มถึงปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบ ง  และรองปลัดกระทร ง

ผู้เป็น ั น้ากลุ่มภารกิจ   
“ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง”  มายค าม ่า  ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทร ง   

รือปลัดทบ ง  ในฐานะผู้บังคับบัญชา ํานักงานปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี  ํานักงานปลัดกระทร ง  
รอื ํานักงานปลัดทบ ง  แล้ แต่กรณี  ั น้า ่ นราชการที่มีฐานะ รือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี รือรัฐมนตรี  รือ ั น้า ่ นราชการที่มีกฎ มายกํา นดใ ้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
รืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี รือรัฐมนตรี   

“ ั น้า ่ นราชการ”  มายค าม ่า  อธิบดี  ั น้า ่ นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  ั น้า ่ นราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ ่าราชการจัง ัด   
และใ ้ มายค ามร มถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชา ํานักงานรัฐมนตรีด้ ย 

“เข้ารับการตร จเลือก”  มายค าม ่า  เข้ารับการตร จเลือกเพื่อรับราชการเป็นท าร 
กองประจําการตามกฎ มาย ่าด้ ยการรับราชการท าร   
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“เข้ารับการเตรียมพล”  มายค าม ่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตร จ อบพล  เข้ารับ
การฝึก ิชาท าร  รือเข้ารับการทดลองค ามพรั่งพร้อม  ตามกฎ มาย ่าด้ ยการรับราชการท าร   

“ลาติดตามคู่ มร ”  มายค าม ่า  ลาติดตาม ามี รือภริยาโดยชอบด้ ยกฎ มายที่เป็นข้าราชการ

รือพนักงานรัฐ ิ า กิจซ่ึงไปปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือไปปฏิบัติงานในต่างประเท รือทางราชการ ั่งใ ้

ไปปฏิบัติงานในต่างประเท ตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามค ามต้องการของทางราชการตามพระราชกฤ ฎีกา

เก่ีย กับการกํา นด ลักเกณฑ์การ ั่งใ ้ข้าราชการไปทําการซ่ึงใ ้นับเ ลาระ ่างนั้นเ มือนเต็มเ ลา

ราชการ  แต่ไม่ร มถึงกรณีที่คู่ มร ลาไป ึก า  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ ิจัย  รือดูงาน  ณ  ต่างประเท  
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ใ ้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ข้าราชการพลเรือนใน ถาบันอุดม ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน ถาบันอุดม ึก า  
ข้าราชการการเมืองตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตําร จตามกฎ มาย

่าด้ ยตําร จแ ่งชาติ 
ในกรณีที่กระทร ง  ทบ ง  กรม  รือ ่ นราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  

มีเ ตุพิเ ซ่ึงจะต้อง าง ลักเกณฑ์และขั้นตอน ิธีปฏิบัติเก่ีย กับการลาประเภทใดเพิ่มเติม รือแตกต่าง

ไปจากที่ระเบียบนี้กํา นด  ใ ้ดําเนินการเ นอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติใ ้กํา นดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ใ ้ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีเ นอค ามเ ็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้ ย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎ มาย  ระเบียบ  รือมติคณะรัฐมนตรี

กํา นดเก่ีย กับการลาประเภทใดไ ้เป็นพิเ   ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎ มาย  ระเบียบ  รือมติคณะรัฐมนตรีเก่ีย กับการลาประเภทนั้นด้ ย 
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณา รืออนุญาต 

การลา ํา รับข้าราชการแต่ละประเภท  ใ ้เป็นไปตามตารางที่กํา นดไ ้ท้ายระเบียบนี้ 
่ นราชการ รือ น่ ยงานใดมีข้าราชการ ลายประเภท  ใ ้ผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาต

การลาของ ่ นราชการ รือ น่ ยงานนั้นมีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตการลา ํา รับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ใน ังกัด ่ นราชการ รือ น่ ยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่ รือไม่ ามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เ ตุจําเป็นเร่งด่ นไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ใ ้ผู้ลาเ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้มี

อํานาจอนุญาตชั้นเ นือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้ ใ ้แจ้งใ ้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้

ทราบด้ ย   
ผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตการลาจะมอบ มาย รือมอบอํานาจโดยทําเป็น นัง ือใ ้แก่ 

ผู้ดํารงตําแ น่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณา รืออนุญาตแทนก็ได้โดยใ ้คํานึงถึงระดับตําแ น่งและค าม

รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็น ําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่ งก่อนและ ลัง ัน ยุดราชการประจํา ัปดา ์ รือ ัน ยุดราชการ
ประจําปีเพื่อใ ้มี ัน ยุดต่อเนื่องกัน  ใ ้ผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามค ามเ มาะ ม
และจําเป็นที่จะอนุญาตใ ้ลาได้  โดยมิใ ้เ ีย ายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคํา ั่งใ ้ไปช่ ยราชการ  ณ  น่ ยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
ากประ งค์จะลาป่ ย  ลาคลอดบุตร  ลากิจ ่ นตั   ลาพักผ่อน  รือลาเข้ารับการตร จเลือก รือ 

เข้ารับการเตรียมพลในระ ่างเ ลาที่ ไปช่ ยราชการ  ใ ้ เ นอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของ น่ ยงานที่ไปช่ ยราชการ  แล้ ใ ้ น่ ยงานนั้นรายงานจําน น ันลาใ ้ น่ ยงานต้น ังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไ ้ใน รรค นึ่ง  ใ ้เ นอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
รืออนุญาตการลาของ ่ นราชการเจ้า ังกัดตาม ลักเกณฑ์ที่กํา นด ํา รับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับ ันลาตามระเบียบนี้ใ ้นับตามปีงบประมาณ 
การนับ ันลาเพื่อประโยชน์ในการเ นอ รือจัด ่งใบลา  อนุญาตใ ้ลา  และคําน ณ ันลา   

ใ ้นับต่อเนื่องกันโดยนับ ัน ยุดราชการที่อยู่ในระ ่าง ันลาประเภทเดีย กันร มเป็น ันลาด้ ย   
เ ้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคําน ณ ันลา ํา รับ ันลาป่ ยที่มิใช่ ันลาป่ ยตามกฎ มาย ่าด้ ย
การ งเคราะ ์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย รือการป่ ยเจ็บเพราะเ ตุปฏิบัติราชการ  ันลาไปช่ ยเ ลือ
ภริยาที่คลอดบุตร ันลากิจ ่ นตั   และ ันลาพักผ่อน  ใ ้นับเฉพาะ ันทําการ 

การลาป่ ย รือลากิจ ่ นตั ซ่ึงมีระยะเ ลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดีย กัน 
รือไม่ก็ตาม  ใ ้นับเป็นการลาครั้ง นึ่ง  ถ้าจําน น ันลาครั้ง นึ่งร มกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ

อนุญาตระดับใด  ใ ้นําใบลาเ นอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตใ ้ลาไปช่ ยเ ลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจ ่ นตั ซ่ึงมิใช่ลากิจ

่ นตั เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  รือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้ ยุดราชการไปยังไม่ครบกํา นด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชา รือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตั มาปฏิบัติราชการระ ่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระ ่างการลา  ใ ้ถือ ่า ิ้น ุดก่อน ัน 
มาปฏิบัติราชการ  เ ้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเ ็น ่าการเดินทางต้องใช้เ ลา  ใ ้ถือ ่า ิ้น ุดก่อน ัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่ง ันในตอนเช้า รือตอนบ่าย  ใ ้นับเป็นการลาครึ่ง ันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตใ ้ลา  ากประ งค์จะยกเลิก ันลาที่ยังไม่ได้ ยุดราชการ  ใ ้เ นอ

ขอยกเลิก ันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตใ ้ลา  และใ ้ถือ ่าการลาเป็นอัน ิ้น ุด
ก่อน ันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อค บคุมใ ้เป็นไปตามระเบียบนี้  ใ ้ ่ นราชการจัดทําบัญชีลงเ ลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการใน ังกัด  โดยมี าระ ําคัญตามตั อย่างท้ายระเบียบนี้  รือจะใช้เครื่องบันทึก
เ ลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง รือ ั น้า ่ นราชการจะกํา นด ิธีลงเ ลา 
การปฏิบัติราชการ  รือ ิธีค บคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลัก ณะพิเ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เ ็น มค รก็ได้  แต่จะต้องมี ลักฐานใ ้ ามารถตร จ อบ ันเ ลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้ ย 

ขอ้ ๑๒ การลาใ ้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เ ้นแต่ในกรณีจําเป็น รือรีบด่ นจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อค ามไม่ครบถ้ นตามแบบ รือจะลาโดย ิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้อง ่งใบลาตามแบบใน ันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

่ นราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิก ์มาประยุกต์ใช้ในการเ นอใบลา  อนุญาตใ ้ลา   
และยกเลิก ันลา  ํา รับการลาป่ ย  ลาพักผ่อน  รือลากิจ ่ นตั ซ่ึงมิใช่ลากิจ ่ นตั เพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิก ์ดังกล่า จะต้องเป็นระบบที่มีค ามปลอดภัย  รัดกุม  
ามารถตร จ อบตั บุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ีย กับการลาเป็น ลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประ งคจ์ะไปต่างประเท ในระ ่างการลาตามระเบียบนี้  รือในระ ่าง
ัน ยุดราชการ  ใ ้เ นอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง รือ
ั น้า ่ นราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตาม รรค นึ่งเป็น ั น้า ่ นราชการขึ้นตรงใ ้ เ นอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้า ังกัด  ถ้าเป็น ั น้า ่ นราชการใ ้เ นอขออนุญาตต่อปลัดกระทร ง รือ ั น้า 
่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แต่กรณี 

การอนุญาตของ ั น้า ่ นราชการตาม รรค นึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้ ใ ้รายงานปลัดกระทร ง
รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แต่กรณี  ทราบด้ ย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเท ซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเท ไทย  ใ ้ผู้ ่าราชการจัง ัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเท นั้นมีอํานาจอนุญาตใ ้ข้าราชการในราชการ
บริ าร ่ นภูมิภาคใน ังกัดจัง ัด รืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเท นั้นได้ครั้ง นึ่งไม่เกิน  ๗  ัน  และ  ๓  ัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่ ามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเ ซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่ ไปในทอ้งที่นั้น  รือพฤติการณ์พิเ ซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากค ามประมาท
เลินเล่อ รือค ามผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเ ดังกล่า ร้ายแรงจนเป็นเ ตุขัดข าง 
ทําใ ้ไม่ ามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  ถานที่ตั้งตามปกติ  ใ ้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นร มทั้งอุป รรคขัดข างที่ทําใ ้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง ั น้า
่ นราชการขึ้นตรง รือ ั น้า ่ นราชการทันทีใน ันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตาม รรค นึ่งเป็น ั น้า ่ นราชการขึ้นตรงใ ้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้า ังกัด  ถ้าเป็น ั น้า ่ นราชการใ ้รายงานต่อปลัดกระทร ง รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  
แล้ แต่กรณี   
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  น้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบก า ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้า ังกัด  ปลัดกระทร ง  ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  รือ ั น้า ่ นราชการ
เ ็น ่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่ ามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเ ตาม รรค นึ่ง   
ใ ้ ั่งใ ้การ ยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็น ันลาตามจําน น ันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเ ดังกล่า   ถ้าเ ็น ่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเ   ใ ้ถือ ่า ันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็น ันลากิจ ่ นตั  

ข้อ  ๑๖  การใ ้ได้รับเงินเดือนระ ่างการลา  ใ ้เป็นไปตามพระราชกฤ ฎีกาเก่ีย กับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเ น็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลัก ณะเดยี กัน   

ม ด  ๒ 
ประเภทการลา 

 
 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่ ย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่ ยเ ลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจ ่ นตั  
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุป มบท รือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตร จเลือก รือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไป ึก า  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ ิจัย  รือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระ ่างประเท  

(๑๐) การลาติดตามคู่ มร  
(๑๑) การลาไปฟื้นฟู มรรถภาพด้านอาชีพ   

่ นที่  ๑ 
การลาป่ ย 

 
 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาป่ ยเพื่อรัก าตั   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อน รือใน ันที่ลา  เ ้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเ นอ รือจัด ่งใบลา 
ใน ันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่ ยจนไม่ ามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะใ ้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือ ามารถลงชื่อได้แล้   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาโดยเร็  
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  น้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบก า ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การลาป่ ยตั้งแต่  ๓๐  ันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมแนบไปกับใบลาด้ ย  ในกรณีจําเป็น รือเ ็น มค ร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะ ั่งใ ้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเ ็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่ ยไม่ถึง  ๓๐  ัน  ไม่ ่าจะเป็นการลาครั้งเดีย รือ ลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ

อนุญาตเ ็น มค ร  จะ ั่งใ ้มีใบรับรองของแพทย์ตาม รรค ามประกอบใบลา  รือ ั่งใ ้ผู้ลาไปรับ 
การตร จจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

่ นที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 
 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาคลอดบุตร  ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อน รือใน ันที่ลา  เ ้นแต่ไม่ ามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะใ ้ผู้อ่ืน

ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือ ามารถลงชื่อได้แล้   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาโดยเร็   โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาใน ันที่คลอด  ก่อน  รือ ลัง ันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือร ม ันลาแล้

ต้องไม่เกิน  ๙๐  ัน 
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตใ ้ลาคลอดบุตรและได้ ยุดราชการไปแล้   แต่ไม่ได้คลอดบุตร 

ตามกํา นด  ากประ งค์จะขอยกเลิก ันลาคลอดบุตรที่ ยุดไป  ใ ้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตใ ้ยกเลิก

ันลาคลอดบุตรได้  โดยใ ้ถือ ่า ันที่ได้ ยุดราชการไปแล้ เป็น ันลากิจ ่ นตั  
การลาคลอดบุตรคาบเก่ีย กับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกํา นด ันลาของการลาประเภทนั้น  

ใ ้ถือ ่าการลาประเภทนั้น ิ้น ุดลง  และใ ้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่ ันเริ่ม ันลาคลอดบุตร 

่ นที่  ๓ 
การลาไปช่ ยเ ลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาไปช่ ยเ ลือภริยาโดยชอบด้ ยกฎ มายที่คลอดบุตร   
ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อน รือใน ันที่ลาภายใน  
๙๐  ัน  นับแต่ ันที่คลอดบุตร  และใ ้มี ิทธิลาไปช่ ยเ ลือภริยาที่คลอดบุตรครั้ง นึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  ันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตาม รรค นึ่งอาจใ ้แ ดง ลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้ ยก็ได้ 
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  น้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบก า ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

่ นที่  ๔ 
การลากิจ ่ นตั  

 
 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลากิจ ่ นตั   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ จึงจะ ยุดราชการได้  เ ้นแต่มีเ ตุจําเป็น

ไม่ ามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเ นอ รือจัด ่งใบลาพร้อมระบุเ ตุจําเป็นไ ้  แล้ ยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเ ตุผลใ ้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็  

ในกรณีมีเ ตุพิเ ที่ไม่อาจเ นอ รือจัด ่งใบลาก่อนตาม รรค นึ่งได้  ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลา

พร้อมทั้งเ ตุผลค ามจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีใน ันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้   ากประ งค์จะลากิจ ่ นตั เพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ใ ้มี ิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  ันทําการ   

่ นที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 
 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมี ิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณ นึ่งได้  ๑๐  ันทําการ  เ ้นแต่

ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มี ิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 
(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเ ตุ ่ นตั   แล้ ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแ น่งทางการเมือง รือเพื่อ มัครรับเลือกตั้งแล้ ต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก ลัง  ๖  เดือน  นับแต่ ันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูก ั่งใ ้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการท ารตามกฎ มาย  

่าด้ ยการรับราชการท าร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามค ามประ งค์ของทางราชการ  แล้ ต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   
ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  รือลาพักผ่อนประจําปีแล้ แต่ไม่ครบ  

๑๐  ันทําการ  ใ ้ ะ ม ันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นร มเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่ ันลาพักผ่อน ะ มร มกับ

ันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  ันทําการ 
ํา รับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้ ไม่น้อยก ่า  ๑๐  ปี  ใ ้มี ิทธินํา ันลาพักผ่อน ะ ม

ร มกับ ันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  ันทําการ 
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  น้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเ    ๒๒   ง ราชกิจจานุเบก า ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๕ ใ ้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเท ในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  รือเมืองที่มีค ามเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภา ะ 
ค ามเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มี ถานการณ์พิเ   มี ิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปี นึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  ันทําการ  ํา รับ ันลาตามข้อนี้มิใ ้นํา ันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นร มเข้ากับปีต่อไป   

การกํา นดรายชื่อเมืองตาม รรค นึ่ง  ใ ้เป็นไปตามที่ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีประกา
กํา นดอย่างน้อยปีละ นึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาพักผ่อน  ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ จึงจะ ยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตใ ้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใ ้ลาครั้งเดีย รือ ลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิใ ้เ ีย ายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานใน ถาน ึก าและมี ัน ยุดภาคการ ึก า  ากได้
ยุดราชการตาม ัน ยุดภาคการ ึก าเกินก ่า ันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มี ิทธิลาพักผ่อนตามที่

