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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 
และแก้ไขเพิม่เติม 2554 

        ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี  4   มีนาคม   2554 
..................................................................................................... 

สาระส าคัญ      มีทั้งหมด 15 หมวด 309 มาตรา 
หมวดที ่1 บททัว่ไป  
               ม.  1   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
               ม.  2   ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  

    ม.  3   อ  านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
                     การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา ครม. ศาล องคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐตอ้ง
เป็นไปตามหลกันิติธรรม 
    ม.   4   ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
    ม.  5   ประชาชนชาวไทยไม่วา่เหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด 
    ม.  6   รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
    ม.  7   ไม่มีบทบญัญติับงัคบักรณีใด  ใหว้นิิจฉยัตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 
               ม.  8    ทรงด ารงอยูใ่นฐานะเป็นท่ีเคารพสักการะ ผูใ้ดจะละเมิดมิได ้
               ม.  9    พระมหากษตัริยท์รงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก 
               ม. 10   ทรงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย 
                ม.11    สถาปนาฐานนัดรศกัด์ิ และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

               ม.  12   พระมหากษตัริยท์รงเลือกและทรงแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุเป็นประธานองคมนตรีคนหน่ึงและ
องคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 18  คน เป็นคณะองคมนตรี 
               โดยมีประธานรัฐสภา เป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลา้แต่งตั้งประธาน  ส าหรับ
องคมนตรีอ่ืน ประธานองคมนตรีรับสนองพระบรมราชโอการโปรดเกลา้แต่งตั้ง  
                การเลือก การแต่งตั้ง การใหอ้งคมนตรีพน้จากต าแหน่ง  ใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั  
               ม.  14   องคมนตรีตอ้งไม่เป็น ส.ส./ส.ว./ก.กต./ผูต้รวจการแผน่ดินรัฐสภา/กรรมการสิทธิมนุษยชน/

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ/ตุลาการศาลปกครอง/ป.ป.ช./กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน/ขา้ราชการประจ า/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ/สมาชิกหรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด 
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หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ส่วนที ่1  บททัว่ไป 

 ม. 26   การใชอ้  านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น  
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
              ม.  27    สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย/โดยค าวนิิจฉยัของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนั 
             ม.   28   บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย/์ใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
             ม.   29    การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได้ 
ส่วนที ่2 ความเสมอภาค 

ม. 30   บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียม 
กนัชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อาย ุความพิการ สภาพกาย/สุขภาพ  สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ/สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม ความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญน้ีจะกระท ามิได้  
             ม. 31  ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ ยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ เช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เวน้แต่เฉพาะท่ีเก่ียวกบั 
การเมือง สมรรถภาพ วนิยั/จริยธรรม 
ส่วนที ่3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
             ม.   32  บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 
 การจบักุมคุมขงับุคคล จะกระท ามิได ้เวน้แต่มีค าสั่ง/หมายศาล 
             ม.   33  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 
             ม.   34 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภ่ายในราชอาณาจกัร    การจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจกฎหมาย 
การเนรเทศบุคคลผูมี้สัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจกัร หรือหา้มมิใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร จะกระท ามิได้  
            ม.   35   สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศช่ือเสียง และความเป็นอยูส่่วนตวัยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง  
           ม.   36    บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
           ม.   37    บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนบัถือศาสนา นิกาย /ลทัธิ  ยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัศาสน
ธรรม 
ส่วนที ่4   สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
            ม.   39   บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นบญัญติัวา่เป็น
ความผดิและก าหนดโทษไว ้
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            ม. 40 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในกระบวนการยติุธรรม       
                     (6)  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ/ทุพพลภาพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในกระบวนการ
พิจารณาคดี 
                     (7)  ในคดีอาญา  ผูต้อ้งหา/จ าเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวน/การพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว เป็นธรรม  
                      (8)   ในคดีแพง่  บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรั 
ส่วนที่ 5   สิทธิในทรัพย์สิน 
               ม.  42 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์จะกระท ามิได ้
                          กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์อ้งระบุวตัถุประสงคแ์ละก าหนดระยะเวลาไวใ้หช้ดัแจง้  ถา้ไม่ได้
ใชภ้ายในเวลา ตอ้งคืนเจา้ของเดิม /ทายาท 
ส่วนที ่6  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

  ม. บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างาน 
ส่วนที ่7  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน 
                 ม. 47  คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการขนส่งวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสาร
ของชาติ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ส่วนที ่8  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
                 ม. 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
    ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ/ทุพพลภาพ/ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนบัสนุนจาก
รัฐ เพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 
   การจดัการศึกษาอบรมขององคก์ารวชิาชีพ /เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  
  ม .  50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพทางวชิาการ 
  การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวจิยั และการเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการ ยอ่มไดรั้บความ
คุม้ครอง / ทั้งน้ีเท่าท่ีไม่ขดัต่อหนา้ท่ีพลเมือง/ ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
ส่วนที ่9 สิทธิในการได้รับบริหารสาธารณสุขและสวสัดิการจากรัฐ 
                ม.  52 เด็กเยาวชน มีสิทธิในการอยูร่อดและไดรั้บการพฒันาฯ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นส าคญั 
   เด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐใหป้ราศจากความรุนแรง และนไม่เป็น
การปฏบัติัอนัไม่เป็นธรรม 
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ส่วนที ่10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 
    ม. 56 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบ และเขา้ถึงขอ้มูล/ ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐ เวน้แต่..การเปิดเผยจะกระทบต่อ 
  1)   ความมัน่คงของหหน่วยงานของรัฐ  
  2)   ความปลอดภยัของประชาชน 
  3)   ขอ้มูลส่วนบุคคล 
  4)   ส่วนไดส่้วนเสียอนัพึงไดรั้บความคุม้รอง 
ส่วนที ่11 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ 
ส่วนที ่12 สิทธิชุมชน 
                  ม.  67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษบ์  ารุงรักษา และการไดป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนที ่13 สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญ 
  ม.   69 บุคคลยอ่มมีสิทธิต่อตา้นโดยสันติวธีิ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศ 
หมวดที ่ 4   หน้าทีข่องชนชาวไทย 
              ม.   70 บุคคลมีหนา้ท่ีพิทกัษรั์กษาชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และการปกครองระบบประชาธิปไตย 
              ม.  71  มีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ 
              ม.  72  มีนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
              ม.  73  มีหนา้ท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกนัและบรรเทาภยั  
พิบติัสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษป์กป้องสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
               ม.  74  ผูเ้ป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง มีหนา้ท่ี  

 >>รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 >>อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชน ตามหลกัธรรมาภิบาล 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
 ผูใ้ดละเลย/ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยอ่มมีสิทธิขอใหผู้น้ั้น/  

ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ั้น ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอใหด้ าเนินการตามน้ี 
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หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 
ส่วนที ่1 บททัว่ไป 

1. รัฐตอ้งตรากฎหมายและก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน (มาตรา75) 
2. ตอ้งจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหน่ึงคร้ัง  
3. ครม.ตอ้งจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน(มาตรา76) 
4. ครม.ตอ้งจดัใหมี้แผนการตรากฎหมาย 

ส่วนที่   2   แนวนโยบายด้านความมั่นคง 
ส่วนที ่  3   แนวนโยบายด้านการบริหารราชกาแผ่นดิน 

       รัฐตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
1. บริหารราชการแผน่ดิน โดยตอ้งส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
2. จดัระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้ขอบเขต 

อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีชดัเจน 
3. กระจายอ านาจให ้อปท. พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันา 

จงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็น อปท. ขนาดใหญ่ 
4. พฒันาระบบงานภาครัฐมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ  

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงและวธีิการท างาน 
                    ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ ใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็น  
แนวทางในการปฏิบติัราชการ  จดัระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอ่ืน เพื่อใหก้ารบริการสาธารณะเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

5. ใหห้น่วยงานทางกฎหมายมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐเพื่อให้  
การบริหารราชการแผน่ดิน เป็นไปตามหลกันิติธรรม  

6. ใหมี้แผนพฒันาการเมือง จดัใหมี้สภาพฒันาการเมืองท่ีมีความเป็นอิสระ 
7. ใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งเหมาะสม 
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ส่วนที่  4  ด้านศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม 

ม.   79   รัฐตอ้งใหค้วามอุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนา 
ม.   80  รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษา และ 

วฒันธรรมดงัต่อไปน้ี 
 

(1)คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้ 
การศึกษาปฐมวยั   ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนั
ครอบครัว   ตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะล าบาก ใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและพึ่งตนเองได้ 
                           (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การเสริมสร้างสุขภาพท่ีย ัง่ยนื  จดัและ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

      (3).  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้ 
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

- จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
- กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ 
- จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการ 

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
- ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวนิยัค านึงถึง  

ประโยชน์ส่วนรวม ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให ้อปท.ชุมชน  องคก์ารทาง 

ศาสนา เอกชน ......รัฐตอ้งส่งเสริมสัมพนัธไมตรีและร่วมมือกบันานาประเทศ 
                         (5)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยั  เผยแพร่ขอ้มูล ผลการศึกษาวจิยั 

            (6)  ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ 
ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมอีนดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ส่วนที ่ 5  แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
            ม.   81   รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยติุธรรม ดงัน้ี  
                          (1)   ดูแลใหมี้การปฏิบติัและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง 
                          (2)   คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพ้น้จากการล่วงละเมิด 
                          (3)   จดัใหมี้กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย  
                          (4)   จดัใหมี้กฎหมายเพื่อจดัตั้งองคก์รเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรม  

คุม้ครองและพฒันาเด็กเยาวชน สนุบสนุนการอบรบเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาปฐมวยั 

พฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การเสริมสร้างสุขภาพท่ีย ัง่ยนืของประชาชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบั ทุกรูปแบบ  
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ส่วนที ่7 ด้านเศรษฐกจิ 

             รัฐตอ้งส่งเสริมและะสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (มาตรา 83) 
             รัฐตอ้งด าเนินการดา้นเศรษฐกิจดงัน้ี (มาตรา84) 
            (1)   สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม โดยอาศยักลไกตลาด 

- ตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน 
            (2)    สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมมาภิบาล ควบคู่ควบคู่กบัการ
ประกอบกิจการ 
           (3)    ใหมี้การรักษาวนิยัการเงินการคลงั 
           (4)    จดัใหมี้การออมเพื่อการด ารงชีพในยามชรา 
           (5)    ก ากบัใหมี้การประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ป้องกนั 

การผกูขาด ตดัตอนไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม  
           (6)    ด าเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครอง ส่งเสริมและขยาย  

โอกาสในการประกอบอาชีพ 
           (7)    ส่งเสริมใหป้ระชาชนวยัท างานมีงานท า คุม้ครองแรงงานเด็กและสตรี 
           (8)    คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด  
           (9)     ส่งเสริม สนบัสนุนและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 
           (10)   จดัใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ  
           (11)   การท าใหโ้ครงสร้างพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคตกไปเป็นของเอกชน /  

ท าใหรั้ฐเป็นเจา้ของนอ้ยกวา่ 51%จะกระท ามิได ้
           (12)   ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการพาณิชยน์าว ีการขนส่งทางราง ทั้งในและระหวา่ง 

ประเทศ 
         (13)   ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชนทั้งในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน  

ใหเ้ขม้แขง็ 
         (14)   ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต 

ส่วนที ่8 ด้านทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- จดัใหมี้แผนการบริหารการจดัการทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  

อยา่งเป็นระบบใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา ใชป้ระโยชน์อยา่งสมดุล 
- ส่งเสริม บ ารุงรักษา ระบบคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ี 

ย ัง่ยนืควบคู่และก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ คุณภาพชีวติ...โดยประสาน ชุมชน และ อปท.
ตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
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ส่วนที่ 9 ด้านวทิยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา และพลงังาน  

1. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นต่าง   ๆ โดย 
- จดัใหมี้กฎหมายเฉพาะ 
- จดังบประมาณสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้วจิยั 
- ใหมี้สถาบนัการศึกษาและพฒันา 
- จดัใหมี้การใชป้ระโยชน์จากผลการศึกษาและพฒันา 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ 
- การพฒันาบุคลากร 
- เผยแพร่ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
- สนบัสนุนใหป้ระชาชน ใชห้ลกัวทิยาศาตร์ในการด ารงชีวติ 

2. ส่งเสริมการประดิษฐคิ์ดคน้เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ / รักษาพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
ภูมิปัญญาไทย/ ใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนการวจิยั พฒันา และใชป้ระโยชร์พลงังานทดแทน 
ส่วนที่10 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย/ วางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ  
สังคม ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ในการตดัสินใจทางการเมือง 
- การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
- การจดัท าบริการสาธารณะ 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ในการตรวจสอบในการใชอ้ านาจรัฐทุกระดบั ในรูปแบบองคก์รทางวชิาชีพ  

4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ทางการเมือง 
- จดัใหมี้กฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง 

5. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบั 
- การพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