กํา นดไ ้ใน ่ นนี้ 
่ นที่  ๖ 

การลาอุป มบท รือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาอุป มบทในพระพุทธ า นา  รือข้าราชการที่นับถือ
า นาอิ ลามซ่ึงประ งค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเท ซาอุดีอาระเบีย  ใ ้เ นอ
รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตก่อน ันอุป มบท 
รือก่อน ันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยก ่า  ๖๐  ัน 

ในกรณีมีเ ตุพิเ ไม่อาจเ นอ รือจัด ่งใบลาก่อนตาม รรค นึ่ง  ใ ้ชี้แจงเ ตุผลค ามจําเป็น
ประกอบการลา  และใ ้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตที่จะพิจารณาใ ้ลา รือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใ ้ลาอุป มบท รือได้รับอนุญาต
ใ ้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้   จะตอ้งอุป มบท รือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  ันนับแต่ ันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตั เข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  ันนับแต่ ันที่ลา ิกขา
รือ ันที่เดินทางกลับถึงประเท ไทย ลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับร มอยู่

ภายในระยะเ ลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใ ้ลาอุป มบท รือได้รับอนุญาตใ ้ลา 

ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้ ยุดราชการไปแล้   ากปรากฏ ่ามีปัญ าอุป รรคทําใ ้ไม่ ามารถอุป มบท
รือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไ ้  เม่ือได้รายงานตั กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิก ันลา  

ใ ้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณา รืออนุญาตใ ้ยกเลิก ันลาอุป มบท รือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยใ ้
ถือ ่า ันที่ได้ ยุดราชการไปแล้ เป็น ันลากิจ ่ นตั  
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่ นที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตร จเลือก รือเข้ารับการเตรียมพล 

 
 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับ มายเรียกเข้ารับการตร จเลือก  ใ ้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อน ันเข้ารับการตร จเลือกไม่น้อยก ่า  ๔๘  ชั่ โมง  ่ นข้าราชการที่ได้รับ มายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลใ ้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่ โมงนับแต่เ ลารับ มายเรียกเป็นต้นไป  
และใ ้ไปเข้ารับการตร จเลือก  รือเข้ารับการเตรียมพลตาม ันเ ลาใน มายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คํา ั่งอนุญาต  และใ ้ผู้บังคับบัญชาเ นอรายงานลาไปตามลําดับจนถึง ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง   
รือ ั น้า ่ นราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตาม รรค นึ่งเป็น ั น้า ่ นราชการขึ้นตรงใ ้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้า ังกัด  ถ้าเป็น ั น้า ่ นราชการใ ้รายงานลาต่อปลัดกระทร ง รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  
แล้ แต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตร จเลือก รือเข้ารับการเตรียมพลแล้
ใ ้มารายงานตั กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  ัน  เ ้นแต่กรณีที่มีเ ตุ
จําเป็น  ปลัดกระทร ง  ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  ั น้า ่ นราชการ  รือรัฐมนตรีเจ้า ังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเ ลาใ ้ได้แต่ร มแล้ ไม่เกิน  ๑๕  ัน 

่ นที่  ๘ 
การลาไป ึก า  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ ิจัย  รือดูงาน 

 
 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาไป ึก า  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการ ิจัย  รือดูงาน 
ในประเท รือต่างประเท   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง ั น้า ่ นราชการ
ยกเ ้นผู้ ่าราชการจัง ัด  รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของ ั น้า ่ นราชการตาม รรค นึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้ ใ ้รายงานปลัดกระทร ง
รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แต่กรณี  ทราบด้ ย 

ในกรณีที่ข้าราชการตาม รรค นึ่งเป็น ั น้า ่ นราชการขึ้นตรงใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้า ังกัด  ถ้าเป็น ั น้า ่ นราชการใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อปลัดกระทร ง รือ ั น้า
่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

่ นที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระ ่างประเท  

 
 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระ ่างประเท   ใ ้เ นอ 
รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้า ังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ

ตาม ลักเกณฑ์ที่กํา นดไ ้ในพระราชกฤ ฎีกาเก่ีย กับการกํา นด ลักเกณฑ์การ ั่งใ ้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงใ ้นับเ ลาระ ่างนั้นเ มือนเตม็เ ลาราชการ   
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ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระ ่างประเท ที่มีระยะเ ลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้ เ ร็จ  ใ ้รายงานตั เข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการภายใน  ๑๕  ัน  นับแต่ ันครบ
กํา นดเ ลาและใ ้รายงานผลเก่ีย กับการลาไปปฏิบัติงานใ ้รัฐมนตรีเจ้า ังกัดทราบภายใน  ๓๐  ัน  
นับแต่ ันที่กลับมาปฏิบัติ น้าที่ราชการ 

การรายงานผลเก่ีย กับการลาไปปฏิบัติงานตาม รรค นึ่ง  ใ ้ใช้แบบรายงานตามที่กํา นดไ ้
ท้ายระเบียบนี้ 

่ นที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่ มร  

 
 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาติดตามคู่ มร   ใ ้เ นอ รือจัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทร ง รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรง  แล้ แต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตใ ้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตใ ้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือร มแล้ ต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีใ ้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตาม รรค นึ่งเป็นปลัดกระทร ง  รือ ั น้า ่ นราชการขึ้นตรงใ ้เ นอ
รือจัด ่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้า ังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตใ ้ข้าราชการลาติดตามคู่ มร   ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ใ ้ลาครั้งเดีย รือ ลายครั้งก็ได้โดยมิใ ้เ ีย ายแก่ราชการ  แต่เม่ือร มแล้ จะต้องไม่เกินระยะเ ลา
ตามที่กํา นดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่ มร อยู่ปฏิบัติ น้าที่ราชการ  รือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเท เป็นระยะเ ลาติดต่อกัน  ไม่ ่าจะอยู่ปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือปฏิบัติงานในประเท
เดีย กัน รือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่ มร ครบกํา นดระยะเ ลาตามข้อ  ๓๖  ในระ ่างเ ลา
ที่คู่ มร อยู่ปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือปฏิบัติงานในต่างประเท ติดต่อกันครา นึ่งแล้   ไม่มี ิทธิขอลา
ติดตามคู่ มร อีก  เ ้นแต่คู่ มร จะได้กลับมาปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือปฏิบัติงานประจําในประเท ไทย
แล้ ต่อมาได้รับคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือไปปฏิบัติงานในต่างประเท อีก  จึงจะมี ิทธิขอลา
ติดตามคู่ มร ตามข้อ  ๓๖  ได้ใ ม่ 

่ นที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟู มรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตราย รือการป่ ยเจ็บเพราะเ ตุปฏิบัติราชการใน น้าที่   
รือถูกประทุ ร้ายเพราะเ ตุกระทําการตาม น้าที่  จนทําใ ้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ รือพิการ   
ากข้าราชการผู้นั้นประ งค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม ลัก ูตรเก่ีย กับการฟื้นฟู มรรถภาพที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติ น้าที่ราชการ  รือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้ แต่กรณี  มี ิทธิลาไปฟื้นฟู
มรรถภาพด้านอาชีพครั้ง นึ่งได้ตามระยะเ ลาที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตรที่ประ งค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   
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ข้าราชการที่ได้รับอันตราย รือการป่ ยเจ็บจนทําใ ้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ รือพิการเพราะเ ตุอ่ืน  
นอกจากที่กํา นดใน รรค นึ่ง  และผู้มีอํานาจ ั่งบรรจุพิจารณาแล้ เ ็น ่ายัง ามารถรับราชการต่อไปได้  
ากข้าราชการผู้นั้นประ งค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม ลัก ูตรเก่ีย กับการฟื้นฟู มรรถภาพที่จําเป็น

ต่อการปฏิบัติ น้าที่ราชการ  ใ ้ผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตพิจารณาใ ้ลาไปฟื้นฟู มรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่า ครั้ง นึ่งได้ตามระยะเ ลาที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตรที่ประ งค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

ลัก ูตรตาม รรค นึ่งและ รรค องต้องเป็น ลัก ูตรที่ ่ นราชการ  น่ ยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุ ลอันเป็น าธารณะ รือ ถาบันที่ได้รับการรับรองจาก น่ ยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
รือร่ มจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประ งค์จะลาไปฟื้นฟู มรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ใ ้เ นอ รือ
จัด ่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณา รืออนุญาตพร้อมแ ดง ลักฐานเก่ีย กับ
ลัก ูตรที่ประ งค์จะลา  และเอก ารที่เก่ีย ข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้

จึงจะ ยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟู มรรถภาพด้านอาชีพได้ 
ม ด  ๓ 

การลาของข้าราชการการเมือง 
 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเท ของนายกรัฐมนตรี  ใ ้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งใ ้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเท ของข้าราชการการเมือง  ใ ้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะ ั น้ารัฐบาล  รือในฐานะรัฐมนตรีเจ้า ังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
รือรัฐมนตรีเจ้า ังกัด  แล้ แต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเท ของข้าราชการการเมืองกรุงเทพม านคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการการเมือง  ใ ้เป็นอํานาจของผู้ ่าราชการ
กรุงเทพม านคร รือประธาน ภากรุงเทพม านคร  แล้ แต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกา   ณ  ันที่  ๑๑  มกราคม  พ. .  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลัก ณ์  ชิน ัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตร ี
่าด้ ยงาน ารบรรณ 

พ. . ๒๕๒๖ 
   

 
โดยท่ีเป็นการ มค รปรับปรุงระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ 

พ. . ๒๕๐๖ เ ียใ ม่ใ ้เ มาะ มย่ิงขึ้น คณะรัฐมนตรีจึง างระเบียบไ ้ ดังต่อไปน้ี 
 
ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียก ่า “ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ พ. . ๒๕๒๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบน้ีใ ้ใช้บังคับต้ังแต่ ันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ใ ้ยกเลิก 

๓.๑  ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ พ. . ๒๕๐๖ 
๓.๒  ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการลงช่ือใน นัง ือราชการ พ. . ๒๕๐๗ 
๓.๓  ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการลงช่ือใน นัง ือราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ. . ๒๕๑๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคํา ั่งอ่ืนใด ใน ่ นที่

กํา นดไ ้แล้  
ในระเบียบน้ี รือซึ่งขัด รือแย้งกับระเบียบน้ี ใ ้ใช้ระเบียบน้ีแทน เ ้นแต่กรณี 

ที่กล่า ในข้อ ๕ 
 
ข้อ ๔  ระเบียบน้ีใ ้ใช้บังคับแก่ ่ นราชการ 
่ นราชการใดมีค ามจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติงาน ารบรรณนอกเ นือไปจากที่ 

ได้กํา นดไ ้ 
ในระเบียบน้ีใ ้ขอทําค ามตกลงกับผู้รัก าการตามระเบียบน้ี 
 
ข้อ ๕๒  ในกรณีที่กฎ มาย ระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามปลอดภัยแ ่งชาติ รือ

ระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของทางราชการ กํา นด ิธีปฏิบัติเก่ีย กับงาน ารบรรณไ ้ 
เป็นอย่างอ่ืน ใ ้ถือปฏิบัติตามกฎ มาย รือระเบียบ ่าด้ ยการน้ัน 

 
ข้อ ๖  ในระเบียบน้ี 
“งาน ารบรรณ” มายค าม ่า งานที่เก่ีย กับการบริ ารงานเอก าร เริ่มต้ังแต่

การจัดทํา การรับ การ ่ง การเก็บรัก า การยืม จนถึงการทําลาย 
“ นัง ือ” มายค าม ่า นัง ือราชการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเ ท่ี ๙๙ ง/ น้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 
๒ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
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“อิเล็กทรอนิก ์”๓ มายค าม ่า การประยุกต์ใช้ ิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า  
คลื่นแม่เ ล็กไฟฟ้า รือ ิธีอ่ืนใดในลัก ณะคล้ายกัน และใ ้ มายค ามร มถึงการประยุกต์ใช้ ิธี 
การทางแ ง ิธีการทางแม่เ ล็ก รืออุปกรณ์ที่เก่ีย ข้องกับการประยุกต์ใช้ ิธีต่าง ๆ เช่น ่าน้ัน 

“ระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์”๔ มายค าม ่า การรับ ่งข้อมูลข่า าร รือ
นัง ือผ่านระบบ ื่อ ารด้ ย ิธีการทางอิเล็กทรอนิก ์ 

“ ่ นราชการ” มายค าม ่า กระทร ง ทบ ง กรม ํานักงาน รือ น่ ยงานอ่ืน
ใดของรัฐ ทั้งในราชการบริ าร ่ นกลาง ราชการบริ าร ่ นภูมิภาค ราชการบริ าร ่ นท้องถิ่น 
รือในต่างประเท  และใ ้ มายค ามร มถึงคณะกรรมการด้ ย 

“คณะกรรมการ” มายค าม ่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบ มายจากทางราชการใ ้
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใ ้ มายค ามร มถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน รือคณะบุคคลอ่ืนที่
ปฏิบัติงานในลัก ณะเดีย กัน 

 
ข้อ ๗  คําอธิบายซึ่งกํา นดไ ้ท้ายระเบียบ ใ ้ถือ ่าเป็น ่ นประกอบทีใ่ช้ในงาน ารบรรณ 

และใ ้ใช้เป็นแน ทางในการปฏิบัติ 
 
ข้อ ๘  ใ ้ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีรัก าการตามระเบียบน้ี และใ ้มีอํานาจตีค าม

และ ินิจฉัยปัญ าเก่ีย กับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ร มทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผน กและจัดทํา
คําอธิบาย กับใ ้มี น้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเก่ีย กับงาน ารบรรณ 

การตีค าม การ ินิจฉัยปัญ า และการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผน ก และคําอธิบาย 
ตาม รรค น่ึง ปลัด ํานักนายกรัฐมนตรีจะขอค ามเ ็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 
ม ด ๑ 

ชนิดของ นัง ือ 
   

 
ข้อ ๙๕  นัง ือราชการ คือ เอก ารที่เป็น ลักฐานในราชการ ได้แก่ 

๙.๑  นัง ือที่มีไปมาระ ่าง ่ นราชการ 
๙.๒  นัง ือที่ ่ นราชการมีไปถึง น่ ยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ ่ นราชการ รือ 

ที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
๙.๓  นัง ือที่ น่ ยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ ่ นราชการ รือบุคคลภายนอกมีมาถึง

่ นราชการ 
๙.๔  เอก ารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเป็น ลักฐานในราชการ 

                                                 
๓ ข้อ ๖ นิยามคํา ่า “อิเล็กทรอนิก ์” เพ่ิมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 

๔ ข้อ ๖ นิยามคํา ่า “ระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์” เพ่ิมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
๕ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
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๙.๕  เอก ารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎ มาย ระเบียบ รือข้อบังคับ 
๙.๖  ข้อมูลข่า าร รือ นัง ือที่ได้รับจากระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์ 
 

ข้อ ๑๐  นัง ือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑๐.๑  นัง ือภายนอก 
๑๐.๒  นัง ือภายใน 
๑๐.๓  นัง ือประทับตรา 
๑๐.๔  นัง ือ ั่งการ 
๑๐.๕  นัง ือประชา ัมพันธ์ 
๑๐ ๖  นัง ือที่เจ้า น้าที่ทําขึ้น รือรับไ ้เป็น ลักฐานในราชการ 

 
่ นที่ ๑ 

นัง ือภายนอก 
   

 
ข้อ ๑๑  นัง ือภายนอก คือ นัง ือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดา

ตราครุฑเป็น นัง ือติดต่อระ ่าง ่ นราชการ รือ ่ นราชการมีถึง น่ ยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ 
่ นราชการ รือที่มีถึงบุคคลภายนอก ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๑๑.๑  ที่ใ ้ลงร ั ตั พยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเร่ือง ตามท่ี
กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ทับเลขทะเบียน นัง ือ ่ง ํา รับ นัง ือของคณะกรรมการใ ้กํา นดร ั  
ตั พยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามค ามจําเป็น 

๑๑.๒  ่ นราชการเจ้าของ นัง ือ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการ ถานที่ราชการ 
รือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของ นัง ือน้ัน และโดยปกติใ ้ลงที่ต้ังไ ้ด้ ย 

๑๑.๓  ัน เดือน ปี ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลขของ
ปีพุทธ ักราชที่ออก นัง ือ 

๑๑.๔  เรื่อง ใ ้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจค าม ั้นที่ ุดของ นัง ือฉบับน้ัน  
ในกรณีที่เป็น นัง ือต่อเน่ือง โดยปกติใ ้ลงเรื่องของ นัง ือฉบับเดิม 

๑๑.๕  คําขึ้นต้น ใ ้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับ นัง ือตามตารางการ
ใช้คําขึ้นต้น รรพนาม และคําลงท้าย ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ แล้ ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ัน
มีถึง รือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตั บุคคลไม่เก่ีย กับตําแ น่ง น้าที่ 

๑๑.๖  อ้างถึง (ถ้ามี) ใ ้อ้างถึง นัง ือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะ นัง ือที่
่ นราชการผู้รับ นัง ือได้รับมาก่อนแล้  จะจาก ่ นราชการใดก็ตาม โดยใ ้ลงช่ือ ่ นราชการ

เจ้าของ นัง ือการอ้างถึง ใ ้อ้างถึง นัง ือฉบับ ุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดีย  เ ้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่
เป็น าระ ําคัญต้องนํามาพิจารณา จึงอ้างถึง นัง ือฉบับอ่ืน ๆ ที่เก่ีย กับเรื่องน้ันโดยเฉพาะใ ้ทราบด้ ย 

๑๑.๗  ิ่งที่ ่งมาด้ ย (ถ้ามี) ใ ้ลงช่ือ ิ่งของ เอก าร รือบรรณ าร 
ที่ ่งไปพร้อมกับ นัง ือน้ัน ในกรณีที่ไม่ ามารถ ่งไปในซองเดีย กันได้ ใ แ้จ้งด้ ย ่า ่งไปโดยทางใด 

๑๑.๘  ข้อค าม ใ ้ลง าระ ําคัญของเร่ืองใ ้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ากมี
ค ามประ งค์ ลายประการใ ้แยกเป็นข้อ ๆ 
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๑๑.๙  คําลงท้าย ใ ้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับ นัง ือตามตาราง 
การใช้คําขึ้นต้น รรพนาม และคําลงท้าย ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ 

๑๑.๑๐  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือเจ้าของ นัง ือ และใ ้พิมพ์ช่ือเต็มของ
เจ้าของลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๓ 

๑๑.๑๑  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของเจ้าของ นัง ือ 
๑๑.๑๒  ่ นราชการเจ้าของเร่ือง ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการเจ้าของเร่ือง รือ

น่ ยงานที่ออก นัง ือ ถ้า ่ นราชการที่ออก นัง ืออยู่ในระดับกระทร ง รือทบ ง ใ ้ลงช่ือ ่ น
ราชการเจ้าของเร่ืองทั้งระดับกรมและกอง ถ้า ่ นราชการที่ออก นัง ืออยู่ในระดับกรมลงมา ใ ้ลง
ช่ือ ่ นราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง รือ น่ ยงานที่รับผิดชอบ 

๑๑.๑๓  โทร ใ ้ลง มายเลขโทร ัพท์ของ ่ นราชการเจ้าของเรื่อง รือ
น่ ยงานที่ออก นัง ือและ มายเลขภายในตู้ าขา (ถ้ามี) ไ ้ด้ ย 

๑๑.๑๔  ําเนา ่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ ่งจัดทํา ําเนา ่งไปใ ้ ่ นราชการ 
รือบุคคลอ่ืนทราบ และประ งค์จะใ ้ผู้รับทราบ ่าได้มี ําเนา ่งไปใ ้ผู้ใดแล้  ใ ้พิมพ์ช่ือเต็ม รือ

ช่ือย่อของ ่ นราชการ รือช่ือบุคคลที่ ่ง ําเนาไปใ ้ เพ่ือใ ้เป็นที่เข้าใจระ ่างผู้ ่งและผู้รับ ถ้า าก
มีรายช่ือที่ ่งมากใ ้พิมพ์ ่า ่งไปตามรายช่ือที่แนบ และแนบรายช่ือไปด้ ย 
 

่ นที่ ๒ 
นัง ือภายใน 

   
 

ข้อ ๑๒  นัง ือภายใน คือ นัง ือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยก ่า นัง ือ
ภายนอก เป็น นัง ือติดต่อภายในกระทร ง ทบ ง กรม รือจัง ัดเดีย กัน ใช้กระดา บันทึก
ข้อค าม และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๒ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๑๒.๑  ่ นราชการ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการเจ้าของเร่ือง รือ น่ ยงานท่ี
ออก นัง ือโดยมีรายละเอียดพอ มค ร โดยปกติถ้า ่ นราชการที่ออก นัง ืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป 
ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้า ่ นราชการที่ออก นัง ืออยู่ในระดับตํ่าก ่า
กรมลงมาใ ้ลงช่ือ ่ นราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง รือ ่ นราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้ง
มายเลขโทร ัพท์ (ถ้ามี) 

๑๒.๒  ที่ ใ ้ลงร ั ตั พยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเร่ือง ตามท่ี
กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ทับเลขทะเบียน นัง ือ ่ง ํา รับ นัง ือของคณะกรรมการใ ้กํา นดร ั
ตั พยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามค ามจําเป็น 

๑๒.๓  ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลขของปี
พุทธ ักราชที่ออก นัง ือ 

๑๒.๔  เรื่อง ใ ้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจค าม ั้นที่ ุดของ นัง ือฉบับน้ัน  
ในกรณีที่เป็น นัง ือต่อเน่ือง โดยปกติใ ้ลงเรื่องของ นัง ือฉบับเดิม 

๑๒.๕  คําขึ้นต้น ใ ้ใช้คําขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับ นัง ือตามตารางการ
ใช้คําขึ้นต้น รรพนาม และคําลงท้าย ที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๒ แล้ ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ัน
มีถึง รือช่ือบุคคลในกรณีที่มีถึงตั บุคคลไม่เก่ีย กับตําแ น่ง น้าที่ 
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๑๒.๖  ข้อค าม ใ ้ลง าระ ําคัญของเร่ืองใ ้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ากมี
ค ามประ งค์ ลายประการใ ้แยกเป็นข้อ ๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึง นัง ือที่เคยมีติดต่อกัน รือมี ิ่งที่
่งมาด้ ย ใ ้ระบุไ ้ในข้อน้ี 

๑๒.๗  ลงช่ือและตําแ น่ง ใ ้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑.๑๐  และข้อ ๑๑.๑๑ 
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่กระทร ง ทบ ง กรม รือจัง ัดใดประ งค์จะกํา นดแบบการเขียน
โดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามค ามเ มาะ มก็ใ ้กระทําได้ 
 

่ นที่ ๓ 
นัง ือประทับตรา 

   
 

ข้อ ๑๓  นัง ือประทับตรา คือ นัง ือที่ใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของ ั น้า
่ นราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใ ้ ั น้า ่ นราชการระดับกอง รือผู้ที่ได้รับมอบ มายจาก
ั น้า ่ นราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา 

นัง ือประทับตราใ ้ใช้ได้ทั้งระ ่าง ่ นราชการกับ ่ นราชการ และระ ่าง ่ น
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง ําคัญ ได้แก่ 

๑๓.๑  การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
๑๓.๒  การ ่ง ําเนา นัง ือ ิ่งของ เอก าร รือบรรณ าร 
๑๓.๓  การตอบรับทราบที่ไม่เก่ีย กับราชการ ําคัญ รือการเงิน 
๑๓.๔  การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้ ใ ้ ่ นราชการที่เก่ีย ข้องทราบ 
๑๓.๕  การเตือนเรื่องที่ค้าง 
๑๓.๖  เรื่องซึ่ง ั น้า ่ นราชการระดับกรมขึ้นไปกํา นดโดยทําเป็น

คํา ั่ง ใ ้ใช้ นัง ือประทับตรา 
 

ข้อ ๑๔  นัง ือประทับตรา ใช้กระดา ตราครุฑ และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๓  
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๑๔.๑  ที่ ใ ้ลงร ั ตั พยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเรื่อง ตามท่ี
กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๑ ทับเลขทะเบียน นัง ือ ่ง 

๑๔.๒  ถึง  ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการ น่ ยงาน รือบุคคลที่ นัง ือน้ันมีถึง 
๑๔.๓  ข้อค าม ใ ้ลง าระ ําคัญของเรื่องใ ้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๑๔.๔  ช่ือ ่ นราชการที่ ่ง นัง ือออก ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ ่ง นัง ือออก 
๑๔.๕  ตราชื่อ ่ นราชการ ใ ้ประทับตราช่ือ ่ นราชการตามข้อ ๗๒ 

ด้ ย มึกแดง และใ ้ผู้รับผิดชอบลงลายมือช่ือย่อกํากับตรา 
๑๔.๖  ัน เดือน ปี ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตั เลขของ

ปีพุทธ ักราชที่ออก นัง ือ 
๑๔.๗  ่ นราชการเจ้าของเรื่อง ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการเจ้าของเร่ือง รือ

น่ ยงานที่ออก นัง ือ 
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๑๔.๘  โทร รือที่ต้ัง ใ ้ลง มายเลขโทร ัพท์ของ ่ นราชการเจ้าของเร่ือง 
และมายเลขภายในตู้ าขา (ถ้ามี) ด้ ย ในกรณีที่ไม่มีโทร ัพท์ ใ ้ลงที่ต้ังของ ่ นราชการเจ้าของเร่ือง
โดยใ ้ลงตําบลท่ีอยู่ตามค ามจําเป็น และแข งไปร ณีย์ (ถ้ามี) 
 

่ นที่ ๔ 
นัง ือ ั่งการ 

   
 

ข้อ ๑๕  นัง ือ ั่งการ ใ ้ใช้ตามแบบที่กํา นดไ ้ในระเบียบน้ี เ ้นแต่จะมีกฎ มาย
กํา นดแบบไ ้โดยเฉพาะ 

นัง ือ ั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ คํา ั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
ข้อ ๑๖  คํา ั่ง คือ บรรดาข้อค ามท่ีผู้ บังคับบัญชา ั่งการใ ้ปฏิบัติโดยชอบ 

ด้ ยกฎ มายใช้กระดา ตราครุฑ และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๑๖.๑  คํา ั่ง ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการ รือตําแ น่งของผู้มีอํานาจที่ออกคํา ั่ง 
๑๖.๒  ที่ ใ ้ลงเลขท่ีที่ออกคํา ั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็น

ลําดับไปจน ิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธ ักราชที่ออกคํา ั่ง 
๑๖.๓  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องที่ออกคํา ั่ง 
๑๖.๔  ข้อค าม ใ ้อ้างเ ตุที่ออกคํา ั่ง และอ้างถึงอํานาจที่ใ ้ออกคํา ั่ง 

(ถ้ามี) ไ ้ด้ ย แล้ จึงลงข้อค ามท่ี ั่ง และ ันใช้บังคับ 
๑๖.๕  ั่ง ณ ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลขของ

ปีพุทธ ักราชที่ออกคํา ั่ง 
๑๖.๖  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือผู้ออกคํา ั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ

ลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ 
๑๖.๗  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ออกคํา ั่ง 
 

ข้อ ๑๗  ระเบียบ คือ บรรดาข้อค ามท่ีผู้มีอํานาจ น้าที่ได้ างไ ้ โดยจะอา ัย
อํานาจของกฎ มาย รือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็น ลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดา ตราครุฑ และ
ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๕ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๑๗.๑  ระเบียบ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกระเบียบ 
๑๗.๒  ่าด้ ย ใ ้ลงช่ือของระเบียบ 
๑๗.๓  ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่า ถึงเป็นครั้งแรกในเร่ืองน้ัน ไม่ต้อง 

ลง ่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดีย กันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใ ้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และ 
ที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ 

๑๗.๔  พ. . ใ ้ลงตั เลขของปีพุทธ ักราชที่ออกระเบียบ 
๑๗.๕  ข้อค าม ใ ้อ้างเ ตุผลโดยย่อ เพ่ือแ ดงถึงค ามมุ่ง มายท่ีต้อง

ออกระเบียบ และอ้างถึงกฎ มายที่ใ ้อํานาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
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๑๗.๖  ข้อ ใ ้เรียงข้อค ามท่ีจะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยใ ้ข้อ ๑  
เป็นช่ือระเบียบ ข้อ ๒ เป็น ันใช้บังคับกํา นด ่าใ ้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อ ุดท้าย เป็นข้อ 
ผู้รัก าการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อ รือ ลายเรื่อง จะแบ่งเป็น ม ดก็ได้ โดยใ ้ย้ายข้อผู้รัก าการ 
ไปเป็นข้อ ุดท้ายก่อนที่จะขึ้น ม ด ๑ 

๑๗.๗  ประกา  ณ ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และ
ตั เลขของปีพุทธ ักราชที่ออกระเบียบ 

๑๗.๘  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ
ลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ 

๑๗.๙  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ออกระเบียบ 
 

ข้อ ๑๘  ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อค ามที่ผู้มีอํานาจ น้าที่กํา นดใ ้ใช้โดยอา ัย
อํานาจของกฎ มายท่ีบัญญัติใ ้กระทําได้ ใช้กระดา ตราครุฑ และใ ้ จัดทําตามแบบที่ ๖  
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๑๘.๑  ข้อบังคับ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๒  ่าด้ ย ใ ้ลงช่ือของข้อบังคับ 
๑๘.๓  ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่า ถึงเป็นคร้ังแรกในเร่ืองน้ัน ไม่ต้อง 

ลง ่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเร่ืองเดีย กันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใ ้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และ 
ที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ 

๑๘.๔  พ. . ใ ้ลงตั เลขของปีพุทธ ักราชที่ออกข้อบังคับ 
๑๘.๕  ข้อค าม ใ ้อ้างเ ตุผลโดยย่อเพ่ือแ ดงถึงค ามมุ่ง มายที่ต้อง

ออกข้อบังคับ และอ้างถึงกฎ มายที่ใ ้อํานาจออกข้อบังคับ 
๑๘.๖  ข้อ ใ ้เรียงข้อค ามที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยใ ้ ข้อ ๑ เป็น 

ช่ือข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็น ันใช้บังคับกํา นด ่าใ ้ใช้บังคับต้ังแต่เมื่อใด และข้อ ุดท้ายเป็นข้อ 
ผู้รัก าการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อ รือ ลายเรื่องจะแบ่งเป็น ม ดก็ได้ โดยใ ้ย้ายข้อผู้รัก าการ 
ไปเป็นข้อ ุดท้ายก่อนที่จะขึ้น ม ด ๑ 

๑๘.๗  ประกา  ณ ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และ
ตั เลขของปีพุทธ ักราช ที่ออกข้อบังคับ 

๑๘.๘  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ
ลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ 

๑๘.๙  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

่ นที่ ๕ 
นัง ือประชา ัมพันธ์ 
   

 
ข้อ ๑๙  นัง ือประชา ัมพันธ์ ใ ้ใช้ตามแบบที่กํา นดไ ้ในระเบียบน้ี เ ้นแต่จะมี

กฎ มายกํา นดแบบไ ้โดยเฉพาะ 
นัง ือประชา ัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกา  แถลงการณ์ และข่า  



                                         ห น้ า  | 215 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 

 

 
ข้อ ๒๐  ประกา  คือ บรรดาข้อค ามท่ีทางราชการประกา รือช้ีแจงใ ้ทราบ 

รือแนะแน ทางปฏิบัติ ใช้กระดา ตราครุฑ และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังน้ี 

๒๐.๑  ประกา  ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกประกา  
๒๐.๒  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องที่ประกา  
๒๐.๓  ข้อค าม ใ ้อ้างเ ตุผลที่ต้องออกประกา และขอ้ค ามท่ีประกา  
๒๐.๔  ประกา  ณ ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และ

ตั เลขของปีพุทธ ักราชที่ออกประกา  
๒๐.๕  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือผู้ออกประกา  และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ

ลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ 
๒๐.๖  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ออกประกา  

ในกรณีที่กฎ มายกํา นดใ ้ทําเป็นแจ้งค าม ใ ้เปลี่ยนคํา ่าประกา  เป็น แจ้งค าม 
 
ข้อ ๒๑  แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อค ามท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําค ามเข้าใจใน

กิจการของทางราชการ รือเ ตุการณ์ รือกรณีใด ๆ ใ ้ทราบชัดเจนโดยทั่ กัน ใช้กระดา ตราครุฑ 
และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๒๑.๑  แถลงการณ์ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๒  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องที่ออกแถลงการณ์ 
๒๑.๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์ ลายฉบับในเรื่องเดีย

ที่ต่อเน่ืองกัน ใ ้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับไ ้ด้ ย 
๒๑ .๔  ข้อค าม ใ ้ อ้างเ ตุผลที่ ต้องออกแถลงการณ์และข้อค าม 

ที่แถลงการณ์ 
๒๑ .๕  ่ นราชการที่ออกแถลงการณ์ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออก

แถลงการณ์ 
๒๑.๖  ัน เดือน ปี ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลขของ

ปีพุทธ ักราชที่ออกแถลงการณ์ 
 

ข้อ ๒๒  ข่า  คือ บรรดาข้อค ามท่ีทางราชการเ ็น มค รเผยแพร่ใ ้ทราบ  
ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๙ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๒๒.๑  ข่า  ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกข่า  
๒๒.๒  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องที่ออกข่า  
๒๒ .๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่า ลายฉบับในเรื่องเดีย  

ที่ต่อเน่ืองกัน ใ ้ลงฉบับที่เรียงตามลําดับไ ้ด้ ย 
๒๒.๔  ข้อค าม ใ ้ลงรายละเอียดเก่ีย กับเรื่องของข่า  
๒๒.๕  ่ นราชการที่ออกข่า  ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่ออกข่า  
๒๒.๖  ัน เดือน ปี ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลขของ

ปีพุทธ ักราชที่ออกข่า  
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่ นที่ ๖ 

นัง ือที่เจ้า น้าที่ทําขึ้น รอืรับไ ้เป็น ลักฐานในราชการ 
   

 
ข้อ ๒๓  นัง ือที่เจ้า น้าที่ทําขึ้น รือรับไ ้เป็น ลักฐานในราชการ คือ นัง ือที่

ทางราชการทําขึ้นนอกจากที่กล่า มาแล้ ข้างต้น รือ นัง ือที่ น่ ยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ ่ นราชการ 
รือบุคคลภายนอกมีมาถึง ่ นราชการ และ ่ นราชการรับไ ้เป็น ลักฐานของทางราชการ มี  

๔ ชนิด คือ นัง ือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และ นัง ืออ่ืน 
 
ข้อ ๒๔  นัง ือรับรอง คือ นัง ือที่ ่ นราชการออกใ ้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล  

นิติบุคคล รือ น่ ยงาน เพ่ือ ัตถุประ งค์อย่าง น่ึงอย่างใดใ ้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่ ไปไม่จําเพาะ
เจาะจง ใช้กระดา ตราครุฑ และใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑๐ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๒๔.๑  เลขที่ ใ ้ลงเลขท่ีของ นัง ือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ๑ 
เรียงเป็นลําดับไปจนถึง ิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธ ักราชที่ออก นัง ือรับรอง รือลงเลขที่ของ นัง ือ
ทั่ ไปตามแบบ นัง ือภายนอกอย่าง น่ึงอย่างใด 

๒๔.๒  ่ นราชการเจ้าของ นัง ือ ใ ้ลงช่ือของ ่ นราชการซึ่งเป็น
เจ้าของ นัง ือน้ัน และจะลง ถานที่ต้ังของ ่ นราชการเจ้าของ นัง ือด้ ยก็ได้ 

๒๔.๓  ข้อค าม ใ ้ลงข้อค ามข้ึนต้น ่า นัง ือฉบับน้ีใ ้ไ ้เพ่ือรับรอง ่า
แล้ ต่อด้ ยช่ือบุคคล นิติบุคคล รือ น่ ยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลใ ้พิมพ์ช่ือเต็ม
โดยมีคํานํา น้านาม ช่ือ นาม กุล ตําแ น่ง น้าที่ และ ังกัด น่ ยงานที่ผู้น้ันทํางานอยู่อย่างชัดแจ้ง
แล้ จึงลงข้อค ามท่ีรับรอง 

๒๔.๔  ใ ้ไ ้ ณ ันที่ ใ ้ลงตั เลขของ ันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตั เลข
ของปีพุทธ ักราชที่ออก นัง ือรับรอง 

๒๔.๕  ลงช่ือ ใ ้ลงลายมือช่ือ ั น้า ่ นราชการผู้ออก นัง ือ รือผู้ที่
ได้รับมอบ มายและพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไ ้ใต้ลายมือช่ือ 

๒๔.๖  ตําแ น่ง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ลงลายมือช่ือใน นัง ือ 
๒๔.๗  รูปถ่ายและลายมือช่ือผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็น

เรื่อง ําคัญที่ออกใ ้แก่บุคคลใ ้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ X ๖ เซนติเมตร น้าตรง 
ไม่ ม ม กประทับตราช่ือ ่ นราชการที่ออก นัง ือบนขอบล่างด้านข าของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดา  และใ ้ผู้น้ันลงลายมือช่ือไ ้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือช่ือไ ้ใต้
ลายมือช่ือด้ ย 

 
ข้อ ๒๕  รายงานการประชุม คือ การบันทึกค ามคิดเ ็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่ ม

ประชุม และมติของที่ประชุมไ ้เป็น ลักฐาน ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑๑ ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังน้ี 

๒๕.๑ รายงานการประชุม ใ ้ลงช่ือคณะที่ประชุม รือช่ือการประชุมน้ัน 
๒๕.๒  ครั้งที่ ใ ้ลงคร้ังที่ประชุม 
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๒๕.๓  เมื่อ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่ประชุม 
๒๕.๔  ณ ใ ้ลง ถานที่ที่ประชุม 
๒๕.๕  ผู้มาประชุม ใ ้ลงช่ือและ รือตําแ น่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะ

ที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนใ ้ลงช่ือผู้มาประชุมแทน และลง ่ามาประชุมแทน
ผู้ใด รือตําแ น่งใด 

๒๕.๖  ผู้ไม่มาประชุม ใ ้ลงช่ือและ รือตําแ น่งของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็น
คณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเ ตุผล (ถ้ามี) 

๒๕ .๗  ผู้ เข้าร่ มประชุม ใ ้ลงช่ือและ รือตําแ น่งของผู้ที่มิได้รับ 
การแต่งต้ังเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่ มประชุม (ถ้ามี) 

๒๕.๘  เริ่มประชุมเ ลา ใ ้ลงเ ลาที่เริ่มประชุม 
๒๕.๙  ข้อค าม ใ ้บันทึกข้อค ามท่ีประชุม โดยปกติใ ้เริ่มต้นด้ ย

ประธานกล่า เปิดประชุม และเร่ืองที่ประชุม กับมติ รือข้อ รุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ 
๒๕.๑๐  เลิกประชุมเ ลา ใ ้ลงเ ลาที่เลิกประชุม 
๒๕.๑๑  ผู้จดรายงานการประชุม ใ ้ลงช่ือผู้จดรายงานการประชุมครั้งน้ัน 
 

ข้อ ๒๖  บันทึก คือ ข้อค ามซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเ นอต่อผู้บังคับบัญชา รือ
ผู้บังคับบัญชา ั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รือข้อค ามท่ีเจ้า น้าที่ รือ น่ ยงานระดับตํ่าก ่า ่ น
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใ ้ใช้กระดา บันทึกข้อค าม และใ ้มี
ั ข้อดังต่อไปน้ี 

๒๖.๑  ช่ือ รือตําแ น่งที่บันทึกถึง โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กํา นดไ ้ใน
ภาคผน ก ๒ 

๒๖.๒  าระ ําคัญของเร่ือง ใ ้ลงใจค ามของเร่ืองที่บันทึก ถ้ามีเอก าร
ประกอบ ก็ใ ้ระบุไ ้ด้ ย 

๒๖.๓  ช่ือและตําแ น่ง ใ ้ลงลายมือช่ือและตําแ น่งของผู้บันทึก และใน
กรณีที่ไม่ใช้กระดา บันทึกข้อค าม ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่บันทึกไ ้ด้ ยการบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติใ ้ 
ผู้บันทึกระบุคําขึ้นต้น ใจค ามบันทึก และลงชื่อเช่นเดีย กับที่ได้กล่า ไ ้ข้างต้น และใ ้ลง ัน เดือน ปี 
กํากับใต้ลายมือช่ือผู้บันทึก ากไม่มีค ามเ ็นใดเพ่ิมเติมใ ้ลงช่ือและ ัน เดือน ปี กํากับเท่าน้ัน 

 
ข้อ ๒๗๖  นัง ืออ่ืน คือ นัง ือ รือเอก ารอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงาน

ของเจ้า น้าที่เพ่ือเป็น ลักฐานในราชการ ซึ่งร มถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเ ียง แถบบันทึกภาพ 
และ ื่อกลางบันทึกข้อมูลด้ ย รือ นัง ือของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนต่อเจ้า น้าที่ และเจ้า น้าที่ได้รับ
เข้าทะเบียนรับ นัง ือของทางราชการแล้  มีรูปแบบตามท่ีกระทร ง ทบ ง กรม จะกํา นดขึ้นใช้
ตามค ามเ มาะ ม เ ้นแต่มีแบบตามกฎ มายเฉพาะเรื่องใ ้ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ 
แผนผัง ัญญา ลักฐาน การ ืบ นและ อบ น และคําร้อง เป็นต้น 
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ื่อกลางบันทึกข้อมูลตาม รรค น่ึง มายค ามถึง ื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้
ด้ ยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิก ์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เ ล็ก จานแม่เ ล็ก แผ่นซีดี – อ่าน
อย่างเดีย  รือแผ่นดิจิทัลอเนกประ งค์ เป็นต้น 

 
่ นที่ ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
ข้อ ๒๘  นัง ือที่ต้องปฏิบัติใ ้เร็ ก ่าปกติ เป็น นัง ือที่ต้องจัด ่งและดําเนินการ

ทาง ารบรรณด้ ยค ามร ดเร็ เป็นพิเ  แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๒๘.๑  ด่ นที่ ุด ใ ้เจ้า น้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับ นัง ือน้ัน 
๒๘.๒  ด่ นมาก ใ ้เจ้า น้าที่ปฏิบัติโดยเร็  
๒๘.๓  ด่ น ใ ้เจ้า น้าที่ปฏิบัติเร็ ก ่าปกติ เท่าที่จะทําได้ใ ้ระบุ 

ช้ันค ามเร็ ด้ ยตั อัก ร ีแดงขนาดไม่เล็กก ่าตั พิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ใ ้เ ็นได้ชัดบน นัง ือและ
บนซอง ตามที่กํา นดไ ้ในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบโดยใ ้ระบุ 
คํา ่า ด่ นที่ ุด ด่ นมาก รือด่ น ํา รับ นัง ือตามข้อ ๒๘.๑ ข้อ ๒๘.๒ และข้อ ๒๘.๓ แล้ แต่
กรณี ในกรณีที่ต้องการใ ้ นัง ือ ่งถึงผู้รับภายในเ ลาที่กํา นด ใ ้ระบุคํา ่า ด่ นภายใน แล้ ลง ัน 
เดือน ปี และกํา นดเ ลาที่ต้องการใ ้ นัง ือน้ันไปถึงผู้รับ กับใ ้เจ้า น้าที่ ่งถึงผู้รับซึ่งระบุบน 
น้าซองภายในเ ลาที่กํา นด 

 
ข้อ ๒๙๗  การติดต่อราชการนอกจากการจะดําเนินการโดย นัง ือที่เป็นเอก าร

ามารถดําเนินการด้ ยระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์ได้ 
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้ ยระบบ ารบรรณอิเล็กทรอนิก ์ ใ ้ผู้ ่งตร จ อบผล 

การ ่งทุกครั้งและใ ้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยัน ่า นัง ือได้จัด ่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้  และ ่ น
ราชการผู้ ่งไม่ต้องจัด ่ง นัง ือเป็นเอก าร เ ้นแต่กรณีเป็นเรื่อง ําคัญจําเป็นต้องยืนยันเป็นเอก าร 
ใ ้ทําเอก าร ยืนยันตามไปทันที 

การ ่งข้อค ามทางเครื่องมือ ื่อ าร เช่น โทรเลข ิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทร ัพท์ 
ิทยุ ื่อ าร ิทยุกระจายเ ียง รือ ิทยุโทรทั น์ เป็นต้น ใ ้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดีย กับได้รับ นัง ือ  

ในกรณีที่จําเป็นต้องยืนยันเป็น นัง ือใ ้ทํา นัง ือยืนยันตามไปทันที 
การ ่ งข้อค ามทางเค ร่ืองมือ ื่ อ ารซึ่ ง ไม่มี ลักฐานปรากฏชัดแจ้ง  เ ช่น  

ทางโทร ัพท์ ิทยุ ื่อ าร ิทยุกระจายเ ียง รือ ิทยุโทรทั น์ เป็นต้น ใ ้ผู้ ่งและผู้รับบันทึก
ข้อค ามไ ้เป็น ลักฐาน 

ข้อ ๓๐  นัง ือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใ ้มี ําเนาคู่ฉบับเก็บไ ้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และ
ใ ้มี ําเนาเก็บไ ้ที่ น่ ยงาน ารบรรณกลาง ๑ ฉบับ ําเนาคู่ฉบับใ ้ผู้ลงช่ือลงลายมือช่ือ รือลายมือ
ช่ือย่อ และใ ้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตร จลงลายมือช่ือ รือลายมือช่ือย่อไ ้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านข า
ของ นัง ือ 
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ข้อ ๓๑  นัง ือที่เจ้าของ นัง ือเ ็น ่ามี ่ นราชการอ่ืนที่เก่ีย ข้องค รได้รับทราบด้ ย 

โดยปกติใ ้ ่ง ําเนาไปใ ้ทราบโดยทําเป็น นัง ือประทับตรา ําเนา นัง ือน้ีใ ้มีคํารับรอง ่า ําเนา
ถูกต้อง โดยใ ้เจ้า น้าที่ต้ังแต่ระดับ ๒ รือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเป็นเจ้าของเร่ืองลงลายมือช่ือรับรอง 
พร้อมทั้งลงช่ือตั บรรจง และตําแ น่งที่ขอบล่างของ นัง ือ 

 
ข้อ  ๓๒   นัง ือเ ียน  คือ  นัง ือที่มีถึ งผู้ รับเ ป็นจําน นมาก  มี ใจค าม 

อย่างเดีย กัน ใ ้ เ พ่ิมร ั ตั พยัญชนะ  น้าเลขทะเบียน นัง ือ ่ง ซึ่งกํา นดเป็นเลขที่
นัง ือเ ียนโดยเฉพาะ เริ่มต้ังแต่เลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึง ิ้นปีปฏิทิน รือใช้เลขที่ของ นัง ือ

ทั่ ไปตามแบบ นัง ือภายนอกอย่าง น่ึงอย่างใด 
เมื่อผู้รับได้รับ นัง ือเ ียนแล้ เ ็น ่าเร่ืองน้ันจะต้องใ ้ น่ ยงาน รือบุคคล 

ในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบด้ ย ก็ใ ้มี น้าที่จัดทํา ําเนา รือจัด ่งใ ้ น่ ยงาน รือ
บุคคลเ ล่าน้ันโดยเร็  

 
ข้อ ๓๓  รรพนามที่ใช้ใน นัง ือ ใ ้ใช้ตามฐานะแ ่งค าม ัมพันธ์ระ ่างเจ้าของ

นัง ือและผู้รับ นัง ือตามภาคผน ก ๒ 
 
ข้อ ๓๔  นัง ือภา าต่างประเท  ใ ้ใช้กระดา ตราครุฑ 
นัง ือที่เป็นภา าอังกฤ  ใ ้ทําตามแบบที่กํา นดไ ้ในภาคผน ก ๔ 
ํา รับ นัง ือที่เป็นภา าอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่ภา าอังกฤ  ใ ้เป็นไปตามประเพณีนิยม 

 
ม ด ๒ 

การรับและ ่ง นัง ือ 
   

่ นที่ ๑ 
การรับ นัง ือ 

   
 

ข้อ ๓๕๘  นัง ือรับ คือ นัง ือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ใ ้เจ้า น้าที่ของ
น่ ยงาน ารบรรณกลางปฏิบัติตามท่ีกํา นดไ ้ใน ่ นน้ี 

การรับ นัง ือที่มี ช้ันค ามลับ ในช้ันลับ รือลับมาก ด้ ยระบบ ารบรรณ
อิเล็กทรอนิก ์ ใ ้ผู้ใช้งาน รือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังใ ้เข้าถึงเอก ารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับ
ผ่านระบบการรัก าค ามปลอดภัย โดยใ ้เป็นไปตามระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของ 
ทางราชการ 

ข้อ ๓๖  จัดลําดับค าม ําคัญและค ามเร่งด่ นของ นัง ือเพ่ือดําเนินการก่อน ลัง 
และใ ้ผู้เปิดซองตร จเอก าร ากไม่ถูกต้องใ ้ติดต่อ ่ นราชการเจ้าของเรื่อง รือ น่ ยงานที่ 
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ออก นัง ือเพ่ือดําเนินการใ ้ถูกต้อง รือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็น ลักฐาน แล้วจึงดําเนินการ 
เรื่องน้ันต่อไป 

 
ข้อ ๓๗  ประทับตรารับ นัง ือตามแบบท่ี ๑๒ ท้ายระเบียบ ที่มุมบนด้านขวา 

ของ นัง ือ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๓๗.๑  เลขรับ ใ ้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
๓๗.๒  วันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่รับ นัง ือ 
๓๗.๓  เวลา ใ ้ลงเวลาที่รับ นัง ือ 

 
ข้อ ๓๘  ลงทะเบียนรับ นัง ือในทะเบียน นัง ือรับตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 

โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๓๘ .๑   ทะเบียน นัง ือรับ  วันที่  เ ดือน  พ .ศ .  ใ ้ลง วัน  เ ดือน  ปี 

ที่ลงทะเบียน 
๓๘.๒  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขลําดับของทะเบียน นัง ือรับเรียงลําดับ

ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของ นัง ือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับ นัง ือ 
๓๘.๓  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือที่รับเข้ามา 
๓๘.๔  ลงวันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีของ นัง ือที่รับเข้ามา 
๓๘.๕  จาก ใ ้ลงตําแ น่งเจ้าของ นัง ือ รือช่ือ ่วนราชการ รือ 

ช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 
๓๘.๖  ถึง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ันมีถึง รือช่ือ ่วนราชการ รือ

ช่ือบุคคล ในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 
๓๘.๗  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่อง ใ ้ลง