** การมีส่วนร่วม...ตอ้งค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกลเ้คียงกนั 
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หมวด  6  รัฐสภา 

1. รัฐสภาประกอบดว้ย  สภาผูแ้ทนราษฎร  และวฒิุสภา 
2. สภาผูแ้ทนราษฎร  ประกอบดว้ยสมาชิก  500   คน มีสมาชิก   2   ประเภท 

2.1    สมาชิกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   375  คน จ านวน  375  เขต 
2.2    สมาชิกแบบบญัชีรายช่ือ  125   คน 
........บุคคลผูมี้คุณสมบติัเลือกตั้ง 
          (1)    มีสัญชาติไทย  กรณีแปลงสัญชาติตอ้งแปลงสัญชาติมาแลว้ไม่นอ้ย  5   ปี 
          (2)    มีอายไุม่ต  ่ากวา่  18   ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี  1   มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
          (3)    มีช่ือในทะเบียนบา้นมาแลว้ในอ้ยกวา่   90   วนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 
     ............บุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

(1) เป็นภิกษุสามเณร  นกัพรต  นกับวช 
(2) อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
(4) วกิลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

                         ..........บุคคลต่อไปน้ีมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่  25  ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งติดต่อกนัไม่นอ้ย  

กวา่  90  วนั  เวน้แต่ ยบุสภา ตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่นอ้ยกวา่  30  วนั 
                        .........บุคคลต่อไปน้ีตอ้งหา้มมิใหส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 

(1) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(2) เป็นบุคคลลม้ละลายซ่ึงศาลยงัไม่สั่งใหพ้น้คดี 
(3) เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
(4) ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงั 
(5) เคยตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่  2  ปีข้ึนไปโดยพน้โทษมายงัไม่ถึง 5 ปีในวนัเลือกตั้ง 
(6) เคยถูกลงโทษไล่ออก/ปลดออก/ใหอ้อกจากราชการ/รัฐวสิาหกิจ เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี/

ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(7) ตอ้งค าพิพากษาใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน เพราะร ่ ารวยผดิปกติ 
(8) เป็นขา้ราชการประจ า 
(9) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน/ส.ส/ส.ว./เป็นพนกังานลูกจา้งของรัฐ/ทอ้งถ่ิน 
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(10) เป็น ก.ก.ต./ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา เป็นตน้ 
(11) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(12)เคยถูกวฒิุสภาถอดถอนยงัไม่พน้ก าหนด  5  ปี 

3. วฒิุสภา  ประกอบดว้ยสมาชิก   150   คน มีสมาชิก   2   ประเภท ไดแ้ก่ 
3.1    สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง  จ  านวน   76   คน 
3.2    สมาชิกท่ีมาจากการสรรหา จ านวน   74   คน 
         คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวฒิุสภาประกอบดว้ย 

(1)   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
(2) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(3)  ประธานผูต้รวจการแผน่ดิน 
(4)  ประธาน ปปช. 
(5)  ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
(6)  ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกา 
(7)  ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ท าหนา้ท่ีสรรหาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30   วนันบัแต่วนัไดรั้บบญัชีรายช่ือจาก กกต. 
..... ส.ว.ท่ีมาจากการเลือกตั้งวา่งลง   เลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วนั    
.....ส.ว.ท่ีมาจากการสรรหาวา่งลง  ให ้กกต.ก าหนดวนัสรรหาภายใน  60   วนั   

.........ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 
 (1) มีสัญชาติโดยการเกิด 
 (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่  40  ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัรรับเลือกตั้ง/เสนอช่ือ 
 (3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญา/เทียบเท่า 

............บุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา 
 (1) เป็นสมาชิก/ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนทางการเมือง 
 (2) เป็น ส.ส./เคยเป็น ส.ส.และพน้มายงัไม่เกิน  1  ปีนบัถึงวนัสมคัร 
 (3) เป็น/เคยเป็น ส.ว.ในอายขุองวฒิุสภาคราวก่อน 
 (4) เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหส้มคัรรับเลือกตั้ง ส.ส. 

 ..........การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
(1)    สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่นอ้ยกวา่  1   ใน  5   มีสิทธิเขา้ช่ือขอเปิดอภิปราย 

ทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี    ตอ้งเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดว้ย  มติไม่
ไวว้างใจ ตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

(2)    สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่นอ้ยกวา่  1   ใน  6   มีสิทธิเขา้ช่ือขอเปิดอภิปราย 
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ทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  
                      (3)    กรณีมีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ถึงเกณฑ.์....ให ้ส.ส.ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่มีสิทธิเขา้ช่ือ
เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายก/รมต....เม่ือไดบ้ริหารราชการแผน่ดินมาเกิน  2   ปีแลว้    
หมวด  7   การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

1. ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  10,000  คน 
                  มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พรบ.ใน  หมวด  3  และหมวด  5   
ตอ้งจดัท าร่าง พรบ.เสนอมาดว้ย 

2. ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  20,000  คน 
                   มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื่อใหว้ฒิุสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งตอ้งระบุ
พฤติการณ์ท่ีกล่าวหาใหช้ดัเจน 

3. ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติในเหตุดงัน้ี 
3.1    ครม.เห็นวา่กิจการใดกระทบประโยชน์ไดเ้สียของประเทศชาติ/ประชาชน 

                 3.2    เหตุการณ์ท่ีกฎหมายบญัญติัใหอ้อกเสียงประชามติ  
หมวด  8  การเงิน การคลงั และงบประมาณ 

1. งบประมาณรายจ่ายของแผน่ดิน 
                ใหท้  าเป็น  พรบ.  ถา้ พรบ.ออกใชไ้ม่ทนัใหใ้ช ้พรบ.งบประมาณรายจ่ายในปี งบประมาณก่อนไปพลาง
ก่อน 

2. การเสนอร่าง พรบ.งบประมาณ 
                 ตอ้งมีเอกสารประกอบประมาณการรายรับ  วตัถุประสงค ์กิจกรรม แผนงาน โครงการ  
ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผกูพนัขา้มปีภาระหน้ีและการก่อหน้ีของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวสิาหกิจ  

3. รายจ่ายใดไม่สามารถจดัสรรใหห้น่วยงานราชการไดโ้ดยตรง 
 ใหจ้ดัไวใ้นรายจ่ายงบกลางตอ้งแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดงบกลางนั้นดว้ย 

4. ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย 
                   สภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  105  วนั  วฒิุสภาตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบภายใน  20  วนั  ส.ส.จะแปรญตัติเพิ่มเติมรายการ/จ านวนรายการมิได้ 
อาจแปรญตัติในทางลด/ตดัทอนรายจ่ายได ้ ยกเวน้  

- เงินส่งใชต้น้เงินกู ้
- ดอกเบ้ียเงินกู ้
- เงินท่ีก าหนดใหจ่้ายตามกฏหมาย 

5. การจ่ายเงินแผน่ดินจะกระท าไดเ้ฉพาะ 
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           ท่ีไดอ้นุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย  กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณกฎหมายวา่ดว้ย
เงินคงคลงั 

6. เงินรายไดข้องหน่วยงานของรัฐใดท่ีไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดินใหห้น่วยงานของรัฐ  
นั้นท ารายงานการรับ การใชจ่้ายเงินเสนอ ครม.เม่ือส้ินปีงบประมาณทุกปีให ้ ค.ร.ม.ท ารายงานเสนอสภา
ผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาต่อไป 
หมวด  9   ค.ร.ม. 

1. คณะรัฐมนตรี 
1.1    พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายก และ รมต.อ่ืนไม่เกิน  35   คน 
1.2     นายกรัฐมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
1.3     นายกฯจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่  8   ปีมิได ้

1) พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกคนหน่ึง และ ร.ม.ต.อ่ืนอีกไม่เกิน  35  คน มี 

หนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดิน โดยนายกฯแต่งตั้งจาก ส.ส./เคยเป็น ส.ส.ในอายขุองสภาผูแ้ทนชุดเดียวกนั โดยมี
ประธานสภาผูแ้ทนฯลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

2) ใหส้ภาผูแ้ทนฯใหค้วามเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็น  
นายกรัฐมนตรีใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมรัฐสภาคร้ังแรก  โดยมี ส.ส.ไม่นอ้ยกวา่ 1/5 
รับรอง มติเห็นชอบตอ้งมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

3) นายกรัฐมนตรีและ ร .ม.ต. จะเป็น ส.ส.ในขณะเดียวกนัมิได ้และใหพ้น้จาก 
สมาชิกในวนัถดัจากวนัครบ  30  วนันบัแต่วนัท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
                                  ……พน้ก าหนด 30 วนัไม่ปรากฏวา่บุคคลใดไดรั้บคะแนนเห็นชอบเป็นนายก...ให้
ประธานสภา น ากราบบงัคมทูลภายใน   15  วนันบัแต่พน้ก าหนด  ใหมี้พระบรมราชโองการแต่งตั้งผูรั้บคะแนน
สูงสุดเป็นนายก 

4) รัฐมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี  
 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
 2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่  35  ปีบริบูรณ์ 
 3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
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หมวด   10  ศาล 
1.  บททัว่ไป 

1) จดัตั้งข้ึนโดยตราพระราชบญัญติั 
2) ในคดีอาญา การจบัและคุมขงับุคคลจะกระท ามิได ้เวน้แต่ มีค าสั่ง/หมายศาล/ 

ผูน้ั้นกระท าความผดิซ่ึงหนา้/มีความจ าเป็นอยา่งอ่ืน โดยผูถู้กจบัจะตอ้งไดรั้บแจง้ขอ้กล่าวหาและรายละเอียดโดยไม่
ชกัชา้  ตอ้งไดรั้บโอกาสแจง้ใหญ้าติ/ผูไ้วว้างใจในโอกาสแรก  ตอ้งถูกน าตวัไปศาลภายใน  48  ชัว่โมง 
2.  ศาลรัฐธรรมนูญ 

-     ประกอบดว้ยประธานศาลคนหน่ึง และตุลาการอ่ืนอีก  9  คน พระมหากษตัริย ์
ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒิุสภา 
3.   ศาลยุติธรรม 

1) คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม  15   คน  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง 
ปวง เวน้แต่คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืน แบ่งออกเป็น  3  ชั้นคือ  

(1) ศาลชั้นตน้ 
(2) ศาลอุทธรณ์ 
(3) ศาลฎีกา 

2) ใหมี้ศาลแผนกคดีอาญาของผูด้  า-รงต าแหน่งทางการเมือง ประกอบดว้ย ผู ้
พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา จ านวน  9  คน เลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา มี
อ านาจพิพากษาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
4.   ศาลปกครอง 

 มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวสิาหกิจ/ราชการส่วนทอ้งถ่ิน/เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา/ในก ากบัดูแลของรัฐกบัเอกชน/ระหวา่ง
หน่วยงานของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 ศาลปกครอง แบ่งออกเป็น  2   ชั้น   
  1)    ศาลปกครองสูงสุด 
  2)    ศาลปกครองชั้นตน้.....จะมีชั้นอุทธรณ์ดว้ยกไ้ด้ 
 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  13   คน ประกอบดว้ย 
  -    ประธานศาลปกครองสูงสุด 
        -    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ     9    คน    ตุลาการศาลปกครองเลือกกนัเอง 
        -    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ    3    คน  เลือกจากวฒิูสภา    2   คน   -    เลือกจาก  ครม.  1    คน 
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หมวด   11    องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

1.  องคก์รอิสระ 
1.1    กกต.     5   คน 
1.2    ผูต้รวจการแผน่ดิน    3   คน 
1.3    ปปช.      9   คน 
1.4    คตง.      7   คน 

2. องคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
          2.1  องคก์รอยัการ 
          2.2  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   7  คน 
          2.3  ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมวด 12  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

1.  การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไปน้ีคือ  นายกรัฐมนตรี / ร.ม.ต./ ส.ส./  

ส.ว./ ขา้ราชการการเมือง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน / สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ  ปปช.ทุกคร้ังท่ีเขา้รับ/พน้จากต าแหน่ง และตอ้งยืน่ภายใน
ก าหนดเวลาต่อไปน้ี 
                        -     กรณีเขา้รับต าแหน่งใหย้ืน่ภายใน  30  วนั 
                        -     กรณีพน้จากต าแหน่งใหย้ืน่ภายใน  30  วนั 
                         -      กรณีตายในระหวา่งด ารงต าแหน่ง/ ก่อนยืน่หลงัพน้จากต าแหน่ง   ใหท้ายาท/ผูจ้ดัการมรดกยืน่
ภายใน  90  วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นตาย 
                         -     นอกจากนั้นใหมี้หนา้ท่ียืน่อีกคร้ังหน่ึงภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่งมาแลว้เป็น
เวลา  1  ปี         