รุปเรื่องย่อ 
๓๘.๘  การปฏิบัติ ใ ้บันทึกการปฏิบัติเก่ียวกับ นัง ือฉบับน้ัน 
๓๘.๙  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๓๙  จัดแยก นัง ือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ่งใ ้ ่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการ 

โดยใ ้ลงช่ือ น่วยงานท่ีรับ นัง ือน้ันในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีช่ือบุคคล รือตําแ น่งที่เก่ียวข้อง 
กับการรับ นัง ือใ ้ลงช่ือ รือตําแ น่งไว้ด้วย 

การ ่ง นัง ือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปใ ้ ่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการตามวรรค น่ึง 
จะ ่งโดยใช้ มุด ่ง นัง ือตามข้อ ๔๘ รือใ ้ผู้รับ นัง ือลงช่ือและวัน เดือน ปีที่รับ นัง ือไว้เป็น
ลักฐานในทะเบียนรับ นัง ือก็ได้ 

การดําเนินการตามข้ันตอนน้ี จะเ นอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใด รือไม่ ใ ้เป็นไปตามท่ี
ัว น้า ่วนราชการกํา นด 

ถ้า นัง ือรับน้ันจะต้องดําเนินเรื่องใน น่วยงานน้ันเองจนถึงขั้นได้ตอบ นัง ือไปแล้ว 
ใ ้ลงทะเบียนว่าได้ ่งออกไปโดย นัง ือที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด 
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ข้อ ๔๐  การรับ นัง ือภายใน ่ นราชการเดีย กัน เมื่อผู้รับได้รับ นัง ือจาก
น่ ยงาน ารบรรณกลางแล้  ใ ้ปฏิบัติตาม ิธีการที่กล่า ข้างต้นโดยอนุโลม 

 
่ นที่ ๒ 

การ ่ง นัง ือ 
   

 
ข้อ ๔๑๙  นัง ือ ่ง คือ นัง ือที่ ่งออกไปภายนอก ใ ้ปฏิบัติตามที่กํา นดไ ้ 

ใน ่ นน้ี 
การ ่ง นัง ือที่มี ช้ันค ามลับ ในช้ันลับ รือลับมาก ด้ ยระบบ ารบรรณ

อิเล็กทรอนิก ์ ใ ้ผู้ใช้งาน รือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งต้ังใ ้เข้าถึงเอก ารลับแต่ละระดับ เป็น 
ผู้ ่งผ่านระบบการรัก าค ามปลอดภัย โดยใ ้เป็นไปตามระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของ 
ทางราชการ 

 
ข้อ ๔๒  ใ ้เจ้าของเรื่องตร จค ามเรียบร้อยของ นัง ือ ร มท้ัง ิ่งที่จะ ่งไปด้ ย 

ใ ้ครบถ้ น แล้ ่งเรื่องใ ้เจ้า น้าที่ของ น่ ยงาน ารบรรณกลางเพ่ือ ่งออก 
 
ข้อ ๔๓  เมื่อเจ้า น้าที่ของ น่ ยงาน ารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้  ใ ้ปฏิบัติดังน้ี 

๔๓ .๑  ลงทะเบียน ่ง นัง ือในทะเบียน นัง ือ ่งตามแบบที่ ๑๔  
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๔๓.๑.๑  ทะเบียน นัง ือ ่ง ันที่ เดือน พ. . ใ ้ลง ัน เดือน ปี 
ที่ลงทะเบียน 

๔๓.๑.๒  เลขทะเบียน ่ง ใ ้ลงเลขลําดับของทะเบียน นัง ือ ่ง
เรียงลําดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 

๔๓ .๑ .๓   ที่  ใ ้ลงร ั ตั พยัญชนะ  และเลขประจํ าของ 
่ นราชการเจ้าของเรื่องใน นัง ือที่จะ ่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่า  ช่องน้ีจะ ่าง 

๔๓.๑.๔  ลง ันที่ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่จะ ่ง นัง ือน้ันออก 
๔๓.๑.๕  จาก ใ ้ลงตําแ น่งเจ้าของ นัง ือ รือช่ือ ่ นราชการ 

รือช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 
๔๓.๑.๖  ถึง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ันมีถึง รือช่ือ ่ น

ราชการ รือช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 
๔๓.๑.๗  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่อง 

ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๔๓.๑.๘  การปฏิบัติ ใ ้บันทึกการปฏิบัติเก่ีย กับ นัง ือฉบับน้ัน 
๔๓.๑.๙  มายเ ตุ  ใ ้บันทึกข้อค ามอ่ืนใด (ถ้ามี) 

                                                 
๙ ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 



                                         ห น้ า  | 222 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 

 

๔๓.๒  ลงเลขท่ี และ ัน เดือน ปีใน นัง ือที่จะ ่งออกทั้งในต้นฉบับ และ
ําเนาคู่ฉบับใ ้ตรงกับเลขทะเบียน ่ง และ ัน เดือน ปีในทะเบียน นัง ือ ่งตามข้อ ๔๓.๑.๒ และ 

ข้อ ๔๓.๑.๔ 
 
ข้อ ๔๔  ก่อนบรรจุซอง ใ ้ เจ้า น้าที่ของ น่ ยงาน ารบรรณกลางตร จ 

ค ามเรียบร้อยของ นัง ือตลอดจน ิ่งที่ ่งไปด้ ยอีกคร้ัง น่ึง แล้ ปิดผนึก 
นัง ือที่ไม่มีค าม ําคัญมากนัก อาจ ่งไปโดย ิธีพับยึดติดด้ ยแถบกา  กา  เย็บ

ด้ ยล ด รือ ิธีอ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 
ข้อ ๔๕  การจ่า น้าซอง ใ ้ปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ ํา รับ นัง ือที่ต้อง

ปฏิบัติใ ้เร็ ก ่าปกติ ใ ้ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ ในกรณีไม่ใช้ มุด ่ง นัง ือ ใ ้มีใบรับ นัง ือตามข้อ ๔๙ 
แนบติดซองไปด้ ย 

 
ข้อ ๔๖  การ ่ง นัง ือโดยทางไปร ณีย์ ใ ้ถือปฏิบัติตามระเบียบ รือ ิธีการ 

ที่การ ื่อ ารแ ่งประเท ไทยกํา นด 
การ ่ง นัง ือซึ่งมิใช่เป็นการ ่งโดยทางไปร ณีย์ เมื่อ ่ง นัง ือใ ้ผู้รับแล้  ผู้ ่ง

ต้องใ ้ผู้รับลงช่ือรับใน มุด ่ง นัง ือ รือใบรับ แล้ แต่กรณี ถ้าเป็นใบรับใ ้นําใบรับน้ันมาผนึกติดไ ้
ที่ ําเนาคู่ฉบับ 

 
ข้อ ๔๗  นัง ือที่ได้ลงทะเบียน ่ง ในกรณีที่เป็นการตอบ นัง ือซึ่งรับเข้ามา 

ใ ้ลงทะเบียน ่า นัง ือน้ันได้ตอบตาม นัง ือรับที่เท่าใด ัน เดือน ปีใด 
 
ข้อ ๔๘  มุด ่ง นัง ือ ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังน้ี 
๔๘.๑  เลขทะเบียน ใ ล้งเลขทะเบียน นัง ือ ่ง 
๔๘.๒  จาก ใ ้ลงตําแ น่ง รือช่ือ ่ นราชการ รือช่ือบุคคลที่เป็น

เจ้าของ นัง ือ 
๔๘.๓  ถึง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ันมีถึง รือช่ือ ่ นราชการ รือ

ช่ือบุคคล ในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 
๔๘.๔  น่ ยรับ ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่รับ นัง ือ 
๔๘.๕  ผู้รับ ใ ้ผู้รับ นัง ือลงช่ือที่ ามารถอ่านออกได้ 
๔๘.๖  ันและเ ลา ใ ้ผู้รับ นัง ือลง ัน เดือน ปี และเ ลาที่รับ นัง ือ 
๔๘.๗  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อค ามอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๔๙  ใบรับ นัง ือ ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังน้ี 
๔๙.๑  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือฉบับน้ัน 
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๔๙.๒  ถึง ใ ้ลงตําแ น่งของผู้ที่ นัง ือน้ันมีถึง รือช่ือ ่วนราชการ รือ
ช่ือบุคคล ในกรณีที่ไม่มีตําแ น่ง 

๔๙.๓  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไม่มีช่ือเร่ือง  
ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 

๔๙.๔  รับวันที่ ใ ้ผู้รับ นัง ือลงวัน เดือน ปีที่รับ นัง ือ 
๔๙.๕  เวลา ใ ้ผู้รับ นัง ือลงเวลาที่รับ นัง ือ 
๔๙.๖  ผู้รับ ใ ้ผู้รับ นัง ือลงช่ือที่ ามารถอ่านออกได้ 

 
่วนที่ ๓ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
ข้อ ๕๐  เพ่ือใ ้การรับและ ่ง นัง ือดําเนินไปโดย ะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว 

่วนราชการจะกํา นด น้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัติน้ันไว้ด้วยก็ได้  ทั้งน้ี ใ ้มีการ ํารวจ
ทะเบียน นัง ือรับเป็นประจําว่า นัง ือตามทะเบียนรับน้ันได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใด และใ ้มี
การติดตามเรื่องด้วย ในการน้ี ่วนราชการใดเ ็น มควรจะจัดใ ้มีบัตรตรวจค้น ํา รับ นัง ือรับและ
นัง ือ ่งเพ่ือความ ะดวกในการค้น าก็ได้ตามความเ มาะ ม 

 
ข้อ ๕๑  บัตรตรวจค้น ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๕๑.๑  เรื่อง ร ั  ใ ้ลงเรื่องและร ั ตาม มวด มู่ของ นัง ือ 
๕๑.๒  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขทะเบียนตามท่ีปรากฏในทะเบียน นัง ือรับ 
๕๑.๓  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือ 
๕๑.๔  ลงวันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปี ของ นัง ือ 
๕๑.๕  รายการ ใ ้ลงเรื่องย่อของ นัง ือเพ่ือใ ้ทราบว่า นัง ือน้ัน 

มาจากที่ใด เรื่องอะไร 
๕๑.๖  การปฏิบัติ ใ ้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับ นัง ือน้ันเพ่ือใ ้ทราบว่า

่งไปที่ใด เมื่อใด 
 

มวด ๓ 
การเก็บรัก า ยืม และทําลาย นัง ือ 

   
่วนที่ ๑ 

การเก็บรัก า 
   

 
ข้อ ๕๒  การเก็บ นัง ือแบ่งออกเป็น การเก็บระ ว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติ

เ ร็จแล้ว และการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจ อบ 
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ข้อ ๕๓  การเก็บระ ่างปฏิบัติ คือ การเก็บ นัง ือที่ปฏิบัติยังไม่เ ร็จใ ้อยู่ใน
ค ามรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยใ ้กํา นด ิธีการเก็บใ ้เ มาะ มตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

 
ข้อ ๕๔  การเก็บเมื่อปฏิบัติเ ร็จแล้  คือ การเก็บ นัง ือที่ปฏิบัติเ ร็จเรียบร้อยแล้  

และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ใ ้เจ้า น้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังน้ี 
๕๔.๑  จัดทําบัญชี นัง ือ ่งเก็บตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ อย่างน้อย

ใ ้มีต้นฉบับและ ําเนาคู่ฉบับ ํา รับเจ้าของเรื่องและ น่ ยเก็บ เก็บไ ้อย่างละฉบับ โดยกรอก
รายละเอียดดังน้ี 

๕๔.๑.๑  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือที่เก็บ 
๕๔.๑.๒  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๓  ลง ันที่ ใ ้ลง ัน เดือน ปีของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๔.๑.๔  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มี

ช่ือเรื่อง ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๕๔.๑.๕  อายุการเก็บ นัง ือ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่จะเก็บถึง ในกรณี

ใ ้เก็บไ ้ตลอดไป ใ ้ลงคํา ่า ้ามทําลาย 
๕๔.๑.๖  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อค ามอ่ืนใด (ถ้ามี) 

๕๔ .๒  ่ ง นัง ือและเร่ืองปฏิบัติทั้งป งที่ เ ก่ีย ข้องกับ นัง ือน้ัน  
พร้อมทั้งบัญชี นัง ือ ่งเก็บไปใ ้ น่ ยเก็บที่ ่ นราชการน้ัน ๆ กํา นด 

 
ข้อ ๕๕  เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเร่ืองตามข้อ ๕๔ แล้  ใ ้เจ้า น้าที่ผู้รับผิดชอบ

ในการเก็บ นัง ือปฏิบัติดังน้ี 
๕๕.๑  ประทับตรากํา นดเก็บ นัง ือตามข้อ ๗๓ ไ ้ที่มุมล่างด้านข า

ของกระดา แผ่นแรกของ นัง ือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือย่อกํากับตรา 
๕๕.๑.๑  นัง ือที่ต้องเก็บไ ้ตลอดไป ใ ้ประทับตราคํา ่า  

้ามทําลาย ด้ ย มึก ีแดง 
๕๕.๑.๒  นัง ือที่เก็บโดยมีกํา นดเ ลา ใ ้ประทับตราคํา ่า 

เก็บถึง พ. . ... ด้ ย มึก ีนํ้าเงิน และลงเลขของปีพุทธ ักราชที่ใ ้เก็บถึง 
๕๕ .๒   ลงทะเบียน นั ง ือ เ ก็บไ ้ เ ป็น ลักฐานตามแบบที่  ๒๐  

ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือที่เก็บ 
๕๕.๒.๒  ันเก็บ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่นํา นัง ือน้ันเข้าทะเบียนเก็บ 
๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขทะเบียนรับของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๔  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๕.๒.๕  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเร่ืองของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มี

ช่ือเรื่อง ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๕๕.๒.๖  ร ั แฟ้ม ใ ้ลง มายเลขลําดับ มู่ของการจัดแฟ้มเก็บ นัง ือ 
๕๕.๒.๗  กํา นดเ ลาเก็บ ใ ้ลงระยะเ ลาการเก็บตามที่กํา นด

ในตรากํา นดเก็บ นัง ือตามข้อ ๕๕.๑ 
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๕๕.๒.๘  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อค ามอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 
ข้อ ๕๖  การเก็บไ ้เพ่ือใช้ในการตร จ อบ คือ การเก็บ นัง ือที่ปฏิบัติเ ร็จ

เรียบร้อยแล้  แต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตร จ อบเป็นประจํา ไม่ ะด กในการ ่งไปเก็บยัง น่ ยเก็บ
ของ ่ นราชการตามข้อ ๕๔ ใ ้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเท  โดยแต่งต้ังเจ้า น้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ 
เมื่อ มดค ามจําเป็นที่จะต้องใช้ในการตร จ อบแล้  ใ ้จัด ่ง นัง ือน้ันไปยัง น่ ยเก็บของ 
่ นราชการโดยใ ้ถือปฏิบัติตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๕๗๑๐  อายุการเก็บ นัง ือ โดยปกติใ ้เก็บไ ้ไม่น้อยก ่า ๑๐ ปี เ ้นแต่ นัง ือ

ดังต่อไปน้ี 
๕๗.๑  นัง ือที่ต้อง ง นเป็นค ามลับ ใ ้ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบ

่าด้ ยการรัก าค ามปลอดภัยแ ่งชาติ รือระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของทางราชการ 
๕๗ .๒  นัง ือที่ เป็น ลักฐานทางอรรถคดี ํ าน นของ าล รือ 

ของพนักงาน อบ น รือ นัง ืออ่ืนใดที่ได้มีกฎ มาย รือระเบียบแบบแผนกํา นดไ ้เป็นพิเ แล้  
การเก็บ ใ ้เป็นไปตามกฎ มายและระเบียบแบบแผน ่าด้ ยการน้ัน 

๕๗.๓  นัง ือที่มีคุณค่าทางประ ัติ า ตร์ทุก าขา ิชา และมีคุณค่าต่อ
การ ึก า ค้นค ้า ิจัย ใ ้เก็บไ ้เป็น ลักฐาน ําคัญทางประ ัติ า ตร์ของชาติตลอดไป รือตามที่
ํานัก อจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรม ิลปากร กํา นด 

๕๗.๔  นัง ือที่ได้ปฏิบัติงานเ ร็จ ิ้นแล้  และเป็นคู่ ําเนาที่มีต้นเร่ือง
จะค้นได้จากที่อ่ืนใ ้เก็บไ ้ไม่น้อยก ่า ๕ ปี 

๕๗.๕  นัง ือที่ เป็นเรื่องธรรมดา ามัญซึ่งไม่มีค าม ําคัญ และ 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจําเมื่อดําเนินการแล้ เ ร็จใ ้เก็บไ ้ไม่น้อยก ่า ๑ ปี 