2. การถอดถอนจากต าแหน่ง 
                            -     ผูด้  ารงต าแหน่ง   นายกรัฐมนตรี / ร.ม.ต. / ส.ส./ ส.ว./ประธานศาลฎีกา /  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ / ประธานศาลปกครอง / อยัการสูงสุด / ก.ก.ต. / ผูต้รวจการแผน่ดินของ 
รัฐสภา / ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ / กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน / ผูพ้ิพากษา/ตุลาการ/พนกังาน 
อยัการ/ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง  ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี / จง 
ใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ใหว้ฒิุสภามีอ านาจถอดถอนผูน้ั้นออกจาก  
ต าแหน่งได ้
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- ส.ส.ไม่นอ้ยกวา่ ¼  หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  20,000   
คนมีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุ เพื่อใหว้ฒิุสภามีมติถอดถอนบุคคลดงักล่าวออกจากต าแหน่ง หรือ    ส .ว.ไม่
นอ้ยกวา่  ¼  มีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อประธานวฒิุเพื่อใหว้ฒิุสภาถอดถอน ส .ว.ออกจากต าแหน่งได้ 

- ส.ว.มีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนโดยวธีิลบั มติถอดถอนใหผู้ใ้ดออก  
จากต าแหน่งใหถื้อคะแนนไม่นอ้ยกวา่  3/5  ของ ส.ว.ทั้งหมด 

3. การด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  
- กรณีท่ีนายก / ร.ม.ต./ส.ส./ส.ว./ขา้ราชการการเมืองอ่ืนถูกกล่าวหาวา่ร ่ ารวยผดิปกติ/กระท า

ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ   
- ใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา......การ

พิจารณาคดีใหถื้อเสียงขา้งมาก  
หมวด 13   จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

1.  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
1.1 ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดข้ึน 
1.2 ตอ้งมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน 
1.3 ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
1.4 ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบติัตาม ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผดิทางวนิยั 

2.  ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบติั 
          -  ใหผู้ต้รวจการแผน่ดินรายงานต่อรัฐสภา ครม.  
          -   หากเป็นการกระท าผดิร้ายแรง ใหส่้งเร่ืองให ้ ปปช.พิจารณา 
          -   ใหถื้อเป็นเหตุท่ีอาจถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ี 

1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม 
2. มีสิทธิจดัการศึกษาอบรม การฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ความตอ้งการ  
3. เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ....ค านงถึงความสอดคลอ้งกบั 

มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ 

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ การ
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ินและระหวา่งทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองใหเ้ป็นไปตามกฎหมายโดยค านึงถึงการ
กระจายอ านาจเพิ่มข้ึนใหแ้ก่ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 

เพื่อพฒันาการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ใหมี้กฎหมายก าหนดแผน 
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และขั้นตอนการกระจายอ านาจ อยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญั ต่อไปน้ี 

1. การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริหารสาธารณะระหวา่งรัฐ  
กบัทอ้งถ่ินและระหวา่งทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง 

2. การจดัสรรสัดส่วนภาษีอากรระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ิน 
3. การจดัใหมี้คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงท าหนา้ท่ีดงักล่าว ประกอบดว้ย  

ผูแ้ทนของส่วนราชการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูท้รงคุณวฒิุ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหาร/ผูบ้ริหาร 

ทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

ราษฎรในทอ้งถ่ินท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่  ¾  ของจ านวนผูมี้ 

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเห็นวา่สมาชิก/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใดไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป  ใหผู้น้ั้นพน้จาก
ต าแหน่ง การลงคะแนนตอ้งมีผูม้าลงคะแนนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ 

ปัญญา/วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  ยอ่มมีสิทธิจดัการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้น และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ โดยการจดัการศึกษาอบรมตอ้ง
ค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดี 
หมวด   15  การแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 
             ม. 291  หลเักณฑแ์ละวธีิการแกไ้ข 
                1.   ญตัติขอแกไ้ขตอ้งมาจาก 
                       1.1   คณะรัฐมนตรี 
                       1.2    ส.ส.ไม่นอ้ยกวา่ 1  ใน  5    
                       1.3    ส.ส.และ ส.ว.ไม่นอ้ยกวา่  1  ใน 5 
                       1.4    ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  50,000  คน 

กระท าไดโ้ดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการต่อไปน้ี 
………..ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีมีผลเปล่ียนแปลงการปกครอง/เปล่ียนรูปแบบรัฐจะเสนอมิได้ 
  ตอ้งเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมและใหรั้ฐสภาพิจารณา  3  วาระ 
การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลกัการ ใหใ้ชว้ธีิเรียกช่ือลงคะแนนโดยเปิดเผย  ตอ้งมีคะแนนเห็นชอบ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของทั้ง  2  สภา 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2  ขั้นพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ใหถื้อเอาเสียงขา้ง 
มากเป็นประมาณ  เม่ือพิจารณาวาระท่ี  2  เสร็จส้ินแลว้ใหร้อไว ้ 15  วนัเม่ือพน้ก าหนดแลว้ใหรั้ฐสภาพิจารณาวาระท่ี  
3 
                 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  3  ขั้นสุดทา้ย ใหใ้ชว้ธีิเรียกช่ือและลงคะแนนโดย 
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เปิดเผย  ตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนทั้งหมดใหน้ าร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมข้ึน
ทูลเกลา้ถวาย 
*บทเฉพาะกาล 

หลงัจากการเลือกตั้งทัว่ไป ให ้ครม.จดัท า/ปรับปรุงกฎหมายต่อไปน้ีภายใน  1   ปีนบัแต่ 
วนัท่ี ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

1.   ส่วนท่ี  8   สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
      1.1    สิทธิไดรั้บการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  12   ปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพโดย 

ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
                    1.2    สิทธิไดรั้บการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  12   ปีของผูย้ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก
.....ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหท้ดัเทียมกบับุคคลอ่ืน 
                   1.3    การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพ เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
               ....ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและการส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

2. เสรีภาพในทางวชิาการของบุคคล 
2.1 การศึกษาอบรม 
2.2 การเรียนการสอน 
2.3 การวจิยั 
2.4 การเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการ 

3. กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (ม 80)โดย 
4.1    ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
การเรียนรู้ตลอดชีวติ   วทิยาลยัชุมชน การศึกษารูปแบบอ่ืน  

4. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบ
การศึกษาทุกระดบัของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ,๒๕๔๕ ,๒๕๕๓ 

 
มาตรา ๔ 

• “การศึกษา” หมายความว่า  
• กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองค์
ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

• "การศึกษาขั้นพืน้ฐาน” หมายความว่า  
• การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา 

• “การศึกษาตลอดชีวติ” หมายความว่า  
• การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษาใน 

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวติไดอ้ยา่ง 
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

• “สถานศึกษา”  หมายความว่า 
•  สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั หน่วยงาน

การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษา 

• “สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา่  
• สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า  
• ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค ์

และมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 

• “การประกนัคุณภาพภายใน” หมายความว่า  
• การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
สถานศึกษานั้น 
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• “การประกนัคุณภาพภายนอก” หมายความว่า 

•  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

• “ผู้สอน” หมายความว่า  
• ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ 

• "ครู" หมายความว่า  
• บุคลากรวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน 
• "คณาจารย์"   หมายความว่า    

• บุคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบั
ปริญญาของรัฐและเอกชน 

• “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  
• บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชน 

• “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า  
• บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา

ข้ึนไป 
• “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า  

• ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้งผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการ 
หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ความมุ่งหมายและหลกัการ 
 
มาตรา ๖ 

• การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
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มาตรา ๗  
• ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา 
 
มาตรา ๑๐  

• การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบ
สองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให ้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
             การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม         
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้
หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
เป็นพิเศษ 
        

มาตรา ๑๐  
• การศึกษาส าหรับคนพิการ  

• ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

• การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ    
• ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

 
มาตรา ๑๑  

• บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษา           
ภาคบงัคบั 



เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)    21 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 
มาตรา ๑๒ 

•  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหบุ้คคล ครอบครัว องคก์รชุมชน 
องคก์รเอกชน     องคก์ารวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆมีสิทธิ
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรา ๑๓  
• บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

   (๑)   การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรือ  
           บุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล 
    (๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลท่ี    
            ครอบครัวจดัให ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    (๓)  การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 
มาตรา ๑๕  

• การจดัการศึกษา มีสามรูปแบบ คือ 
•  (๑) การศึกษาในระบบ  
•  (๒) การศึกษานอกระบบ และ 
•  (๓) การศึกษาตามอธัยาศยั 

 
มาตรา ๑๕  

• (๑) การศึกษาในระบบ  
• เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ

ประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
•  (๒) การศึกษานอกระบบ  

• เป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จ 
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม   

•    
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•  (๓) การศึกษาตามอธัยาศัย  
• เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส 

โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๑๖  

• การศึกษาในระบบมี สองระดบั คือ  
• การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
• การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

    การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา  
    การแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๗  
• ใหมี้การศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปี โดยใหเ้ด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็ เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จนอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก  
• เวน้แต่สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการนบัอายใุหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
•  (การนับ พ.ศ. เข้าเรียน = ปี พ.ศ.ทีเ่กดิ + 7 ) 

 
หมวด ๔ 

แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา ๒๒  

• การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

มาตรา ๒๓  
• การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้

ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั
การศึกษา 

•  (๑)   ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ     
สังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 (๒)  ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ือง
การจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื  
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•  (๓)  ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
• (๔)   ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

 (๕)  ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
 
มาตรา ๒๔ 

• การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        (๑)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
        (๒)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
        (๓)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น และท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
      (๔)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
      (๕)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวจัิยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่าง ๆ 
  (๖) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย        เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 
มาตรา ๒๖  

• ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจาก 
• พฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติ  
• การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
• การร่วมกิจกรรม 
• การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ

การศึกษา 
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•  ใหส้ถานศึกษาใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
มาตรา ๒๗  

• ใหค้ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อ (วตัถุประสงค์หลกัสูตร) 

• ความเป็นไทย  
• ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ   
• การด ารงชีวติ  
• การประกอบอาชีพ 
• การศึกษาต่อ 

• สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ี จดัท าสาระหลกัสูตรตามวตัถุประสงค ์
มาตรา ๒๘  

• สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวชิาการ และวชิาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล  
• ดา้นความรู้  
• ดา้นความคิด  
• ดา้นความสามารถ  
• ดา้นความดีงาม  
• ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

มาตรา ๓๐  
• ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
•  การส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยั 

• เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการการศึกษา 

มาตรา ๓๒  
• ใหก้ระทรวงมีองคก์รหลกัท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภา  หรือในรูปคณะกรรมการ  จ านวนส่ีองคก์ร  

• สภาการศึกษา  
• คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
• คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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• เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจ
หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มาตราที ่๓๔  วรรคหน่ึง 
• คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ี 

• พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันามาตรฐาน และ 
• หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอดคลอ้งกบั 

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• แผนการศึกษาแห่งชาติ 

• การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรา ๓๗  

• การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึง  
• ระดับของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ  านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วฒันธรรมและความ

เหมาะสมดา้นอ่ืนดว้ย เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 
• ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 
• เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา…..(183 เขต) 
• เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา…..(42 เขต) 

 

 
มาตรา ๓๙  

• ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา  
• ดา้นวชิาการ  
• ดา้นงบประมาณ 
• ดา้นการบริหารงานบุคคล  
• ดา้นการบริหารทัว่ไป 
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• ไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
 
มาตรา ๔๐  

• ให้มีคณะกรรมการ....ของแต่ละสถานศึกษา  
• สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
• สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญา  
• สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

• เพือ่ท าหน้าทีก่ ากบัและส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสถานศึกษา  
ประกอบด้วย  

• ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา   ผู้แทนพะภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
มาตรา ๔๗  

• ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
• ประกอบดว้ย  

• ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
• ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา ๔๘  
• ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
• ใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ 
• หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

          เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 
มาตรา ๔๙  

• ใหมี้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน (สมศ.) 
• ท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศึกษา 
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• เพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  
• โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ (หมวด 1) 
• แนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั (หมวด 4) 

        ใหมี้การประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปี
นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน 

• ใหมี้การประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ย 

• เสนอผลการประเมินต่อ 
• หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
• สาธารณชน 

 
หมวด ๗ 

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
มาตรา ๕๓  (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.สภาครูฯ) 

• ใหมี้องคก์รวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใตก้าร
บริหารของสภาวชิาชีพ ในก ากบัของกระทรวง  

• มีอ านาจหนา้ท่ี 
• ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ  
• ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
• ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
• การพฒันาวชิาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา 

• ใหค้รู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชนตอ้งมี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

 
มาตรา ๕๔ (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ) 

• ใหมี้องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นขา้ราชการในสังกดัองคก์รกลาง
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู โดยยดึหลกัการกระจายอ านาจ 
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
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มาตรา ๕๕  (ท าให้เกดิ พ.ร.บ.เงินเดือนฯ) 

• ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน ส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ใหมี้รายไดท่ี้เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพ 

 
หมวด ๘ 

ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
 
มาตรา ๕๙  

• ใหส้ถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล  
• มีอ านาจ 

• ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็น
ท่ีราชพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืน 

• จดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียม 
การศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค ์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

 
มาตรา ๖๐  

• ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ
ประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
     (๑) จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั 
        (๒) จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 
                                              หมวดที ่    9     เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

• 1.รัฐตอ้งจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน า และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อ  
• ประโยชน์ส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
• 2.รัฐตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การผลิต การพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือ  
• ทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี เร่งรัดพฒันาความสามารถในการผลิต มีเงิน

สนบัสนุนการผลิต ใหแ้รงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลย ีโดยเปิดใหมี้การแข่งโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม  
• 3.พฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยี 



เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)    29 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

• 4.ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในโอกาสแรกท่ีท าไดใ้นการใช้ 
• เทคโนโลยี 
• 5.รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันาการผลิตและพฒันาเทคโนโลย ีติดตาม  
• ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ 
• 6.ใหมี้การระดมทุนเพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยจีากเงินอุดหนุนของรัฐ  
• ค่าสัมปทานและผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการดา้นส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศและ

โทรคมนาคม และใหมี้การลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันาคนและสังคม  
• 7. รัฐตอ้งจดัใหมี้หน่วยงานกลางท าหนา้ท่ีเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริมและประสานการวจิยั การพฒันาและ

การใช ้ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยี 
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พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เติม  
(ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตัง่ใหรั้บราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบ

บุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือนใน 
◦ กระทรวงศึกษาธิการ 
◦ การทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
◦ กระทรวงวฒันธรรม 

 
ข้าราชการครู 
 ผูท่ี้ประกอบวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย

วธีิการต่างๆ ...ในสถานศึกษาของรัฐ.... 
คณาจารย์ 
 บุคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐ  

 
บุคลากรทางการศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 ผูบ้ริหารการศึกษา  
 ผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ี 

◦ ใหบ้ริการ หรือ 
◦ ปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ การบริหารการศึกษา 

วชิาชีพ 
 หมายความวา่ 

◦ วชิาชีพครู 
◦ วชิาชีพบริหารการศึกษา 
◦ วชิาชีพบุคลกรทางการศึกษาอ่ืน 
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หน่วยงานการศึกษา 
 หมายความวา่ 

◦ 1. สถานศึกษา 
◦ 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (กระทรวงประกาศ) 
◦ 3. ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน 
◦ 4. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศส านกังานเขตฯ 
◦ 5. หน่วยงานอ่ืนๆท่ีกระทรวง ก าหนด 

สถานศึกษา 
 หมายความวา่ 

◦ สถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
◦ โรงเรียน 
◦ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
◦ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและอธัยาศยั 
◦ ศูนยก์ารเรียน 
◦ วทิยาลยั 
◦ วทิยาลยัชุมชน 
◦ สถานบนัท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาตามประกาศกระทรวง 

ส่วนราชการ/หัวหน้าส่วนราชการ 
 ส่วนราชการ หมายความวา่ 

◦ หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 
 หวัหนา้ส่วนราชการ หมายความวา่  

◦ ปลดักระทรวง 
◦ เลขาธิการ 
◦ อธิบดี 
◦ ต าแหน่งท่ีเรียกอยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา7) 
 เรียกวา่ “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
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 เรียกโดยยอ่วา่  ก.ค.ศ. 
 คณะกรรมการทั้งหมด 31 คน (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553) 

 
 องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

◦ (1)  ประธานกรรมการ :  1 
◦ (2)  รองประธานกรรมการ :  1 
◦ (3)  กรรมการโดยต าแหน่ง :  8 
◦ (4)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ :  9 
◦ (5)  กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาจากการเลือกตั้ง :  12 

 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา7) 
 (1)  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ     ประธานกรรมการ  
 (2)  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ     รองประธานกรรมการ 
 (3)  กรรมการโดยต าแหน่ง  : 8 คน 

◦ เลขาธิการ กพฐ.   เลขาธิการ กอศ. 
◦ เลขาธิการ กอ.   เลขาธิการ ก.พ. 
◦ เลขาธิการคุรุสภา  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
◦ ปลดักระทรวงวฒันธรรม  ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา7) 
 (4)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ : 9 (ครม.แต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญ) 

◦ ดา้นการศึกษา 
◦ ดา้นบริหารงานบุคคล 
◦ ดา้นกฎหมาย 
◦ ดา้นการบริหารจดัการภาครัฐ 
◦ ดา้นการบริหารองคก์ร 
◦ ดา้นการศึกษาพิเศษ 
◦ ดา้นการบริหารธุรกิจ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์ 
◦ ดา้นการผลิตและพฒันาครู 
◦ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ ดา้นการบริหารจดัการความรู้ หรือ        ดา้นการวจิยัและ

ประเมินผล 
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 อายไุม่ต ่ากวา่ 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
 
 
 
  (5)  กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาจากการเลือกตั้ง  : 12 คน 

◦ ผอ.สพท. การศึกษาประถมศึกษา 1 
◦ ผอ.สพท. มธัยมศึกษา  1 
◦ ผูบ้ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 1 
◦ ผูบ้ริหารสถานศึกษามธัยมศึกษา 1 
◦ ขา้ราชการครู   5 

 สังกดั สพฐ. ประถมศึกษา                                3  
 สังกดั สพฐ. มธัยมศึกษา                                    1 
 สังกดั สกอศ.                                   1 
 สังกดัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือสังกดักระทรวงวฒันธรรม     1 
◦ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            2 

 ประถมศึกษา       1 
 มธัยมศึกษา    1 

 ใหเ้ลขาธิการ ก.ค.ศ.  เป็นเลขานุการ  
◦ เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งขา้ราชการในส านกังาน ก.ค.ศ. เป็นผูช่้วยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน  

 >>> เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นทั้ง 
◦ กรรมการโดยต าแหน่ง และ 
◦ เลขานุการ  

คุณสมบัติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

◦ มีใบประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 
◦ ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

◦ มีใบประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 
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◦ ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

◦ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
 
 
 ข้าราชการครู 

◦ มีใบประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 
◦ ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
◦ มีประสบการณ์ดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี หรือมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ช านาญการ 

 บุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

◦ มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
◦ ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
◦ มีประสบการณ์ในดา้นการสนบัสนุนการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี 

อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
 เสนอแนะ ใหค้  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล  
 ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑอ์ตัราก าลงั รวมใหค้วามเห็นชอบจ านวนและอตัราต าแหน่ง 
 เสนอแนะ ใหค้  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัค่าครองชีพ เงินเดือน เงินวทิยฐานะ หรือการจดัสวสัดิการ 

หรือประโยชน์เก้ือกลู เพื่อให ้ครม.อนุมติั 
 ออก กฎ ก.ค.ศ. ระบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วธีิการ ให ้ครม.อนุมติั และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้

บงัคบัใช ้
 พิจารณาวนิิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการบงัคบัใช ้พ.ร.บ. 
 พฒันาหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งพิทกัษร์ะบบคุณธรรมขา้ราชการ 
 ก าหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุ แต่งตั้ง อตัราเงินเดือนต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา การจดัสวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกลู การสร้างขวญัก าลงัใจและยกยอ่งเชิดชู

เกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข ์
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 ก ากบั ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของงขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 พิจารณารับรองคุณวฒิุผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติังาน 
 พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติั และแกไ้ขทะเบียนประวติั และควบคุมการเกษียณอายรุาชการ 

 
 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านกังาน ก.ค.ศ.) 

- เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการ 
- เลขาธิการ ก.ค.ศ. มีฐานะเป็นอธิบดี 

 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพืน้ทีก่ารศึกษา... (มาตรา  21) 
 เรียกโดยยอ่วา่  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา.... 

◦ ...ประถมศึกษา 
◦ ...มธัยมศึกษา 

 คณะกรรมการทั้งหมด 10 คน (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553) 
 องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

◦ (1)  ประธานอนุกรรมการ      : (อนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวฒิุ) 
◦ (2) อนุกรรมการโดยต าแหน่ง   :  2 
◦ (3)  อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ :  4 
◦ (4)  กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาจากการเลือกตั้ง  :  3 
◦ กรรมการและเลขานุการ : 1   

 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพืน้ทีก่ารศึกษา... (มาตรา  21) 
 องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

◦ (1)  ประธานอนุกรรมการ  
  อนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวฒิุ  
  ใหถื้อวา่อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (๓) มีจ  านวนเท่าท่ีมีอยู ่

◦ (2) อนุกรรมการโดยต าแหน่ง :  2 
 ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และ ผูแ้ทนคุรุสภา 
 ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ 

 ดา้นการบริหารงานบุคคล  
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 ดา้นการศึกษา 
 ดา้นกฎหมาย หรือ 
 ดา้นการเงินการคลงั 

 
 

◦  (3)  อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   :  4 
 ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ ดา้นละ 1 คน จาก 

 ดา้นการบริหารงานบุคคล   
 ดา้นการศึกษา  
 ดา้นกฎหมาย และ 
 ดา้นการเงินการคลงั 

◦  (4)  กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาจากการเลือกตั้ง  :  3 
 ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา :  1 
 ผูแ้ทนขา้ราชการครู  :  1   
 ผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน :  1 

◦ ให ้ผอ.สพท.  เป็นกรรมการและเลขานุการ (วรรคสอง) 
อ านาจหน้าที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษา... (มาตรา 23) 
 พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา การก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งและเกล่ียอตัราก าลงั 
 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง 
 ใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ขา้ราชการครูและ

บุคลากรการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 พิจารณาเร่ืองการด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์  
 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ก ากบัดูแล ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูฯ ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 จดัท าและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูฯ 
 จดัท ารายงานประจ าปีการบริหารงานบุคคลเสนอ ก.ค.ศ. 

อ านาจ หน้าที ่ผอ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา(มาตรา 24) 
 ให ้ผอ.เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผูบ้ริหารราชการในส านกัเขตฯ และ  
 เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ    อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
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 เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตฯ 
 พิจารณาเสนอความดีความชอบ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และขา้ราชการครูและ  

บุคลากรฯ ภายในเขต 
 จดัท าแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรฯ 
 จดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรฯ 
 จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑก์ารประเมินผลงาน 
 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานการบริหารงานบุคคล เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษา 
 
อ านาจ หน้าที ่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน (มาตรา 26) 
 อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ในสถานศึกษา ดงัน้ี  

◦ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ ์วธีิการ ตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีฯ ก าหนด 

◦ เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรฯในสถานศึกษา      
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีฯ พิจารณา 

◦ ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

◦ ปฏิบติังานอ่ืนๆตามกฎหมาย หรือตาม อ.ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
อ านาจ หน้าที ่ผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรา 27) 
 ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา(...มาตรา38...) เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  มีอ านาจ หนา้ท่ี 
◦ ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ ตามท่ี ก.ค.ศ. และ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีฯ ก าหนด 
◦ พิจารณาเสนอความดีความชอบขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ในสถานศึกษา 
◦ ส่งเสริม สนบัสนุนใหข้า้ราชการครูและบุคลากรฯใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
◦ จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรฯในสถานศึกษา 
◦ ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรฯเพื่อเสนอ    อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษา 
 รอง.ผอ.สพท. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรฯในสถานศึกษาหรือไม่…? 
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คุณสมบัติทัว่ไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ       จ านวน 13 ข้อ (มาตรา 30)  
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
 3. เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย 
 4. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคตามกฎ ก.ค.ศ.  
 6. ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน หรือถูกสั่งพกั หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
 7. ไม่เป็นผูป้กพร่องในศีลธรรม ผูป้ระกอบวชิาชีพครูและบุคลากรฯ 
 8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
 9. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 10. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาใหถึ้งท่ีสุดตอ้งจ าคุก เวน้แต่เป็นโทษท่ีกระท าความผดิ         

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
 11. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวสิาหกิจ    องคก์ารมหาชน หน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 12. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าการผดิวนิยั 
 13. ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ  

เงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง (มาตรา 31,44)  
 อตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ใหเ้ป็นตามกฎหมาย

วา่ดว้ยอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ  
 เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือน  
 ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรฯ ไดรั้บอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายวา่

ดว้ยอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ (มาตรา 44)  
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บญัชีแนบทา้ย เงินวทิยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง ขา้ราชการครูและบุคลากรฯ 
วทิยฐานะ อตัรา (บาท/เดือน) เงินประจ าต าแหน่ง 

ช านาญการ 3,500 - 

ช านาญการพิเศษ 5,600 5,600 

เช่ียวชาญ 9,900 9,900 

เช่ียวชาญพิเศษ 13,000 
15,600* 

13,000 
15,600* 

 
 
บญัชีเงินเดือนต าแหน่งครูผูช่้วย ตามคุณวฒิุ 
 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๗๖  ลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ (มีผลตั้งแต่ ๑ เมษายน 

๒๕๕๔)  
◦ ปริญญาเอก  อตัราเงินเดือนแรกบรรจุ   ๑๓,๗๗๐  บาท 
◦ ปริญญาโท  อตัราเงินเดือนแรกบรรจุ   ๑๐,๑๙๐  บาท 
◦ ปริญญาตรี (หลกัสูตร ๕ ปี) อตัราเงินเดือนแรกบรรจุ   ๙,๑๔๐  บาท 
◦ ปริญญาตรี (หลกัสูตร ๔ ปี) อตัราเงินเดือนแรกบรรจุ   ๘,๓๔๐  บาท 
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บญัชีแนบทา้ย เงินเดือน ขา้ราชการครูและบุคลากรฯ  (เร่ิมใช ้1 ตุลาคม 2554) 
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การพจิาณาเลือ่นขั้นเงินเดือน  (มาตรา73) 
 ใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาอยา่งนอ้ย 3  คน  
 การพิจารณายดึหลกั  

◦ มีคุณธรรม   
◦ มีความเท่ียงตรง 
◦ เปิดเผย 
◦ โปร่งใส 
◦ ผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 
◦ ความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

การก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรบุคลกรฯ  3 ประเภท (มาตรา 38)  
 ก. ต าแหน่งซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในสถานศึกษา 

◦ (1)  ครูผูช่้วย 
◦ (2)  ครู 
◦ (3)  อาจารย ์
◦ (4)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
◦ (5)  รองศาสตราจารย ์
◦ (6)  ศาสตราจารย ์

 ข. ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา 
◦ (1)  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
◦ (2)  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
◦ (3)  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตฯ 
◦ (4)  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตฯ 
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◦ (5)  ต าแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 รอง.ผอ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรฯใน สพท.นั้นๆ หรือไม่......? 