๕๗.๖  นัง ือ รือเอก ารเก่ีย กับการรับเงิน การจ่ายเงิน รือการ 
ก่อ น้ีผูกพันทางการเงินที่ไม่เป็น ลักฐานแ ่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน ง น รือระงับซึ่ง ิทธิ
ในทางการเงิน ร มถึง นัง ือ รือเอก ารเก่ีย กับการรับเงิน การจ่ายเงิน รือการก่อ น้ีผูกพัน 
ทางการเงินที่ มดค ามจําเป็นในการใช้เป็น ลักฐานแ ่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน ง น รือระงับ
ซึ่ง ิทธิในทางการเงิน เพราะได้มี นัง ือ รือเอก ารอ่ืนที่ ามารถนํามาใช้อ้างอิง รือทดแทน นัง ือ
รือเอก ารดังกล่า แล้  เมื่อ ํานักงานการตร จเงินแผ่นดินตร จ อบแล้ ไม่มีปัญ า และไม่มี 

ค ามจําเป็นต้องใช้ประกอบการตร จ อบ รือเพ่ือการใด ๆ อีก ใ ้เก็บไ ้ไม่น้อยก ่า ๕ ปี 
นัง ือเก่ีย กับการเงิน ซึ่งเ ็น ่าไม่มีค ามจําเป็นต้องเก็บไ ้ถึง ๑๐ ปี รือ ๕ ปี 

แล้ แต่กรณี ใ ้ทําค ามตกลงกับกระทร งการคลัง 
 
ข้อ ๕๘๑๑  ทุกปีปฏิทินใ ้ ่ นราชการจัด ่ง นัง ือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจาก ันที่

ได้จัดทําขึ้น ที่ เก็บไ ้ ณ ่ นราชการใด พร้อมทั้งบัญชี ่งมอบ นัง ือครบ ๒๐ ปี ใ ้ ํานัก 
อจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรม ิลปากร ภายใน ันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป เ ้นแต่ นัง ือ

ดังต่อไปน้ี 
                                                 
๑๐ ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
๑๑ ข้อ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
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๕๘.๑  นัง ือที่ต้อง ง นเป็นค ามลับใ ้ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบ 
่าด้ ยการรัก าค ามปลอดภัยแ ่งชาติ รือระเบียบ ่าด้ ยการรัก าค ามลับของทางราชการ 

๕๘.๒  นัง ือที่มีกฎ มาย ข้อบังคับ รือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่ ไป
กํา นดไ ้เป็นอย่างอ่ืน 

๕๘.๓  นัง ือที่ ่ นราชการมีค ามจําเป็นต้องเก็บไ ้ที่ ่ นราชการนั้น 
ใ ้จัดทําบัญชี นัง ือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเอง ่งมอบใ ้ ํานัก อจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรม ิลปากร 

 
ข้อ ๕๙๑๒  บัญชี ่งมอบ นัง ือครบ ๒๐ ปี และบัญชี นัง ือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บ

เอง อย่างน้อยใ ้มีต้นฉบับและ ําเนาคู่ฉบับ เพ่ือใ ้ ่ นราชการผู้มอบและ ํานัก อจด มายเ ตุ
แ ่งชาติ กรม ิลปากร ผู้รับมอบยึดถือไ ้เป็น ลักฐานฝ่ายละฉบับ 

๕๙ .๑  บัญชี ่งมอบ นัง ือครบ ๒๐ ปี ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๒๑  
ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชี ่งมอบ นัง ือครบ ๒๐ ปี ประจําปี ใ ้ลง
ตั เลขของปีพุทธ ักราชที่จัดทําบัญชี 

๕๙.๑.๒  กระทร ง ทบ ง กรม กอง ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๓  ันที่ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๑.๔  แผ่นที่ ใ ้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือที่ ่งมอบ 
๕๙.๑.๖  ร ั แฟ้ม ใ ้ลง มายเลขลําดับ มู่ของการจัดแฟ้มเก็บ นัง ือ 
๕๙.๑.๗  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑ ๘  ลง ันที่ ใ ้ลง ัน เดือน ปีของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑ ๙  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขทะเบียนรับของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๙.๑.๑๐  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ 

ไม่มีช่ือเรื่อง ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๕๙.๑.๑๑  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อค ามอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๕๙.๑.๑๒  ลงช่ือผู้มอบ ใ ้ผู้มอบลงลายมือช่ือและ งเล็บช่ือและ

นาม กุลด้ ยตั บรรจงพร้อมทั้งลงตําแ น่งของผู้มอบ 
๕๙.๑.๑๓  ลงช่ือผู้รับมอบ ใ ้ผู้รับมอบลงลายมือช่ือและ งเล็บ 

ช่ือและนาม กุลด้ ยตั บรรจงพร้อมทั้งลงตําแ น่งของผู้รับมอบ 
๕๙.๒  บัญชี นัง ือครบ ๒๐ ปี ที่ขอเก็บเอง ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๒๒  

ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชี นัง ือครบ ๒๐ ปีที่ขอเก็บเองประจําปี ใ ้ลง

ตั เลขของปีพุทธ ักราชที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๒  กระทร ง ทบ ง กรม กอง ใ ้ลงช่ือ ่ นราชการที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๓  ันที่ ใ ้ลง ัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๕๙.๒.๔  แผ่นที่ ใ ้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 

                                                 
๑๒ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยงาน ารบรรณ (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๔๘ 
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๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือที่ขอเก็บเอง 
๕๙.๒.๖  ร ั แฟ้ม ใ ้ลง มายเลขลําดับ มู่ของการจัดแฟ้มเก็บ นัง ือ 
๕๙.๒.๗  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒ ๘  ลงวันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๕๙.๒.๙  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มี

ช่ือเรื่อง ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๕๙.๒.๑๐  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๖๐  นัง ือที่ยังไม่ถึงกํา นดทําลาย ซึ่ง ่วนราชการเ ็นว่าเป็น นัง ือที่มี

ความ ําคัญ และประ งค์จะฝากใ ้กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร เก็บไว้ ใ ้ปฏิบัติดังน้ี 
๖๐.๑  จัดทําบัญชีฝาก นัง ือตามแบบที่ ๒๓ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยใ ้มี

ต้นฉบับและ ําเนาคู่ฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 
๖๐ .๑ .๑  ช่ือบัญชีฝาก นัง ือ ประจําปี ใ ้ลงตัวเลขของ 

ปีพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใ ้ลงช่ือ ่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๖๐.๑.๓  วันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๖๐.๑.๔  แผ่นที่ ใ ้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือ 
๖๐.๑.๖  ร ั แฟ้ม ใ ้ลง มายเลขลําดับ มู่ของการจัดแฟ้มเก็บ นัง ือ 
๖๐.๑.๗  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขทะเบียนรับของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ 

ไม่มีช่ือเรื่อง ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๖๐.๑.๑๑  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
๖๐.๑.๑๒  ลงช่ือผู้ฝาก ใ ้ผู้ฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บช่ือและ

นาม กุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแ น่งของผู้ฝาก 
๖๐.๑.๑๓  ลงช่ือผู้รับฝาก ใ ้ผู้รับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บ 

ช่ือและนาม กุลด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งลงตําแ น่งของผู้รับฝาก 
๖๐.๒  ่งต้นฉบับและ ําเนาคู่ฉบับบัญชีฝาก นัง ือพร้อมกับ นัง ือที่จะ

ฝากใ ้กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร 
๖๐.๓  เมื่อกองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร ตรวจ นัง ือและ 

รับฝาก นัง ือแล้วใ ้ลงนามในบัญชีฝาก นัง ือ แล้วคืนต้นฉบับใ ้ ่วนราชการผู้ฝากเก็บไว้เป็น
ลักฐาน 

นัง ือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร ใ ้ถือว่า 
เป็น นัง ือของ ่วนราชการผู้ฝาก าก ่วนราชการผู้ฝากต้องการใช้ นัง ือ รือขอคืน ใ ้ทําได้โดย
จัดทํา ลักฐานต่อกันไว้ใ ้ชัดแจ้ง 

เมื่อถึงกํา นดการทําลายแล้ว ใ ้ ่วนราชการผู้ฝากดําเนินการตามข้อ ๖๖ 
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ข้อ ๖๑ การรัก า นัง ือ ใ ้เจ้า น้าที่ระมัดระวังรัก า นัง ือใ ้อยู่ใน ภาพ 

ใช้ราชการได้ทุกโอกา  ากชํารุดเ ีย ายต้องรีบซ่อมใ ้ใช้ราชการได้เ มือนเดิม าก ูญ ายต้อง า
ําเนามาแทน ถ้าชํารุดเ ีย ายจนไม่ ามารถซ่อมแซมใ ้คง ภาพเดิมได้ ใ ้รายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบและใ ้ มายเ ตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย 
ถ้า นัง ือที่ ูญ ายเป็นเอก าร ิทธิตามกฎ มาย รือ นัง ือ ําคัญที่เป็นการแ ดง

เอก าร ิทธิ ก็ใ ้ดําเนินการแจ้งความต่อพนักงาน อบ วน 
 

่วนที่ ๒ 
การยืม 

   
 

ข้อ ๖๒  การยืม นัง ือที่ ่งเก็บแล้ว ใ ้ปฏิบัติดังน้ี 
๖๒.๑  ผู้ยืมจะต้องแจ้งใ ้ทราบว่าเรื่องที่ยืมน้ันจะนําไปใช้ในราชการใด 
๖๒.๒  ผู้ยืมจะต้องมอบ ลักฐานการยืมใ ้เจ้า น้าที่เก็บ แล้วลงช่ือ 

รับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืม นัง ือและใ ้เจ้า น้าที่เก็บรวบรวม ลักฐานการยืม เรียงลําดับวัน เดือน ปี
ไว้เพ่ือติดตามทวงถาม ่วนบัตรยืม นัง ือน้ันใ ้เก็บไว้แทนที่ นัง ือที่ถูกยืมไป 

๖๒.๓  การยืม นัง ือระ ว่าง ่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตใ ้ยืมต้อง
เป็น ัว น้า ่วนราชการระดับกองขึ้นไป รือผู้ที่ได้รับมอบ มาย 

๖๒.๔  การยืม นัง ือภายใน ่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาต
ใ ้ยืมต้องเป็น ัว น้า ่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป รือผู้ที่ได้รับมอบ มาย 

 
ข้อ ๖๓  บัตรยืม นัง ือ ใ ้ จัดทําตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ โดยกรอก

รายละเอียดดังน้ี 
๖๓.๑  รายการ ใ ้ลงช่ือเรื่อง นัง ือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยร ั ของ นัง ือน้ัน 
๖๓.๒  ผู้ยืม ใ ้ลงช่ือบุคคล ตําแ น่ง รือ ่วนราชการที่ยืม นัง ือน้ัน 
๖๓ .๓  ผู้รับ ใ ้ผู้รับ นัง ือน้ันลงลายมือช่ือ และวงเล็บช่ือกํากับ 

พร้อมด้วยตําแ น่งในบรรทัดถัดไป 
๖๓.๔  วันยืม ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่ยืม นัง ือน้ัน 
๖๓.๕  กํา นด ่งคืน ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่จะ ่ง นัง ือน้ันคืน 
๖๓.๖  ผู้ ่งคืน ใ ้ผู้ ่งคืนลงลายมือช่ือ 
๖๓.๗  วัน ่งคืน ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่ ่ง นัง ือคืน 

 
ข้อ  ๖๔   การยืม นัง ือที่ปฏิบั ติ ยังไม่ เ ร็จ รือ นัง ือที่ เ ก็บไว้ เ พ่ือใช้ใน 

การตรวจ อบ ใ ้ถือปฏิบัติตามข้อ ๖๒ โดยอนุโลม 
 
ข้อ ๖๕  การใ ้บุคคลภายนอกยืม นัง ือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะใ ้ดู รือคัดลอก

นัง ือ  ทั้งน้ี จะต้องได้รับอนุญาตจาก ัว น้า ่วนราชการระดับกองขึ้นไป รือผู้ที่ได้รับมอบ มายก่อน 
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่วนที่ ๓ 

การทําลาย 
   

 
ข้อ ๖๖  ภายใน ๖๐ วัน ลังจากวัน ิ้นปีปฏิทิน ใ ้เจ้า น้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ

นัง ือ ํารวจ นัง ือที่ครบกํา นดอายุการเก็บในปีน้ัน ไม่ว่าจะเป็น นัง ือที่เก็บไว้เอง รือที่ฝากเก็บ
ไว้ที่กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทําบัญชี นัง ือขอทําลายเ นอ ัว น้า 
่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทําลาย นัง ือ 

บัญชี นัง ือขอทําลาย ใ ้จัดทําตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ อย่างน้อยใ ้มีต้นฉบับ
และ ําเนาคู่ฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

๖๖.๑  ช่ือบัญชี นัง ือขอทําลาย ประจําปี ใ ้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่จัดทําบัญชี 

๖๖.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใ ้ลงช่ือ ่วนราชการที่จัดทําบัญชี 
๖๖.๓  วันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีที่จัดทําบัญชี 
๖๖.๔  แผ่นที่ ใ ้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี 
๖๖.๕  ลําดับที่ ใ ้ลงเลขลําดับเรื่องของ นัง ือ 
๖๖.๖  ร ั แฟ้ม ใ ้ลง มายเลขลําดับ มู่ของการจัดแฟ้มเก็บ นัง ือ 
๖๖.๗  ที่ ใ ้ลงเลขที่ของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๖.๘  ลงวันที่ ใ ้ลงวัน เดือน ปีของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๖.๙  เลขทะเบียนรับ ใ ้ลงเลขทะเบียนรับของ นัง ือแต่ละฉบับ 
๖๖.๑๐  เรื่อง ใ ้ลงช่ือเรื่องของ นัง ือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่อง 

ใ ้ลง รุปเรื่องย่อ 
๖๖.๑๑  การพิจารณา ใ ้คณะกรรมการทําลาย นัง ือเป็นผู้กรอก 
๖๖.๑๒  มายเ ตุ ใ ้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 

 
ข้อ ๖๗  ใ ้ ัว น้า ่วนราชการระดับกรมแต่งต้ังคณะกรรมการทําลาย นัง ือ

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย องคน โดยปกติใ ้แต่งต้ังจากข้าราชการ
ต้ังแต่ระดับ ๓ รือเทียบเท่าขึ้นไป 

ถ้าประธานกรรมการไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้ใ ้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคน น่ึงทํา น้าที่ประธาน 

มติของคณะกรรมการใ ้ถือเ ียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เ ็นด้วยใ ้ทําบันทึก
ความเ ็นแย้งไว้ 

 
ข้อ ๖๘  คณะกรรมการทําลาย นัง ือ มี น้าที่ดังน้ี 

๖๘.๑  พิจารณา นัง ือที่จะขอทําลายตามบัญชี นัง ือขอทําลาย 
๖๘.๒  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเ ็นว่า นัง ือฉบับใดไม่ควรทําลาย 

และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ใ ้ลงความเ ็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด ในช่อง  
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การพิจารณาตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชี นัง ือขอทําลาย แล้วใ ้แก้ไขอายุการเก็บ นัง ือในตรา
กํา นดเก็บ นัง ือโดยใ ้ประธานกรรมการทําลาย นัง ือลงลายมือช่ือกํากับการแก้ไข 

๖๘.๓  ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเ ็นว่า นัง ือเร่ืองใดควรใ ้ทําลาย 
ใ ้กรอกเครื่อง มายกากบาท (X) ลงในช่อง การพิจารณา ตามข้อ ๖๖.๑๑ ของบัญชี นัง ือ 
ขอทําลาย 

๖๘.๔  เ นอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเ ็นแย้ง 
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ ัว น้า ่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา ั่งการตามข้อ ๖๙ 

๖๘.๕  ควบคุมการทําลาย นัง ือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติใ ้ทําลายได้แล้ว โดย
การเผา รือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ใ ้ นัง ือน้ันอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วใ ้ทําบันทึกลง
นามร่วมกันเ นอผู้มีอํานาจอนุมัติทราบ 

 
ข้อ ๖๙  เมื่อ ัว น้า ่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานตามข้อ ๖๘.๔ แล้ว 

ใ ้พิจารณา ั่งการดังน้ี 
๖๙.๑  ถ้าเ ็นว่า นัง ือเร่ืองใดยังไม่ควรทําลาย ใ ้ ั่งการใ ้เก็บ นัง ือ

น้ันไว้จนถึงเวลาการทําลายงวดต่อไป 
๖๙.๒  ถ้าเ ็นว่า นัง ือเรื่องใดควรทําลาย ใ ้ ่งบัญชี นัง ือขอทําลายใ ้

กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่ นัง ือประเภทท่ี ่วนราชการน้ันได้ขอ
ทําความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้อง ่งไปใ ้พิจารณา 

 
ข้อ ๗๐  ใ ้กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี

นัง ือขอทําลายแล้วแจ้งใ ้ ่วนราชการที่ ่งบัญชี นัง ือทําลายทราบดังน้ี 
๗๐.๑  ถ้ากองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร เ ็นชอบด้วย ใ ้แจ้งใ ้

่วนราชการน้ันดําเนินการทําลาย นัง ือต่อไปได้ ากกองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้ง
ใ ้ทราบอย่างใดภายในกํา นดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ่วนราชการน้ันได้ ่งเรื่องใ ้กองจด มายเ ตุ
แ ่งชาติ กรมศิลปากร ใ ้ถือว่ากองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร ได้ใ ้ความเ ็นชอบแล้ว และ
ใ ้ ่วนราชการทําลาย นัง ือได้ 