 
 ค. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

◦ (1)  ศึกษานิเทศก ์
◦ (2)  ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรบุคลกรฯ เป็นต าแหน่งทีม่ีวทิยฐานะ (มาตรา  39)  
 ก. ต าแหน่งครู  มีวทิยฐานะ 

◦ (1) ครูช านาญการ 
◦ (2) ครูช านาญการพิเศษ 
◦ (3) ครูเช่ียวชาญ 
◦ (4) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 ข. ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีวทิยฐานะ 
◦ (1) รองผูอ้  านวยการช านาญการ 
◦ (2) รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
◦ (3) รองผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
◦ (4) ผูอ้  านวยการช านาญการ 
◦ (5) ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
◦ (6) ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
◦ (7) ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

 ค. ต าแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา  มีวทิยฐานะ 
◦ (1) รองผูอ้  านวยการ สพท.ช านาญการพิเศษ 
◦ (2) รองผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญ 
◦ (4) ผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญ 
◦ (5) ผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญพิเศษ 

 ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ มีวทิยฐานะ 
◦ (1) รองผูอ้  านวยการ สพท.ช านาญการพิเศษ 
◦ (2) รองผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญ 
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◦ (4) ผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญ 
◦ (5) ผูอ้  านวยการ สพท. เช่ียวชาญพิเศษ 

 
การบรรจุแต่งตั้งการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
 หลกัสูตร วธีิการแข่งขนั และวธีิด าเนินการ เกณฑก์ารตดัสิน การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ การยกเลิกบญัชี           

ผูส้อบแข่งขนั ใหเ้ป็นไปตาม ก.ค.ศ. ก าหนด (มาตรา 47) 
 
 
การด าเนินการบรรจุแต่งตั้งโดยวธีิอืน่ 
 อ.ก.ค.ศ. ด าเนินการโดยวธีิคดัเลือก (มาตรา 50) 

◦ กรณีมีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษไม่สามารถด าเนินการสอบแข่งขนัได ้หรือ 
◦ สอบแข่งขนัอาจท าใหไ้ม่ไดบุ้คคลตามประสงคข์องทางราชการ 

 หน่วยงานการศึกษาใด มีเหตุผลจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการตอ้งบรรจุ แต่งตั้งผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ช านาญการ หรือเช่ียวชาญระดบัสูง  

◦ ขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
◦ ขออนุมติัจาก ก.ค.ศ. (มาตรา 51) 

***ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งตั้ง (มาตรา 53) 
 (1) ต าแหน่งท่ีมีวทิยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

◦ ไดรั้บอนุมติั ก.ค.ศ. 
◦ ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส่วนราชการ มีอ านาจสั่งบรรจุ และ 
◦ ให ้รมต.เจา้สังกดั เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบงับงัคมทูล 
◦ นายหลวง...ทรงกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง  

 (2) ต าแหน่ง รอง.ผอ.สพท. และ ผอ.สพท. ท่ีมีวทิยฐานะช านาญการพิเศษ , เช่ียวชาญ 
◦ เลขาธิการ กพฐ. มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง 
◦ โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 

 (3) ต าแหน่ง รอง.ผอ.สถานศึกษา  ผอ.สถานศึกษา. ศึกษานิเทศก ์บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใน สพท.                 
ท่ีมีวทิยฐานะช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เช่ียวชาญ 

◦ ผูอ้  านวยการ สพท. มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง 
◦ โดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 (4) ต าแหน่งครูผูช่้วย  ต าแหน่งครู  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในสถานศึกษา (ยงัไม่มีวทิยฐานะ) 
◦ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง 
◦ โดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (5) ขา้ราชการครูและบุคลากรฯท่ีไม่ไดส้ังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
◦ ใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงสุดส่วนราชการ มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้ง 
◦ โดยอนุมติั ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 

 
 
คณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท. 
 คณะกรรมการ  7  คน  ดงัน้ี 

◦ ประธานกรรมการ    :  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
◦ กรรมการ 

 เลขาธิการสภาการศึกษา 
 เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เลขาธิการ การอาชีวศึกษา 
 เลขาธิการ การอุดมศึกษา 
 เลขาธิการคุรุสภา 

◦ กรรมการและเลขานุการ  :  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
การประเมินต าแหน่งวทิยฐานะ ( มาตรา 55 ) 
 ใหมี้การประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะในต าแหน่งท่ีมีใบอนุญาตประกอบวชิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดงรงไว้

ซ่ึงความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเช่ียวชาญในต าแหน่งละวทิยฐานะ  
 ผูใ้ดไม่ผา่นการประเมิน ตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. ใหด้ าเนินการตามความเหมาะสม ดงัน้ี 

◦ (1) ใหมี้การพฒันาใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
◦ (2) ใหด้ าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรืองดเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินวทิยฐานะ 
◦ (3) ใหอ้อกจากราชการ เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบติัปฏิบติัราชการใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในระดบัทางราชการพอใจ (มาตรา 110(6)) 
 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย...สู่...ต าแหน่งครู (มาตรา 56) 
 บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผูช่้วย ใหเ้ตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้เป็นระยะเวลา 2 ปี  



เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)    45 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

◦ โดยประเมินตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. เป็นระยะ ๆ ทุกๆ 3 เดือน.......(จ านวน 8 คร้ัง) 
 คณะกรรมการประเมิน 3 คน 

◦ ผอ.สถานศึกษา หรือรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย ประธาน  
◦ ตวัแทนครูในสถานศึกษา   
◦ ตวัแทนผูท้รงคุณวฒุภายนอก (คณะกรรมการสถานศึกษา) 

 ประเมินผา่น ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53  (ผอ.สถานศึกษา) สั่งบรรจุ แต่งตั้ง 
 ไม่ผา่นการประเมินไม่ว่าคร้ังใด ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 (ผอ.สถานศึกษา) สั่งใหอ้อกจากราชการ               

ภายใน 5 วนัท าการ  และถือเสมือนวา่ผูน้ั้นไม่เคยรับราชการ 
 
 

วนัิยและการรักษาวนัิย 
 ท่ีมา  

◦ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) 
๒๕๕๑ หมวด ๖ วนิยัและการรักษาวนิยั (มาตรา ๘๒ - มาตรา ๙๗)  จ านวน ๑๖  มาตรา 

 
 ความหมาย 

 วนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวนิยัท่ีเป็นขอ้บญัญติัท่ีก าหนดเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติ  (ม.๘๒)  

 
วตัถุประสงค์ของวนัิยข้าราชการครู 
 เป็นเคร่ืองมือรักษาคนดี คดัคนชัว่ คนไม่มีประสิทธิภาพออกจากราชการ 
 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานและคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้รียน 
 เพื่อเกียรติยศช่ือเสียงของครูและองคก์รวชิาชีพครู 

การลงโทษทางวนัิย 
 วตัถุประสงค ์

◦ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขา้ราชการ 
◦ เพื่อธ ารงศกัด์ิศรีของขา้ราชการ 

 หลกัการลงโทษทางวนิยั 
◦ หลกันิติธรรม 
◦ หลกัมโนธรรม 
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◦ หลกัคุณธรรม 
วนัิยข้าราชการครูและบุคลากรฯ....มีอะไรบ้าง 
 จ าแนกเป็นกลุ่ม หรือประเภท 

◦ วนิยัไม่ร้ายแรง 
◦ วนิยัร้ายแรง 

 ดู..ตรงไหนวา่ ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง 
◦ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) 

๒๕๕๑     หมวด ๖ วนิยัและการรักษาวนิยั (มาตรา ๘๒ - มาตรา ๙๗)  จ านวน ๑๖  มาตรา 
 

หมวด ๖ วนัิยและการรักษาวนัิย 
 มาตรา ๘๒ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวนิยัท่ีบญัญติัเป็นขอ้หา้ม และขอ้ปฏิบติัไวใ้น
หมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

 มาตรา ๘๓ 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจและมี
หนา้ท่ีวางรากฐานใหเ้กิดระบอบการปกครองเช่นวา่นั้น 

 มาตรา ๘๔ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาค
และเท่ียงธรรม  มีความวริิยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ และตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัดหา้มมิใหอ้าศยัหรือ
ยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจและหนา้ท่ีราชการของตน ไม่วา่จะโดยทางตรง หรือทางออ้ม                             
หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นการปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ี   มิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ                           
เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้างแรง 

 มาตรา ๘๕ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดย
ถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
โดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา                            
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษา
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ประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง                               
เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา ๘๖ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ี
ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียงแต่ถา้เห็นวา่ 
การปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนงัสือภายในเจด็วนั เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้
และเม่ือเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัตามค าสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติัตาม การขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  
ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหาย
แก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา ๘๗ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ ทางราชการและ
ผูเ้รียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรมิไดก้ารละทิ้งหนา้ท่ีหรือ
ทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง     
หรือ การละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการเป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา ๘๘ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มี
ความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูต่อผูเ้รียนและระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนั
หรือผูร่้วมปฏิบติัราชการ ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้รียนและประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชนผูม้าติดต่อ
ราชการ อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา ๘๙ 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กลัน่แกลง้ กล่าวหาหรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจาก
ความเป็นจริง การกระท าตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นเหตุ ใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง         
เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
 

 มาตรา ๙๐* 
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◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชน์
อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน
การกระท าตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขาย หรือใหไ้ดรั้บ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอนัมี
ลกัษณะเป็นการให ้หรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บการ
บรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  

 
 
 
 
 มาตรา ๙๑* 

◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่คดัลอกหรือลอกเลียนผลงาน  ทางวชิาการของผูอ่ื้น
โดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น หรือจา้งวาน ใชผู้อ่ื้นท าผลงานทางวชิาการเพื่อใช้
ในการเสนอขอปรับปรุง การก าหนดต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนวทิยฐานะ หรือการให้
ไดรั้บเงินเดือนสูงข้ึน  เป็นความผดิวนิยัร้ายแรง 

      ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น
โดยมิชอบ หรือรับจดัท าผลงานทางวชิาการไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อใหผู้อ่ื้นน าผลงานไปใช้
ประโยชน์เป็นความผดิวนิยัร้ายแรง 
 

 มาตรา ๙๒ 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารง

ต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
 มาตรา ๙๓ 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
ในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน โดยตอ้งไม่อาศยัอ านาจและหนา้ท่ีราชการของตน
แสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกลู สนบัสนุนบุคคล       กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใดขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการ
ทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะตอ้งไม่ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน หรือชกัจูงใหผู้อ่ื้นกระท าการในลกัษณะเดียวกนั การ
ด าเนินการท่ีฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ี เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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 มาตรา ๙๔ 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัด์ิของ

ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่
การกระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้
จ  าคุกหรือใหรั้บโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
หรือความผดิ  ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง เป็น
ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  

       ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติด หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเสพยาเสพติด 
เล่นการพนนัเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษา  ไม่วา่จะอยูใ่น
ความดูแลรับผดิชอบของตนหรือไม่ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 มาตรา ๙๕ 
 ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ป้องกนั มิใหผู้อ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชากระท าผดิวนิยั และด าเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควร
กล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั 

          การเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ใหก้ระท าโดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอนัท่ีจะเสริมสร้างและพฒันา
เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวนิยัการป้องกนัมิใหผู้อ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยัใหก้ระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจดัเหตุท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ
กระท าผดิวนิยั ในเร่ืองอนัอยูใ่นวสิัยท่ีจะด าเนินการป้องกนัตามควรแก่กรณีได ้
         เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระท าผดิวนิยั
โดยมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวนิยัทนัที 
         เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตวัผูก้ล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณา ในเบ้ืองตน้วา่กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัหรือไม่ ถา้เห็นวา่กรณีไม่มีมูลท่ี
ควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัจึงจะยติุเร่ืองได ้ถา้เห็นวา่กรณีมีมูล ท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัก็ให้
ด าเนินการทางวนิยัทนัที 
          การด าเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั 
ใหด้ าเนินการตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 7ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราน้ีและตาม
หมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษ  ทางวนิยั หรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 

 มาตรา ๙๖** 
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◦ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้หา้ม หรือ         ไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัทาง
วนิยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ผูน้ั้น  เป็นผูก้ระท าผดิวนิยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัเวน้แต่มีเหตุ
อนัควร  งดโทษ   โทษทางวนิยัมี 5 สถาน คือ 

  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) ตดัเงินเดือน 
  (3) ลดขั้นเงินเดือน 
  (4) ปลดออก 
  (5) ไล่ออก 
      ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนวา่เป็นผูล้าออกจากราชการ 

 มาตรา ๙๗ 
◦ การลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหท้ าเป็นค าสั่ง วธีิการออกค าสั่งเก่ียวกบัการ

ลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส้ั่งลงโทษตอ้งสั่งลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและมิ
ใหเ้ป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ี้ไม่มีความผดิ ในค าสั่งลงโทษ
ใหแ้สดงวา่ผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอยา่งใดในการก าหนด
สถานโทษเช่นนั้น 

 
 
 
 
นิยามเฉพาะโทษทางวนัิย 
 การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทณัฑ์บน 

◦ ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวนัิย 

◦ ใช้ในกรณทีีเ่ป็นความผดิเลก็น้อยและมีเหตุอนัควรงดโทษ 

◦ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท าเป็นหนังสือ 

◦ การท าทณัฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ (มาตรา 100 วรรคสอง) 
 โทษภาคทณัฑ์ 

◦ ใชล้งโทษในกรณีท่ีเป็นความผดิเล็กนอ้ยหรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่นโทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

 โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน 

◦ ใชล้งโทษในความผดิท่ีไม่ถึงกบัเป็นความผดิร้ายแรง 
◦ ไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผดิเล็กนอ้ย 
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 ผอ.สถานศึกษา  : สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%   
                            ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

  ผอ.สพท.       : สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%   
                               ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 

                         ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น 
 เลขาธิการ กพฐ.  : สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%   
                            ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

                         ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น 
 โทษปลดออก และไล่ออก 

 ใชล้งโทษในกรณีท่ีเป็นความผดิวนิยัร้ายแรงเท่านั้น 
 การลดโทษความผดิวนิยัร้ายแรง หา้มลดโทษต ่ากวา่ปลดออก 
 ผูถู้กลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก 

• หมายเหตุ  การสั่งใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิยั 
ผลจากการกระท าผดิวนัิย 
 ถูกสอบสวนลงโทษ 
 ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ 
 ขาดความไวว้างใจ 
 ไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว 
 เกิดความเสียหายทั้งตนเองและทางราชการ 
 เส่ือมเสียช่ือเสียง 
 หากถูกลงโทษไล่ออก ไม่ไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ 
 อาจรับผดิทั้งทางอาญาและทางแพง่ 

ข้อควรทราบเกีย่วกบั...วนัิย 
 ไม่มีอายคุวาม 
 ยอมความกนัไม่ได ้
 ไม่อาจชดใชด้ว้ยเงินเพื่อลบลา้งความผดิ 
 กรณีถูกสอบสวนวนิยัร้ายแรง แมอ้อกจากราชการไปแลว้ก็สอบสวนต่อไปได ้
 กรณีถูกฟ้องคดีอาญาตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 ถา้ถูกลงโทษหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์ จะไม่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีถูกลงโทษ 
 ถา้ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะไม่ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ังท่ีมีการรอผลการพิจารณา 
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 โทษปลดออก  มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออกเม่ือมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่ผูใ้ด
กระท าผดิวนิยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน  ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่กรณีมีมูลท่ี
ควรกล่าวหาหรือไม่  หากมีมูลตอ้งด าเนินการทางวนิยัทนัที  หากไม่มีมูลจึงยติุเร่ือง  

 การละเลยหรือมีพฤติกรรมปกป้อง  ช่วยเหลือ  มิใหผู้ก้ระท าผดิถูกลงโทษหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยไม่
สุจริต  ถือวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 

 การด าเนินการทางวนิยัทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง  ตอ้งตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี  เวน้แต่กรณีเป็น
ความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ 

 
ความผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง 

ทีม่า กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณคีวามผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 การกระท า 

 กระท าความผดิอาญาจนตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ผูน้ั้นกระท าผดิ  และผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ 
ขอ้เทจ็จริงตามค าพิพากษาประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้ เวน้ความผดิโดยประมาทหรือลหุโทษ 

 กระท าผดิวนิยัไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือใหถ้อ้ยค าสารภาพต่อกรรมการ
สอบสวน และมีบนัทึกถอ้ยค าเป็นหลกัฐาน 

 ละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ ๑๕ วนั และผูบ้งัคบับญัชาได้
ด าเนินการสืบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์แสดงความจงใจไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบราชการ 

 
 

การด าเนินการทางวนัิย (หมวด 7) 
 ทีม่า 

◦ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) 
๒๕๕๑ หมวด ๗ การด าเนินการทางวนิยั 

 หลกัการ 
 กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยู่

แลว้ ผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถด าเนินการทางวนิยัไดท้นัที 
 กรณีท่ีมีการร้องเรียนดว้ยวาจาใหจ้ดปากค า ใหผู้ร้้องเรียน ลงลายมือช่ือ และวนั เดือน ปีพร้อม

รวบรวมพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาแลว้ด าเนินการใหมี้การสืบสวนขอ้เทจ็จริงโดย
ตั้งกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหบุ้คคลใดไปสืบสวน หากเห็นวา่มีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต่อไป 
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◦ กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนงัสือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนในเบ้ืองตน้ก่อน หากเห็นวา่ไม่มีมูลก็สั่ง
ยติุเร่ือง ถา้เห็นวา่มีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
  กรณีหนงัสือร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้องเรียนหรือไม่ปรากฏ

พยานหลกัฐานท่ีแน่นอนจะเขา้ลกัษณะของ     บตัรสนเท่ห์ มติ ครม. หา้มมิใหรั้บฟังเพราะ
จะท าใหข้า้ราชการเสียขวญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวนัิย 
 กรณอีนัมีมูลทีค่วรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนัิย (มาตรา 98) 
 1. ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน(โดยไม่ชกัชา้) 

◦ การตั้งขอ้กล่าวหา 
◦ การแจง้ขอ้กล่าวหา และ 
◦ สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา 
◦ (ความผดิวนิยัร้ายแรง : ใหผู้มี้อ  านาจตาม มาตรา 53  
◦                          เป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

 2. การสอบสวน (มาตรา 99)  
 3. การพิจารณาโทษ  เม่ือด าเนินการสอบสวน พบวา่ (มาตรา 100) 

◦ ไม่กระท าผดิวนิยั : ใหส้ั่งยติุเร่ือง 
◦ กระท าผดิวนิยั   : สั่งลงโทษทางวนิยั  
 
 
 

 ความหมาย 

◦ สืบสวน  : การหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ วา่มีมูลความผดิหรือไม่  (ไม่ใช่การด าเนินการทางวนิยั) 
สอบสวน : การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพื่อจะทราบขอ้เทจ็จริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหา        

• เพื่อใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม 

• เพื่อพิจารณาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัจริงหรือไม่ ถา้ผดิจริงก็จะไดล้งโทษ 
 ขอ้ยกเวน้ กรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวนิยั

โดยไม่สอบสวนก็ได ้
การอุทธรณ์ 
 ทีม่า  
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◦ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) 
๒๕๕๑ หมวด ๗ การด าเนินการทางวนิยั มาตรา 121  และมาตรา 122 

 เง่ือนไขการอุทธรณ์ 

◦ ผู้อุทธรณ์ ตอ้งเป็นผูท่ี้ถูกลงโทษทางวนิยัและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษ ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งอุทธรณ์
เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์   แทนผูอ่ื้นได ้

◦ ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งลงโทษ   ตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
การอุทธรณ์โทษวนัิยไม่ร้ายแรง (มาตรา 121) 
 การอุทธรณ์ค าสั่งโทษ 

◦ ภาคทณัฑ ์ 
◦ ตดัเงินเดือน  
◦ ลดขั้นเงินเดือน   
       ผูบ้งัคบับญัชาสั่งดว้ยอ านาจของตนเอง (มาตรา 53) 

 อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา    ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
การอุทธรณ์โทษวนัิยร้ายแรง (มาตรา 122) 
 การอุทธรณ์ค าสั่งโทษ 

◦ ปลดออก 
◦ ไล่ออก หรือ 
ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ (ไม่ถือเป็นโทษทางวนิยั) ผูบ้งัคบับญัชาสั่งดว้ยอ านาจของตนเอง (มาตรา 53) 

 อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
 

การร้องทุกข์ (มาตรา 123) 
 ความหมาย 

 ผูถู้กกระทบสิทธิหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝ่ายปกครอง หรือ 
 คบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา ใชสิ้ทธิร้องทุกขข์อความเป็นธรรม ขอใหเ้พิกถอน

ค าสั่งหรือทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครองหรือของผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูมี้สิทธิร้องทุกข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุแห่งการร้องทุกข์ (มาตรา 123) 
 (1) ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 
 (2) ถูกสั่งพกัราชการ 
 (3) ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
 (4) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 
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 (5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
 มีสิทธิร้องทุกขภ์ายใน 30 วนั ต่อ  

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  ขอ้ 4 หรือ 5 
 ก.ค.ศ. ขอ้ 1-3 

การออกจาการาชการ (มาตรา 107 ) 
 (1)  ตาย 
 (2)  พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
 (3)  ลาออกและไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
 (4)  ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 
 (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
 (6)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ตอ้งมีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 
การลาออกจาการาชการ (มาตรา 108) 
 ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 ใหย้ืน่ก่อนวนัขอลาออก ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 ผูมี้อ านาจตาม มาตรา 53  เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 
 ถา้จ าเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ ยบัย ั้งไดไ้ม่เกิน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัขอลาออก  โดยตอ้งการยบัย ั้งพร้อม

เหตุผล 
 ผูมี้อ านาจ ไม่อนุญาตและไม่ไดย้บัย ั้ง ใหก้ารลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 
 ลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมคัรรับเลือกตั้ง  

 
ให้ยืน่ลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนัวนัทีผู้่น้ันขอลาออกบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน
(มาตรา 110) 
 ให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ บ านาญ ด้วยเหตุทดแทน กรณ ี  

◦ (1) เจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
◦ (2) สมคัรไปปฏิบติังานตามความประสงคข์องทางราชการ 
◦ (3) ขาดคุณสมบติั ตามมาตรา 30 

 (1) สัญชาติไทย 
 (4) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 (5) ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือ โรค ในกฎ ก.ค.ศ. 
 (7) บกพร่องในศีลธรรม 
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 (8) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง เจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง 
 (9) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

◦  (4) ถูกกล่าวหาวา่ขาดคุณสมบติัตาม มาตรา 30 (3)  
 ไม่เล่ือมใสในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข      

(ถูกกล่าวเฉพาะในมาตรา 111) 
◦ (5) ทางราชการเลิกหรือยบุต าแหน่ง 
◦ (6) ไม่สามารถปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดบัท่ีพอใจของทางราชการ 

บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน(มาตรา 113) 
 รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือ 
 ตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ   

ท่ียงัไม่ถึงปลดออก ไล่ออก  
 ใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการ มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จ บ านาญ ดว้ยเหตุทดแทน 

 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 
 โรคตาม มาตรา 30 (5)  

◦ (1)  โรคเร้ือนในระยะติดต่อ และระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
◦ (2) วณัโรคในระยะติดต่อ 
◦ (3) โรคเทา้ชา้งในระยะเป็นท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
◦ (4) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
◦ (5) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

 
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิม่เติม 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 7) 
 เรียกวา่  “คุรุสภา”  
  มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ 

วตัถุประสงค ์3 ประการ คุรุสภา (มาตรา 8) 
 1. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ การพฒันาวชิาชีพ 
 2. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชีพ  
 3. ประสานส่งเสริมการศึกษา และการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
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อ านาจ หน้าที ่“คุรุสภา”...(มาตร 9) 
 1. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 2. ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 3. ออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 4. พกัใช ้หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 
 5. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพ 
 6. ส่งเสริม สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดุงเกียรติผูป้ระกอบวชิาชีพ 
 7. รับรองปริญญา ประกาศนียบตัร วฒิุบตัร ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 8. รับรองความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ ทางวชิาชีพ 
 9. ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
 10. เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
 11. ออกขอ้บงัคบัคุรุสภา 
 12. ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะต่อ ครม.ดา้นนโยบาย ปัญหาการพฒันาวชิาชีพ 
 13. ใหข้อ้เสนอแนะ หรือเสนอความเห็น ต่อ รมต. เก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ หรือ การออกกฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 
 14. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ อนัอยูใ่นอ านาจของคุรุสภา 
 15. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภา 

 
 

รายได้ของ “คุรุสภา”...(มาตร 10) 
 1. ค่าธรรมเนียม (ตามประกาศ รมต.) 
 2. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
 3. ผลประโยชน์จากากรจดัหาทรัพยสิ์นและการด าเนินกิจการของคุรุสภา 
 4. เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
 5. ดอกผลของเงิน ขอ้ 1-4 
 รายไดข้องคุรุสภาไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมาย

วธีิงบประมาณ 
“คณะกรรมการคุรุสภา”...(มาตร 12) 
 จ านวน 39 คน 
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 องค์ประกอบ 

◦ (1)  ประธานกรรมการ (ครม.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ.....ดร.ดิเรก พรสีมา) 
◦ (2)  กรรมการโดยต าแหน่ง   : 8 
◦ (3)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   :  7 
◦ (4)  กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือ

การศึกษา (เลือกกนัเอง)  :  4 (รัฐ 3 , เอกชน 1) 
◦ (5)  กรรมการผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา (เลือกตั้ง)   :  19   
◦ ใหเ้ลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ....(นายองคก์ร อมรสิรินนัท)์ 

 วาระ 4 ปี จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกนัไม่ได ้
 ประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง มติถือเสียงขา้งมาก  (มาตรา 26 ) 

“กรรมการโดยต าแหน่งคุรุสภา”...(8 คน) 
 ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 เลขาธิการสภาการศึกษา 
 เลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เลขาธิการการอาชีวศึกษา 
 เลขาธิการการอุดมศึกษา 
 เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
 ผอ.ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 หวัหนา้ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุรุสภา”...(7 คน) 
 ครม.แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง ดา้น 

◦ การบริหารการศึกษา 
◦ การอาชีวศึกษา 
◦ การศึกษาพิเศษ 
◦ มนุษยศ์าสตร์ 
◦ สังคมศาสตร์ 
◦ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
◦ กฎหมาย 

 ตอ้งเป็น หรือ เคยเป็นครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  



เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)    59 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

 ประธาน , กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 35 ปี บริบูรณ์ 
อ านาจ หน้าที ่คณะกรรมการคุรุสภา”...(มาตรา 20) 

1. บริหารตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีคุรุสภา  
2. ใหค้  าปรึกษา และแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
3. พิจารณาวนิิจฉยั อุทธรณ์ ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
4. เร่งรัดใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการใดๆ 
6. ควบคุมการด าเนินงานและการบริหารทัว่ไป ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
7. ก าหนดนโยบายการบริหารงาน ใหค้วามเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
8. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 

สมาชิกคุรุสภา (มาตรา 58) 
 สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 

◦ (๑) สมาชิกสามัญ 
(๑) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายซ่ึงศาลยงัไม่สั่งใหพ้น้จากคดี 

มาตรา 59                   (๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวชิาชีพ  
(๔) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

◦ (๒) สมาชิกกติติมศักดิ์ 
 สมาชิกกิตติมศกัด์ิเป็นผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉนัท ์

 
 
สิทธิ หน้าทีส่มาชิกคุรุสภา (มาตรา 60) 
 สมาชิกสามัญ 

(๑) แสดงความเห็นและซกัถามเป็นหนงัสือเก่ียวกบักิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
(๒) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑  
(๓) ช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔) ผดุงไวซ่ึ้งเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

 สมาชิกกติติมศักดิ์  
     มีสิทธิและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เวน้แต่สิทธิและหนา้ท่ีตาม (๒) และ (๓) 

 
การพ้นสภาพสมาชิกคุรุสภา (มาตรา 61) 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๕๙ ส าหรับกรณี
สมาชิกสามญั 
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
(๕) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
วชิาชีพควบคุม  การประกอบวชิาชีพควบคุม (มาตรา43) 
 ให้วชิาชีพต่อไปนี ้เป็นวชิาชีพควบคุม 

◦ วชิาชีพครู  
◦ วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 
◦ วชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา 

 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวชิาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
 ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ (มาตรา 78) 

◦ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ 
◦ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ 
◦ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 
 
 
ประกอบวชิาชีพควบคุมได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต 

(๑) ผูท่ี้เขา้มาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษาเป็นคร้ังคราวในฐานะวทิยากรพิเศษทางการศึกษา  
(๒) ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนแต่ในบางคร้ังตอ้งท าหนา้ท่ีสอนดว้ย  
(๓) นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูรั้บการฝึกอบรมหรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัการสอน ซ่ึงท าการฝึกหดัหรือ
อบรมในความควบคุมของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารศึกษาหรือฝึกอบรม  
(๔) ผูท่ี้จดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
(๕) ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสอนในศูนยก์ารเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงาน
จดัการศึกษา   นอกระบบและตามอธัยาศยั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ    สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัทาง
การแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 
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(๖) คณาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 
(๗) ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๘) บุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  

◦ ครูโรงเรียน ต.ช.ด. 
◦ พระภิกษุท่ีสอนโรงเรียนพระ 

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพควบคุม  (มาตรา 44) 
 (ก) คุณสมบัติ 

◦ (๑) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 
◦ (๒) มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง  
◦ (๓)  ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  

หน่ึงปี และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

  (ข) ลกัษณะต้องห้าม 

◦ (๑) เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี  
◦ (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
◦ (๓) เคยตอ้งโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นวา่อาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ  

 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ มีอาย ุ5 ปี 
 ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 
 ใหย้ืน่ถึงเลขาธิการคุรุสภา  (.>>>ขอ้บงัคบัคุรุสภา<<<.) 

 
*****ดูให้ดี มาตรา 46  
 หา้มมิใหผู้ใ้ดแสดงดว้ยวธีิใดๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวชิาชีพ โดยไม่ไดรั้บ

ใบอนุญาตจากคุรุสภา และ 
 หา้มมิใหส้ถานศึกษารับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบวชิาชีพควบคุมในสถานศึกษา เวน้แต่จะไดรั้บ

อนุญาตจากคุรุสภา 
 ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ (มาตรา 79) 

◦ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 
◦ ปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือ 
◦ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
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****ดูให้ดี มาตรา 56  
 หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงอยูใ่นระหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต ผูใ้ดประกอบวชิาชีพควบคุมหรือ  
 แสดงดว้ยวธีิใดๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวชิาชีพควบคุมนบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่งพกั

ใชใ้บอนุญาตนั้น 
 ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ (มาตรา 79) 

◦ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 
◦ ปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือ 
◦ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรฐานวชิาชีพ 
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ...(มาตรา 21) 
 คณะกรรมการ 17  คน 
 องค์ประกอบ 

(1) ประธานกรรมการ  : 1    (รมต.แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมการคุรุสภา..) 
◦ (2)กรรมการโดยต าแหน่ง   : 3 
◦ (3)กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   : 4 
◦ (4)กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา 

(เลือกกนัเอง)  :  2  
◦ (5)กรรมการผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา (เลือกตั้ง)  :  6   
◦ ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ....(นายองค์กร อมรสิรินันท์) 

 วาระ 4 ปี จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกนัไม่ได ้
 ประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง มติถือเสียงขา้งมาก (มาตรา 29) 

 
กรรมการมาตรฐานวชิาชีพโดยต าแหน่ง...(มาตรา 21) 
 กรรมการ 3  คน 

◦ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
◦ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
◦ เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

กรรมการมาตรฐานวชิาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ...(มาตรา 21) 
 กรรมการ 4  คน 
 คณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง ด้าน 
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◦ การศึกษา 
◦ การบริหาร 
◦ กฎหมาย 

อ านาจ หน้าทีค่ณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ...(มาตรา 25) 
(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และการพกัใช ้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
(๒) ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา  
(๓) ส่งเสริม พฒันา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบ
วชิาชีพ 
(๔) ส่งเสริม ยกยอ่ง และพฒันาวชิาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ       
ครุสภา 
(๕) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวชิาชีพเพื่อกระท าการใดๆ อนัอยู่
ในอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  
(๖) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  
(๗) พิจารณาหรือด าเนินการในเร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 

 
พระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๔๙ 

◦ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข 

 ความหมายทีส่ าคัญ 
 “วชิาชีพ” หมายความวา่ วชิาชีพทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการ
บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษา
ใหบ้ริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

 
“ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ครู        ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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“ครู” หมายความว่า บุคคลซ่ึงประกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน  
 
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน  

 
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารนอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 
“บุคลากรทางการศึกษาอืน่” หมายความว่า บุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการศึกษา ใหบ้ริการหรือปฏิบติังาน
เก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึง
หน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งใหต้อ้งมีคุณวฒิุทางการศึกษา 
 
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
 ความหมาย 

◦ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์น การประกอบวชิาชีพทางการศึกษา   
ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติและปฏิบติัตาม ประกอบดว้ย 
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  
  มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 
  มาตรฐานการปฏิบติัตน  (ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 
 
ข้อบังคับมาตรฐานวชิาชีพ 
 มาตรา 49 (วรรคหน่ึง) 

◦ ใหมี้ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ ประกอบดว้ย 
  (1)  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  
  (2)  มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 
  (3)  มาตรฐานการปฏิบติัตน 

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ 
 ความหมาย 
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◦ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซ่ึงผูต้อ้งการ
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีเพียงพอท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพได ้

 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ความหมาย 

◦ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน                                    
ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนใหมี้ทกัษะ หรือความช านาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
3.มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 ความหมาย 

◦ จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีก าหนดข้ึนเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของผูป้ระกอบ
วชิาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผูรั้บบริการและสังคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและ
ศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ 

มาตรา ๕๐   มาตรฐานการปฏิบัติตน  = จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ  ประกอบด้วย  

◦ (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
◦ (2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
◦ (3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
◦ (4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
◦ (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ทีม่า  

◦ พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    มาตรา ๕๐  
◦ ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวชิาชีพ  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ความหมาย 
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 “จรรยาบรรณของวชิาชีพ” หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบติัตน ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๐  

มาตรา ๕๐ พระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ  ประกอบด้วย  

◦ (1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
◦ (2) จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
◦ (3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 
◦ (4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
◦ (5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา  
“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ” 
 ความหมาย 

◦ ประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งของการประพฤติท่ีก าหนดข้ึนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ ซ่ึงผู ้
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาคือ ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ์
ตอ้งหรือพึงประพฤติปฏิบติัตาม ประกอบดว้ย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบ
วชิาชีพทางการศึกษาตอ้งหรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ท่ีก าหนดใหผู้ ้
ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งหรือพึงละเวน้ 

ใคร...? ต้องปฏิบัติตาม “แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ” 
 ผู้ประกอบวชิาชีพ 

◦ ครู  
◦ ผูบ้ริหารสถานศึกษา                      
◦ ผูบ้ริหารการศึกษา                         
◦ ศึกษานิเทศก ์

 
“แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ”จะท าอย่างไร.....? 
 ตอ้ง หรือ พึงประพฤติปฏิบติัตาม 

องค์ประกอบ  
 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาต้องหรือพงึประพฤติตาม 
 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาต้องหรือพงึละเว้น 
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มาตรฐานการปฏิบัติตน (มาตรา 50) 
 จรรยาบรรณต่อตนเอง                               :  1 ขอ้  
 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ    :  1 ขอ้ 
 จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ   :  5 ขอ้ 
 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  :  1 ขอ้ 
 จรรยาบรรณต่อสังคม    :  1 ขอ้ 

รวม  มาตรฐานการปฏิบติัตน =จรรยาบรรณวชิาชีพ  = 9  ขอ้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีวนิยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ 
ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
2. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผดิชอบต่อวชิาชีพเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์รวชิาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และ
ผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้  
4. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และ
ผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
5. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ 
6. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ 

     7. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ    
ผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 
 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวชิาชีพ 

8. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 



เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)    68 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

9. ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์และพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมและยดึมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

ค าถาม...? ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ...แล้วจะเกดิอะไรตามมา 
 ทีม่า 

◦ ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยการพิจารณาการประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพ   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ท าความรู้จัก ท่าน....เหล่านี ้

◦ “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
◦ “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
◦ “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
◦ “เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคุรุสภา 
◦ “เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  ซ่ึงเลขาธิการแต่งตั้ง 

 ท่านจะได้สัมผสั 

◦ “การสืบสวน” หมายความวา่ การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้ ไม่วา่ก่อนหรือ
หลงัท่ีมีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ เพื่อท่ีจะพิจารณาวา่พฤติการณ์ของผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษามีมูลท่ีควรกล่าวหาหรือกล่าวโทษวา่ประพฤติผดิจรรยาบรรณของวชิาชีพทาง
การศึกษาหรือไม่ 

◦ “การสอบสวน” หมายความวา่ การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั
น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงขอ้บงัคบัน้ีใหน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เพื่อพิสูจน์ความผดิหรือความ
บริสุทธ์ิของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