๗๐.๒  ถ้ากองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร เ ็นว่า นัง ือฉบับใด
ควรจะขยายเวลาการเก็บไว้อย่างใด รือใ ้เก็บไว้ตลอดไป ใ ้แจ้งใ ้ ่วนราชการน้ันทราบ และใ ้ ่วน
ราชการน้ัน ๆ ทําการแก้ไขตามท่ีกองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา าก นัง ือใด 
กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร เ ็นควรใ ้ ่งไปเก็บไว้ที่กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ  
กรมศิลปากร ก็ใ ้ ่วนราชการน้ัน ๆ ปฏิบัติตาม 

เพ่ือประโยชน์ในการน้ี กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรมศิลปากร จะ ่งเจ้า น้าที่
มาร่วมตรวจ อบ นัง ือของ ่วนราชการน้ันก็ได้ 
 

มวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
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ข้อ ๗๑  ตราครุฑ ํา รับแบบพิมพ์ ใ ้ใช้ตามแบบที่ ๒๖ ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ 
๗๑.๑  ขนาดตั ครุฑ ูง ๓ เซนติเมตร 
๗๑.๒  ขนาดตั ครุฑ ูง ๑.๕ เซนติเมตร 

 
ข้อ ๗๒  ตราช่ือ ่ นราชการใ ้ใช้ตามแบบที่ ๒๗ ท้ายระเบียบ มีลัก ณะเป็น 

รูป งกลม อง งซ้อนกันเ ้นผ่า ูนย์กลาง งนอก ๔.๕ เซนติเมตร งใน ๓.๕ เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
ตามข้อ ๗๑.๑ ระ ่าง งนอกและ งในมีอัก รไทยช่ือกระทร ง ทบ ง กรม รือ ่ นราชการ 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม รือจัง ัดอยู่ขอบล่างของตรา 

่ นราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเท  จะใ ้มีช่ือภา าต่างประเท เพ่ิมขึ้น
ด้ ยก็ได้ โดยใ ้อัก รไทยอยู่ขอบบนและอัก รโรมันอยู่ขอบล่างของตรา 

 
ข้อ ๗๓  ตรากํา นดเก็บ นัง ือ คือ ตราที่ใช้ประทับบน นัง ือเก็บ เพ่ือใ ้ทราบ

กํา นดระยะเ ลาการเก็บ นัง ือน้ันมีคํา ่า เก็บถึง พ. . ... รือคํา ่า ้ามทําลาย ขนาดไม่เล็กก ่า
ตั พิมพ์ ๒๔ พอยท์ 

 
ข้อ ๗๔  มาตรฐานกระดา และซอง 

๗๔.๑  มาตรฐานกระดา โดยปกติใ ้ใช้กระดา ปอนด์ขา  นํ้า นัก ๖๐ กรัม
ต่อตารางเมตร มี ๓ ขนาด คือ 

๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ มายค าม ่า ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร X 
๒๙๗ มิลลิเมตร 

๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ มายค าม ่า ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร X 
๒๑๐ มิลลิเมตร 

๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ มายค าม ่า ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร X ๗๔ 
มิลลิเมตร 

๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใ ้ใช้กระดา ีขา รือ ีนํ้าตาล นํ้า นัก 
๘๐ กรัมต่อตารางเมตร เ ้นแต่ซองขนาดซี ๔ ใ ้ใช้กระดา นํ้า นัก ๑๒๐ กรัมต่อตารางเมตร มี ๔ 
ขนาด คือ 

๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ มายค าม ่า ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร X 
๓๒๔ มิลลิเมตร 

๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ มายค าม ่า ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร X 
๒๒๙ มิลลิเมตร 

๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ มายค าม ่า ขนาด ๑๑๔ มิลลิเมตร X 
๑๖๒ มิลลิเมตร 

๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล มายค าม ่า ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร X 
๒๒๐ มิลลิเมตร 

 
ข้อ ๗๕  กระดา ตราครุฑ ใ ้ใช้กระดา ขนาดเอ ๔ พิมพ์ครุฑตามข้อ ๗๑.๑  

ด้ ย มึก ีดํา รือทําเป็นครุฑดุน ที่ก่ึงกลาง ่ นบนของกระดา  ตามแบบที่ ๒๘ ท้ายระเบียบ 
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ข้อ ๗๖  กระดา บันทึกข้อค าม ใ ้ใช้กระดา ขนาดเอ ๔ รือขนาดเอ ๕  

พิมพ์ครุฑ ตามข้อ ๗๑.๒ ด้ ย มึก ีดําที่มุมบนด้านซ้าย ตามแบบที่ ๒๙ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๗๗  ซอง นัง ือ ใ ้พิมพ์ครุฑ ตามข้อ ๗๑.๒ ด้ ย มึก ีดําที่มุมบนด้านซ้ายของซอง 

๗๗.๑  ขนาดซี ๔ ใ ้ ํา รับบรรจุ นัง ือกระดา ตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ 
มีชนิดธรรมดาและขยายข้าง 

๗๗.๒  ขนาดซี ๕ ใช้ ํา รับบรรจุ นัง ือกระดา ตราครุฑพับ ๒ 
๗๗.๓  ขนาดซี ๖ ใช้ ํา รับบรรจุ นัง ือกระดา ตราครุฑพับ ๔ 
๗๗.๔  ขนาดดีแอล ใช้ ํา รับบรรจุ นัง ือกระดา ตราครุฑพับ ๓ 

่ นราชการใดมีค ามจําเป็นต้องใช้ซอง ํา รับ ่งทางไปร ณีย์อากา โดยเฉพาะ 
อาจใช้ซองพิเ ํา รับ ่งทางไปร ณีย์อากา และพิมพ์ตราครุฑตามที่กล่า ข้างต้นได้โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗๘  ตรารับ นัง ือ คือ ตราที่ใช้ประทับบน นัง ือ เพ่ือลงเลขทะเบียน 

รับ นัง ือ ตามแบบที่ ๑๒ ท้ายระเบียบ มีลัก ณะเป็นรูป ี่เ ลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ 
เซนติเมตรมีช่ือ ่ นราชการอยู่ตอนบน 

 
ข้อ ๗๙  ทะเบียน นัง ือรับ ใช้ ํา รับลงรายการ นัง ือที่ได้รับเข้าเป็นประจํา ัน 

โดยเรียงลําดับลงมาตามเ ลาที่ได้รับ นัง ือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์ อง น้า มี องชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม
และชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ ๑๓ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๐  ทะเบียน นัง ือ ่ง ใช้ ํา รับลงรายการ นัง ือที่ได้ ่งออกเป็นประจํา ัน 

โดยเรียงลําดับลงมาตามเ ลาที่ได้ ่ง นัง ือ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์ อง น้า มี องชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม
และชนิดเป็นแผ่นตามแบบที่ ๑๔ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๑  มุด ่ง นัง ือและใบรับ นัง ือ ใช้ ํา รับลงรายการละเอียดเก่ีย กับ 

การ ่ง นัง ือโดยใ ้ผู้นํา ่งถือกํากับไปกับ นัง ือเพ่ือใ ้ผู้รับเซ็นรับแล้ รับกลับคืนมา 
๘๑.๑  มุด ่ง นัง ือ เป็น มุด ํา รับใช้ลงรายการ ่ง นัง ือ มีขนาดเอ ๕ 

พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๑๖ ท้ายระเบียบ 
๘๑.๒  ใบรับ นัง ือ ใช้ ํา รับกํากับไปกับ นัง ือที่นํา ่งโดยใ ้ผู้รับ

เซ็นช่ือรับ แล้ รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพ์ น้าเดีย  ตามแบบที่ ๑๗ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๒  บัตรตร จค้น เป็นบัตรกํากับ นัง ือแต่ละรายการเพ่ือใ ้ทราบ ่า นัง ือ

น้ัน ๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเ ร็จ ิ้น บัตรน้ีเก็บเรียงลําดับกันเป็น
ชุดในที่เก็บ โดยมีกระดา ติดเป็นบัตรดรรชนี ซึ่งแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพ่ือ ะด กแก่การตร จค้น  
มีขนาดเอ ๕ พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๑๘ ท้ายระเบียบ 
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ข้อ ๘๓  บัญชี นัง ือ ่งเก็บ ใช้ ํา รับลงรายการ นัง ือที่จะ ่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ 
พิมพ์ น้าเดีย ตามแบบที่ ๑๙ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๔  ทะเบียน นัง ือเก็บ เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการ นัง ือเก็บ มีขนาดเอ ๔ 

พิมพ์ อง น้า มี องชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น ตามแบบที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๕  บัญชี ่งมอบ นัง ือครบ ๒๕ ปี เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการ นัง ือที่มีอายุ

ครบ ๒๕ ปี ่งมอบเก็บไ ้ที่กองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรม ิลปากร มีลัก ณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ 
พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๒๑ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๖  บัญชี นัง ือครบ ๒๕ ปี ที่ขอเก็บเอง เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการ นัง ือที่มี

อายุครบ ๒๕ ปี ซึ่ง ่ นราชการน้ันมีค ามประ งค์จะเก็บไ ้เอง มีลัก ณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔  
พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๒๒ ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๗  บัญชีฝาก นัง ือ เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการ นัง ือที่ ่ นราชการนําฝากไ ้

กับกองจด มายเ ตุแ ่งชาติ กรม ิลปากร มีลัก ณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๒๓ 
ท้ายระเบียบ 

 
ข้อ ๘๘  บัตรยืม นัง ือ ใช้ ํา รับเป็น ลักฐานแทน นัง ือที่ใ ้ยืมไป มีขนาด เอ ๔ 

พิมพ์ น้าเดีย  ตามแบบที่ ๒๔ ท้ายระเบียบ 
 
ข้อ ๘๙  บัญชี นัง ือขอทําลาย เป็นบัญชีที่ใช้ลงรายการ นัง ือที่ครบกํา นดเ ลา

การเก็บ มีลัก ณะเป็นแผ่นขนาดเอ ๔ พิมพ์ อง น้า ตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๙๐  แบบพิมพ์ และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อน ันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ใ ้ใช้ได้ต่อไป

จนก ่าจะ มด 
 
 

ประกา  ณ นัที่ ๑๑ เม ายน พ. . ๒๕๒๖ 
พลเอก เปรม  ติณ ูลานนท ์

นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบ 

วาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

------------------------------------------ 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖ และมาตรา ๒๖     วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิ           และเสรีภาพของบุคคลในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงมาตรา  ๕๘ และ
มาตรา ๒๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได               โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายคณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ใน
สวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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๕๘๗ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

------------------------------------------ 
 ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
         “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ ท่ีมีคําสั่งไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือท่ีเกี่ยวกับเอกชน 
ซ่ึงมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
                        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่อง
ความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหวางประเทศการปองกัน
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
        “หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
                                  (๑) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สําหรับสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหหมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรง
ตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ 
                                  (๒) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
                                  (๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
แลวแตกรณี สําหรับราชการสวนทองถิ่น 
                                 (๔) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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                                                   ๕๘๘ 
 
             “การปรับชั้นความลับ” หมายความวา  การลดหรือเพ่ิมชั้น

ความลับของขอมูลขาวสารลับและใหหมายความรวมถึงการยกเลิกชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 
 ขอ ๖ ทุกหาปเปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
 ขอ ๗ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับใน
หนวยงานของตนและอาจมอบหมายหนาที่ ดั งกลาวไดตามความจํ า เปนให
ผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาคในกรณีท่ีสามารถมอบอํานาจไดตาม
กฎหมาย 
 ผูมีหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย การให
บุคคลใดเขาถึงขอมูลขาวสารลับ   หรือการเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทํา
โดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปนใหกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดย
คํานึงถึงการรักษาความลับและประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระเบียบนี ้
 ขอ ๘ บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารลับในชั้นความลับใด จะตองเปน
บุคคลที่ผูบังคับบัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะ
เรื่องที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
 ขอ ๙ ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐอาจขอให
องคการรักษาความปลอดภัยชวยตรวจสอบประวัติและพฤติการณของเจาหนาที่ของตน
ท่ีเกี่ยวของกับชั้นความลับได 
 ขอ ๑๐ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการใดๆ ถาคณะกรรมการมีมติ
กําหนดชั้นความลับไวเชนใด ใหเลขานุการดําเนินการตามนั้นและใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐเจาสังกัดของเลขานุการดําเนินการตอไปใหถูกตองตามระเบียบนี้ดวย 
 ถาคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานของรัฐ ใหประธานกรรมการทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนํา
ระเบียบนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 



                                         ห น้ า  | 237 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย 
	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

 

 

 

 
 

 
                                          ๕๘๙ 
 

สวนที่ ๑ 
องคการรักษาความปลอดภัย 
------------------------------------- 

 ขอ ๑๑ องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก 
                                    (๑) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการ
รักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน 
                                    (๒) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปน
องคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร 
 

สวนที่ ๒ 
ประเภทชั้นความลับ 

------------------------------------- 
 ขอ ๑๒ ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ 
                                    (๑) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
                                    (๒) ลับมาก (SECRET) 
                                    (๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 

        ขอ ๑๓ ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 

        ขอ ๑๔  ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 

        ขอ ๑๕ ลับ หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ 
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๕๙๐ 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดชั้นความลับ 

------------------------------------------ 
สวนที่ ๑ 

ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
------------------------------------------ 

         ขอ ๑๖ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดชั้น
ความลับพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
ดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่
ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีท่ี
สามารถมอบอํานาจไดตามกฎหมาย 
         ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของมีอํานาจ
กําหนดชั้นความลับเปนการชั่วคราวไดและใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เพ่ือส่ังการเกี่ยวกับการกําหนดชั้นความลับตอไปทันที 
         การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นใน
เรื่องเดียวกันใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดที่อยูในขอมูลขาวสารลับ
น้ัน 
         ในกรณีท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับตํ่า แตจําเปนตอง
อางอิงขอความจากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึง
น้ันวาจะไมทําใหขอมูลขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวารั่วไหล 
         ขอ ๑๘ ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลขาวสารลับไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ แตถาเหตุผลน้ันมี
รายละเอียดมากหรือเหตุผลน้ันบางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับและบันทึก
เหตุผลละเอียดหรือเหตุผลสวนที่มีชั้นความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไว
ระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูลขาวสารลับนั้น 
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                                         ๕๙๑ 
 
 ขอ ๑๙ การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยูในชั้นความลับใด ใหพิจารณา
ถึงองคประกอบตอไปนี้ เชน 
                                   (๑)   ความสําคัญของเนื้อหา 
                                   (๒)  แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร 
                                   (๓)  วิธีการนําไปใชประโยชน 
                                   (๔)  จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
                                   (๕)  ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
                                   (๖) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่องหรือ
ผูอนุมัติ 

        ขอ ๒๐ ในกรณีเปนการสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะกําหนด
ระเบียบการใดเพื่อปฏิบัติเพ่ิมเติมจากระเบียบนี้ก็ได และถาหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็น
วา การปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องใดจะกอใหเกิดความยุงยากโดยไมเหมาะสม หัวหนา
หนวยงานของรัฐจะกําหนดวิธีการรักษาความลับในเรื่องนั้นดวยวิธีการอื่นที่ มี
ประสิทธิภาพเทากันหรือดีกวาแทนได 

สวนที่ ๒ 
การแสดงชั้นความลับ 

------------------------------------------ 
 ขอ ๒๑ เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่
ขนาดใหญกวาตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอ่ืนที่สามารถมองเห็นไดเดนและ
ชัดเจน 
 ขอ ๒๒ การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังนี ้
                                     (๑) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่
กลางหนากระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกให
แสดงไวท่ีดานนอกของปกหนาปกหลังดวย 
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                                                             ๕๙๒ 
 
                                    (๒) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนภาพเขียน ภาพถาย แผนที่ 
แผนภูมิ แผนผังและสําเนาสิ่งของดังกลาวนั้น ใหแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกับ 
(๑) ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่                  
เอกสารนั้นมวนหรือพับอยูดวย 
                                     (๓) ขอมูลขาวสารที่มีสภาพเปนจานบันทึก แถบบันทึก ฟลม
บันทึกภาพทุกประเภทหรือส่ิงบันทึกที่สามารถแสดงผลหรือส่ือความหมายโดยกรรมวิธี
ใดๆ ใหแสดงชั้นความลับไวท่ีตนและปลายมวนฟลมหรือตนและปลายของขอมูล
ขาวสารหรือบนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ ถาไมสามารถแสดงชั้นความลับไวในที่
ดังกลาวได ใหเก็บในกลองหรือหีบหอ ซ่ึงมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับนั้น 
 

สวนที่ ๓ 
การปรับชั้นความลับ 

------------------------------------------ 
 ขอ ๒๓ การปรับชั้นความลับ ตองกระทําโดยผูมีอํานาจกําหนดชั้น
ความลับของหนวยงานเจาของเรื่อง 
 ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของเรื่องเห็นควรใหทําการปรับชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับใด ใหหนวยงานเจาของเรื่องทําการปรับชั้นความลับ และแจงให
หนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับการแจกจายทราบเพื่อใหมีการแกไขความลับโดยทั่วกันดวย 
 ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีอํานาจปรับชั้นความลับได เมื่อพิจารณาเห็น
วา การกําหนดชั้นความลับไมเหมาะสม แตตองแจงใหผูกําหนดชั้นความลับเดิมทราบ 
 ถาสามารถกําหนดระยะเวลาในการปรับชั้นความลับลวงหนาได ให
หนวยงานเจาของเรื่องเดิมแสดงขอความการปรับชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนา
แรกของขอมูลขาวสารแตละฉบับโดยแสดงไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม 
เพื่อใหทราบวา เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ระบุไวลวงหนานั้น จะปรับชั้นความลับไดโดยไม
ตองยืนยันใหทราบอีก 
 การแกไขชั้นความลับ ใหขีดฆาเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิม แลว 
 แสดงเครื่องหมายชั้นความลับที่กําหนดใหม  (ถามี)  ไวใกลกับเครื่องหมายแสดงชั้น 
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                                           ๕๙๓ 
 
ความลับเดิมบนขอมูลขาวสารดังกลาว   และใหจดแจงการปรับชั้นความลับนั้น
ไวในทะเบียนขอมูลขาวสารลับดวยในกรณีท่ีเห็นสมควร  หัวหนาหนวยงานของรัฐ
จะกําหนดใหจดแจงการปรับชั้นความลับไวท่ีหนาแรกของเอกสารหรือท่ีแสดงชั้น
ความลับตาม ขอ ๒๒ (๓) แลวแตกรณี 
 ขอ ๒๔ ขอมูลขาวสารลับที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยโดยไมมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขใด ใหถือวาขอมูลขาวสาร
น้ันถูกยกเลิกชั้นความลับแลว เวนแตมีการฟองคดีตอศาลและศาลมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาเปนอยางอื่น 
 

หมวด ๓ 
การทะเบียน 

------------------------------------------ 
สวนที่๑ 

นายทะเบียน 
------------------------------------------ 

 ขอ ๒๕ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังเจาหนาที่ควบคุมและ
รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับข้ึนภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ
เรียกวา “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และจะแตงต้ังผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับตามความเหมาะสมดวยก็ได 
 ใหผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๒๖ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่ดังนี ้
                                 (๑) ดําเนินการทางทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตาม   
ระเบียบนี้ 
                                 (๒) เก็บรักษาแบบเอกสารตางๆ ซ่ึงกรอกขอความแลวตาม 
ระเบียบนี้ และบรรดาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความควบคุมดูแลไวในที่ปลอดภัย 
                                 (๓) เก็บรักษาบัญชีลายมือชื่อนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และ 
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                                         ๕๙๔ 
 
ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับของหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีติดตอเกี่ยวของกันเปน
ประจํา 
                                 (๔) ประสานงานกับผูควบคุมทะเบียนความไววางใจตามที่กําหนด
ในระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เพื่อกําหนดตัวบุคคลท่ีจะเขาถึงชั้น
ความลับตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบ 
                                 (๕) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

        ขอ ๒๗ นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยางนอยตองจัดใหมีทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับประกอบดวย ทะเบียนรับ ทะเบียนสง และทะเบียนควบคุมขอมูล
ขาวสารลับ แยกตางหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ 

        ทะเบียนรับ  ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่
หนวยงานไดรับไว 

        ทะเบียนสง ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดของขอมูลขาวสารลับที่สงออก
นอกบริเวณหนวยงาน 

        ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ ใชสําหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานจัดทําข้ึนใชงานหรือไดสงออกหรือไดรับมา รวมทั้งบันทึก
การปฏิบัติตางๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับนั้น 

        ทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหถือวาเปนขอมูลขาวสารลับดวย 
        แบบทะเบียนรับ ทะเบียนสงและทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับให

เปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหนาหนวยงานของรัฐจะจัดใหมีระบบ

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับข้ึนในหนวยงานสวนยอยดวยก็ได และใหนําความในขอ ๒๕ 
ขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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                                           ๕๙๕ 
 

สวนที่ ๒ 
การตรวจสอบ 

------------------------------------------ 
        ขอ ๒๙ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับเปนประธานกรรมการ และเจาหนาที่อ่ืนอีก
ไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ ทําการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับอยาง
นอยทุกหกเดือน และเสนอรายงานการตรวจสอบใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นทราบ
และสั่งการตอไป 

        ขอ ๓๐ เมื่อสงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ
ไดรูหรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับหรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของ
ขอมูลขาวสารของราชการใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมชักชา 

        คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง  ตองเปนผู ซ่ึงมิ ได เปน
คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ ๒๙ 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการ 

------------------------------------------ 
สวนที่ ๑ 
การจัดทํา 

------------------------------------------ 
        ขอ ๓๑ การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับในทุกข้ันตอน ให

หัวหนาหนวยงานของรัฐกําหนดจํานวนเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอภารกิจ 
และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปนเทานั้น 

        ขอ ๓๒ ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๑) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐ
เจาของเรื่องเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมด และเลขที่หนาของจํานวนหนาทั้งหมดไวทุก 
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                                         ๕๙๖ 
 
หนาของขอมูลขาวสารลับทั้งนี้จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได 

        ขอมูลขาวสารตามขอ ๒๒ (๓) ใหแสดงชื่อหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
และเลขที่ชุดของจํานวนชุดทั้งหมดไวท่ีกลองหรือหีบหอของขอมูลขาวสารลับนั้น ท้ังนี้ 
จะแสดงชื่อหนวยงานสวนยอยไวดวยก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
การสําเนาและการแปล 

------------------------------------------ 
        ขอ ๓๓ การสําเนา การแปลเอกสาร การเขารหัส หรือการถอดรหัสขอมูล

ขาวสารลับตองบันทึก จํานวนชุด ยศ ชื่อ ตําแหนงของผูดําเนินการ และชื่อหนวยงาน
ของรัฐที่จัดทําไวท่ีขอมูลขาวสารลับฉบับตนที่ตนครอบครองและที่ฉบับสําเนา ฉบับคํา
แปล ฉบับเขารหัส หรือฉบับถอดรหัส แลวแตกรณีดวย 

        การบันทึกตามวรรคหนึ่ง ผูดําเนินการจะจัดทําโดยใชรหัสลับก็ได 
 

สวนที่ ๓ 
การโอน 

------------------------------------------ 
 ขอ ๓๔ การโอนขอมูลขาวสารลับระหวางหนวยงานรัฐ หรือการโอน
ภายในหนวยงานเดียวกัน ใหเจาหนาที่ผูโอนและเจาหนาที่ผูรับโอนจัดทําบันทึกการโอน
และการรับโอนไวเปนหลักฐาน และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับจดแจงการโอน
ขอมูลขาวสารลับดังกลาวไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
 
                                         สวนที่ ๔ 

การสงและการรับ 
------------------------------------------ 

 ขอ ๓๕ การสงขอมูลขาวสารลับภายในบริเวณหนวยงานเดียวกันทุกชั้น
ความลับตองใชใบปกขอมูลขาวสารลับปดทับขอมูลขาวสารลับ 
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                                           ๕๙๗ 
 
 แบบใบปกขอมูลขาวสารลับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ ๓๖ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริเวณหนวยงาน ตองบรรจุ
ซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอยางมั่นคง 
 บนซองหรือภาชนะชั้นในใหจาหนาระบุเลขที่หนังสือนําสง ชื่อหรือ
ตําแหนงผูรับและหนวยงานผูสงพรอมทั้งทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งดานหนา
และดานหลัง 
                บนซองหรือภาชนะชั้นนอกใหจาหนาระบุขอความเชนเดียวกับบนซอง
หรือภาชนะชั้นใน แตไมตองมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ 
 หามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไวในใบตอบรับ แตใหระบุเลขที่
หนังสือสง วัน เดือน ป จํานวนหนาและหมายเลขฉบับไวในใบตอบรับดังกลาว และเก็บ
รักษาใบตอบรับนั้นไวจนกวาจะไดรับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือทําลายขอมูล
ขาวสารลับนั้นแลว 
 แบบใบตอบรับใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ  ๓๗  การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกบริ เ วณหนวยงาน
ภายในประเทศโดยเจาหนาที่นําสาร ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูซ่ึงหัวหนา
หนวยงานของรัฐมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหกระทําได และใหนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับลงทะเบียนกอนสงออก 
 การสงขอมูลขาวสารลับตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีผูอารักขาการนําสาร
ดวยก็ได 
 ขอ ๓๘ เจาหนาที่นําสารและผูอารักขานําสาร มีหนาที่ดังนี ้
                                    (๑) รักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารลับตลอดเวลาที่นํา
ออกนอกบริเวณหนวยงานและเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับที่อยูในความดูแลใหปลอดภัย 
                                   (๒) จัดสงขอมูลขาวสารลับแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ ถา
นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับหรือผูปฏิบัติการแทนไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให 
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                                          ๕๙๘ 
 
สงขอมูลขาวสารลับนั้นแกผูรับตามจาหนา ถาผูรับตามจาหนาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหนําขอมูลขาวสารลับกลับมาเก็บรักษาที่หนวยงานของตน และแจงใหนาย
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ หรือในกรณีท่ี
สถานที่นําสงอยูหางจากหนวยงานของรัฐที่สงและไมสามารถเดินทางกลับภายในวัน
เดียวกันได ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจนกวาจะสงมอบแกนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับหรือผูรับตามจาหนา แลวแตกรณี 

        ในกรณีท่ีเจาหนาที่นําสารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอารักขาการนํา
สารปฏิบัติหนาที่แทนและใหรายงานนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทราบโดยเร็ว 

        ขอ ๓๙ การสงขอมูลขาวสารลับออกนอกประเทศ ใหปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงการตางประเทศวาดวยถุงเมลการทูตโดยอนุโลม หรือใหเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะ
ทางการทูตถือไปดวยตนเองก็ได 

        ขอ ๔๐ การสงขอมูลขาวสารลับทั้งภายในประเทศและสงออกนอก
ประเทศจะสงทางโทรคมนาคม ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได 
แตตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน 

        กรณีการสงทางโทรคมนาคมใหปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการรักษา
ความปลอดภัย 

        ขอ ๔๑ ในกรณีท่ีเจาหนาที่สารบรรณทราบวาขอมูลขาวสารที่รับไวเปน
ขอมูลขาวสารลับใหรีบสงขอมูลขาวสารลับดังกลาวใหแกนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ 

        ขอ ๔๒ ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับลงชื่อในใบตอบรับแลวคืนใบ
ตอบรับนั้นแกผูนําสง หรือจัดสงใบตอบรับคืนแกหนวยงานและรัฐที่เปนผูสง และ
ลงทะเบียนขอมูลขาวสารลับกอนที่จะดําเนินการอยางอื่น 

        ในกรณีท่ีผูรับยังไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับตอไปได 
ใหผูรับนําขอมูลขาวสารลับที่ไดรับไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยตามระเบียบการเก็บ
รักษาขอมูลขาวสารลับที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 

         ขอ ๔๓ ในกรณีท่ีเปนการสงแกผูรับตามจาหนา ใหผูรับตามจาหนาแจง
ตอนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เพื่อใหลงทะเบียนในทะเบียนขอมูลขาวสารลับโดยไมชักชา 
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 ๕๙๙ 
 
สวนที่ ๕  
การเก็บรักษา 

------------------------------------------ 
        ขอ ๔๔ การเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับ ใหหนวยงานของรัฐเก็บรักษาไว

ในที่ปลอดภัยและใหกําหนดระเบียบการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับไวเปนการเฉพาะ
ตามคําแนะนําขององคการรักษาความปลอดภัย 

 
สวนที่ ๖ 
การยืม 

------------------------------------------ 
        ขอ ๔๕ การใหยืมขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู

ซ่ึงหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบหมายพิจารณาดวยวาผูยืมมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องที่
ยืมและสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดหรือไม 

        ถาเรื่องที่ ผูประสงคจะขอยืมเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐอื่นเปน
หนวยงานเจาของเรื่องการใหยืมตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของเรื่องนั้นกอน 
เวนแตผูยืมจะเปนหนวยงานเจาของเรื่องนั้นเอง 

        ใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทําบันทึกการยืม พรอมทั้งจดแจงการยืม
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 

         แบบบันทึกการยืมใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

                                   สวนที่ ๗ 
                                  การทําลาย 

--------------------------------- 
        ขอ ๔๖ ในกรณีท่ีการเก็บรักษาขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุด        จะเสี่ยง

ตอการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนแหงรัฐ หัวหนาหนวยงานของรัฐจะ
พิจารณาสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับชั้นลับที่สุดนั้นได หากพิจารณาเห็นวามีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองทําลาย 
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                                          ๖๐๐ 
 

        หัวหนาหนวยงานของรัฐจะสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับนอกจากกรณีตาม
วรรคหนึ่งไดตอเมื่อไดสงขอมูลสารลับใหหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณากอนวาไมมี
คุณคาในการเก็บรักษา 

        ในการสั่งทําลายขอมูลขาวสารลับ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ัง
คณะกรรมการทําลายขอมูลขาวสารลับเสร็จแลว ใหจดแจงการทําลายไวในทะเบียน
ควบคุมขอมูลขาวสารลับและจัดทําใบรับรองการทําลายขอมูลขาวสารลับดวย ใบรับรอง
การทําลายใหเก็บรักษาไวเปนหลักฐานไมนอยกวาหนึ่งป 

        ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  อาจ
เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐหรือกําหนดใหการใชดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐตองไดรับความเห็นชอบ
จากบุคคลใดกอนก็ได 

         แบบใบรับรองการทํ าลายขอมูลขาวสารลับให เปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๘ 
การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน 

------------------------------------------ 
        ขอ ๔๗ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีแผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน โดยมี

แผนการเคลื่อนยาย แผนการพิทักษรักษา และแผนการทําลายขอมูลขาวสารลับ เพื่อ
นํามาปฏิบัติเปนลําดับชั้นตามความรุนแรงของสถานการณ 

สวนที่ ๙ 
กรณีสูญหาย 

------------------------------------------ 
        ขอ ๔๘ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารลับสูญหาย ใหผูทราบขอเท็จจริงรายงาน

ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของใหหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
และใหนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับบันทึกการที่ขอมูลขาวสารลับสูญหายไวใน
ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับดวย 
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                                           ๖๐๑ 
 

สวนที่ ๑๐ 
การเปดเผย 

------------------------------------------ 
        ขอ ๔๙ ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐ   หรือเจาหนาที่ของรัฐ       

ตามมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคําสั่ง
ใหเปดเผยขอมูลขาวสารลับใดโดยมีขอจํากัดหรือเง่ือนไขเชนใด ใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารลับนั้นไดตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่กําหนด 

        ขอ ๕๐ ในกรณีท่ีขอมูลขาวสารลับใดไมมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
ไว ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเจาหนาที่
น้ันไดรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงวาขอมูลขาวสารนั้นไดมีการกําหนดชั้นความลับไวแลว 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------------------ 

        ขอ ๕๑ ใหเอกสารลับตามชั้นความลับที่มีอยูกอน ตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ โดย
เอกสารลับชั้นปกปดใหถือวามีชั้นความลับอยูในชั้นลับนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

        แบบใบปกของเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะหมด 

        แบบเอกสารตาง ๆ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ 

        ใหนายทะเบียนเอกสารลับและผูชวยนายทะเบียนเอกสารลับที่มีอยูกอน
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนนายทะเบียน
ขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับตามระเบียบนี้ 

        ใหเจาหนาที่นําสารและผูอารักขาการนําสารที่มีอยูกอนตามระเบียบวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ    พ.ศ. ๒๕๑๗    เปนเจาหนาที่นําสาร    และผู
อารักขาการนําสารตามระเบียบนี ้
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                                  ๖๐๒ 
 
        ขอ ๕๒ ภายในหกเดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
                 (๑) ขอมูลขาวสารใดที่ไดจัดทํามาแลวเกินยี่สิบป และมีการ

กําหนดชั้นความลับไว ถามิไดมีการกําหนดชั้นความลับใหมเปนรายชิ้นและแจงให
เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบถึงการกําหนดใหเปนขอมูล
ขาวสารลับตอไป ใหถือวาชั้นความลับนั้นเปนอันยกเลิก 

                 (๒) ใหหนวยงานของรัฐตรวจสอบและกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารที่ตนจัดทําข้ึนภายในยี่สิบปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหแลวเสร็จ
ท้ังหมด 

        หากหนวยงานของรัฐแหงใดมี เหตุจําเปนไมอาจจัดทําไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ 
         ขอ ๕๓ ใหองคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนและองคการรักษา
ความปลอดภัยฝายทหารประสานการปฏิบัติในการจัดใหมีหลักเกณฑ วิธีการและ
คําแนะนําการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความ
จําเปนและงบประมาณ 

                         ประกาศ  ณ  วันที ่ ๕  กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 

                                                 (ลงชื่อ)  นาย ชวน  หลีกภัย 

            ( ชวน  หลีกภัย ) 
            นายกรัฐมนตรี 

 
 
 

 

 

 