 ค าถาม...? ผลทีเ่กดิกบัผู้ไม่ปฏิบัติ....การกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ 

◦ การกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณ  
ของวชิาชีพต่อคุรุสภา ใหท้  าเป็นหนงัสือ ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูก้ล่าวหาหรือผูก้ล่าวโทษ และของผูถู้กกล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวโทษ 
     (๒)  พฤติกรรมทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ พร้อมทั้งขอ้เทจ็จริง  
            พยานหลกัฐานหรือพฤติการณ์ตามสมควรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าว 
     (๓)  ลายมือช่ือผูก้ล่าวหาหรือผูก้ล่าวโทษ 

ค าถาม...? จะด าเนินการอย่างไร....ท าหนังสือถึงประธานกรรมการคุรุสภา  
  ประธานกรรมการ หรือ เลขาธิการ แล้วแต่กรณ ี     โดยวธีิใดวธีิหน่ึงดังต่อไปนี ้

◦ (๑) ยืน่ดว้ยตนเอง 
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◦ (๒) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
◦ (๓) มอบใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
◦ (๔) วธีิอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

มีงานเข้า....และท่านต้องเตรียมรับมือกบั... 
 การสืบสวน 
 การสอบสวน   (มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คน) 
 การพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

พระราชบัญญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๔ 
        คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพมีอ านาจวนิิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ยกขอ้กล่าวหา 
(2) ตกัเตือน 
(3) ภาคทณัฑ ์
(4) พกัใชใ้บอนุญาต มีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
(5) เพิกถอนใบอนุญาต 

...ไม่พอใจในค าวนิิจฉัยคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ (2-5) 
 ใหอุ้ทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยั  (มาตรา 55 ) 

 
อตัราค่าธรรมเนียม 

รายการ อตัราค่าธรรมเนียม 

(๑) ค่าขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชีพ 

ฉบับละ   ๖๐๐  บาท 
(ปรับใหม่  ๕๐๐ บาท ) 

(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพ                              

คร้ังละ   ๒๐๐  บาท 

(๓) ค่าหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวชิาชีพ     

ฉบับละ   ๓๐๐  บาท 
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(๔) ค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพ                                         

ฉบับละ  ๔๐๐  บาท 

(๕) ค่าใบแทน
ใบอนุญาต                                          

ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 

 
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ท าหน้าที ่

◦ บริหารงานส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 โดยมีวตัถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

◦ (๑) ส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน และความมัน่คงของผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา 

◦ (๒) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้น
การศึกษา 

◦ (๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของกระทรวงในเร่ืองส่ือการเรียนการสอน วสัดุ  
อุปกรณ์การศึกษาและเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 

◦ (๔) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันา การด าเนินงานดา้นสวสัดิการ สวสัดิ
ภาพ และผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 64) 
 จ านวน 23 คน 
 องค์ประกอบ  

◦ (1)ประธานกรรมการ    : ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
◦ (2)กรรมการโดยต าแหน่ง   : 6 
◦ (3)กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   : 3 
◦ (4)กรรมการผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา (เลือกตั้ง)  :  12   
◦ ใหเ้ลขาธิการ สกสค. เป็นกรรมการและเลขานุการ....(นายเกษม  กลัน่ยิง่) 

 วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้
กรรมการโดยต าแหน่ง (มาตรา 64) 
 จ านวน 6 คน 
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       เลขาธิการสภาการศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

             เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 เลขาธิการคุรุสภา และ 
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 64) 
 จ านวน 3 คน 
 คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทีม่ีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน 

◦ ดา้นสวสัดิการสังคม  
◦ ดา้นบริหารธุรกิจ และ 
◦ ดา้นกฎหมาย 

กรรมการผู้ประกอบวชิาชีพฯ (มาตรา 64) 
 จ านวน 12 คน 
 เลอืกตั้งจากผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาทีม่าจาก 

◦ สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
◦ สถาบนัอาชีวศึกษา  
◦ สถานศึกษาเอกชน และ 
◦ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๖๗  ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

◦ (๑) รับผดิชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

◦ (๒) ประสานและด าเนินการเก่ียวกบักิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

◦ (๓) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
รายได้ของ สกสค. (มาตรา 68) 
 (๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
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 (๒) เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 (๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ 
 (๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคก์รอ่ืนรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองคก์รระหวา่งประเทศ และเงิน

หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
 (๕) ผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นและการด าเนินกิจการของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๖) ดอกผลของเงินและทรัพยสิ์นตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
 รายไดข้องส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็น

รายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
อ านาจ หน้าที ่คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 63) 
 (๑) ด าเนินงานดา้นสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน และความมัน่คงของผูป้ระกอบวชิาชีพ

ทางการศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา 
 (๒) ส่งเสริม สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังานดา้น

การศึกษา 
 (๓) ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษาไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ตาม

สมควร 
 (๔) ใหค้วามเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเร่ืองการส่งเสริมสวสัดิการ  

สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมัน่คงของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้น
การศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (๕) ด าเนินงานและบริหารจดัการองคก์ารจดัหาผลประโยชน์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (๖) ออกขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑใ์นการด าเนินกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายใหก้รรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระท าการใดๆ แทน 

 (๘) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 (๙) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิม่เติม  
(ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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มาตรา ๖ 
 ใหจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

     (๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
     (๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     (๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล  

มาตรา ๗ 
 การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือนของขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ใหค้  านึงถึง  

◦ คุณวฒิุ  
◦ ประสบการณ์  
◦ มาตรฐานวชิาชีพ  
◦ ลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
◦ คุณภาพของงาน 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

มาตรา ๙  
 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดงัน้ี 

     (๑) ส านกังานปลดักระทรวง 
     (๒) ส่วนราชการท่ีมีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๑๐ 
 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี โดยใหมี้

หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี  
(๑) ส านกังานรัฐมนตรี 
(๒) ส านกังานปลดักระทรวง 
(๓) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม 
(๕) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

มาตรา ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ  
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◦ และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวต่้อรัฐสภา หรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติั  

 โดยจะใหมี้รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูช่้วยสั่งและปฏิบติัราชการก็ได ้
◦ ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบติัราชการของรัฐมนตรี

ช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  
มาตรา ๑๔  
 ใหมี้สภาการศึกษา มีหนา้ท่ี 

 (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และกีฬากบัการศึกษา
ทุกระดบั 
  (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาใหด้ าเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑)  
  (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  (๔) ด าเนินการประเมินผลการจดัการศึกษาตาม (๑) 
  (๕) ใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าในเร่ืองกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

มาตรา ๑๕ 
 ใหมี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ี 

◦ พิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา มาตรฐาน และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 
 สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

◦ การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
◦ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์และประกาศท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานของส านกังาน 

มาตรา ๑๙ 
 ส านกังานรัฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการทางการเมือง  

◦ มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็นขา้ราชการการเมืองเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และ 
◦ รับผดิชอบในการปฏิบติัราชการของส านกังานรัฐมนตรีซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 

ศธ.  
◦ ใหมี้ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็นขา้ราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูช่้วยสั่งหรือ

ปฏิบติัราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได ้
 
 
 
มาตรา ๒๐ 
 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการมีผูต้รวจราชการของกระทรวง เพื่อท าหนา้ท่ี  
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◦ ในการตรวจราชการ ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ติดตาม  
◦ ประเมินผลระดบันโยบาย เพื่อนิเทศใหค้  าปรึกษาและแนะน าเพื่อการปรับปรุงพฒันา 

มาตรา ๒๓ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีปลดักระทรวงคนหน่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

◦ (๑) รับผดิชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบติั
ราชการ ก ากบัการท างานของส่วนราชการในกระทรวงใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ และประสานการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการ 

◦ (๒) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการของส่วนราชการในส านกังานปลดักระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
มาตรา ๓๐ 
 เลขาธิการซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) รับผดิชอบควบคุมราชการประจ าในส านกังาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบติัการ ก ากบั

การปฏิบติังานของส่วนราชการในส านกังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของส่วนราชการในส านกังาน 

 (๒) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานรองจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและรับผดิชอบ
ในการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในส านกังาน ตลอดจนการจดัท าแผนพฒันาของหน่วยงาน  

 ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงรับผดิชอบบงัคบับญัชาส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) 

  เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการใน 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ 
 สถานศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดว้ย 
 

หมวด ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  

มาตรา ๓๓  
 การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษา 

โดยค านึงถึง ระดบัของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ  านวนสถานศึกษา  
       จ  านวนประชากร   วฒันธรรม  และความเหมาะสมดา้นอ่ืน (เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา) 

 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น 

◦ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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◦ เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
มาตรา ๓๔ 
 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

◦ (๑) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
◦ (๒) สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

 การแบ่งส่วนราชการ 
◦ ใน(๑) ท าเป็นประกาศกระทรวงโดยค าแนะน าของ กพฐ. 
◦ ใน(๒) ตามระเบียบคณะกรรมการเขต 

มาตรา ๓๕ 
 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒)  

◦ เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 เม่ือมีการยบุเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหค้วามเป็นนิติบุคคลส้ินสุดลง 

มาตรา ๓๖ 
 ในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมี้คณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ี 

◦ ในการก ากบัดูแล จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
◦  ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

มาตรา ๓๗ 
 ใหมี้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ี 

◦ (๑) อ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและการจดัการศึกษา  และพฒันาสาระของหลกัสูตรการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

◦ (๒) อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันางานดา้นวชิาการและจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 

◦ (๓) รับผดิชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

◦ (๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
มาตรา ๓๘  
 ใหมี้คณะกรรมการ 
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◦ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
◦  สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญา 
◦ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

  เพื่อท าหนา้ท่ี 
◦ ก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา 

  ประกอบดว้ย 
◦ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า

ของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี และผูท้รงคุณวฒิุ 
 

มาตรา ๓๙   (มาตรา 27 พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูฯ) 
 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) โดยใหมี้ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือหวัหนา้ส่วน

ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  
◦ (๑) บริหารกิจการของสถานศึกษา 
◦ (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพสัดุ 

สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา 
◦ (๓) เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษา 
◦ (๔) จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา 
◦ (๕) อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรของสถานศึกษา 
◦ (๖) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ี 
 

หมวด ๔    การปฏิบัติราชการแทน 
การปฏิบติัราชการแทน 
 การกระจายอ านาจ 
 การมอบอ านาจ 

มาตรา ๔๔ (กระจายอ านาจ) 
 ให ้ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 

◦ ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป  
◦ ไปยงั 

 คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สถานศึกษา.......โดยตรง 

มาตรา ๔๕ 
 หลกัการมอบอ านาจ การสั่ง การอนุญาต การอนุมติั 

◦ (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจ 
 ใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปลดักระทรวง  
 เลขาธิการ  
 หวัหนา้ส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดั

การศึกษาระดบัปริญญาในสังกดั 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

มาตรา ๔๕ 
 หลกัการมอบอ านาจโดยค านึงถึง 

◦ ความเป็นอิสระ 
◦ การบริหารงานท่ีคล่องตวัในการจดัการศึกษาของ 

 สถานศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มาตรา ๔๕ 
 การมอบอ านาจ การสั่ง การอนุญาต การอนุมติั 

◦ (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจ 
 ใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปลดักระทรวง  
 เลขาธิการ  
 หวัหนา้ส่วนราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดั

การศึกษาระดบัปริญญาในสังกดั 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 
 
 

              (๒) ปลดักระทรวงอาจมอบอ านาจให ้
 รองปลดักระทรวง 
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  ผูช่้วยปลดักระทรวง 
 เลขาธิการ  
 อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาในสังกดั 
 ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  (๓) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให ้
◦ รองเลขาธิการ  
◦ ผูช่้วยเลขาธิการ  
◦ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาในสังกดั 
◦  ผูอ้  านวยการส านกั  
◦ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า  
◦ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
◦ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
◦ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  (๔) ผูอ้  านวยการส านกั ผูอ้  านวยการส านกับริหารงาน หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจให ้
◦ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
◦ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

 (๕) ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให ้
◦ ขา้ราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
◦ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีตน

รับผดิชอบ 
◦ (ไดต้ามระเบียบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด) 

  (๖) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให ้
◦ ขา้ราชการในสถานศึกษา  

(ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด) 
 การมอบอ านาจตามมาตราน้ีใหท้  าเป็นหนงัสือ 
 
 
มาตรา ๔๖ 
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เม่ือมีการมอบอ านาจโดยชอบแลว้ ผูรั้บมอบอ านาจมีหนา้ท่ีตอ้งรับมอบอ านาจนั้น  
 จะมอบอ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้ 

◦ เวน้แต่กรณีการมอบอ านาจใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัตามมาตรา ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะมอบอ านาจ
นั้นต่อไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินก็ได ้

 ในการมอบอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั 
◦ ใหแ้ก่รองผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือ 
◦ ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั  

 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ใหผู้ม้อบอ านาจชั้นตน้ทราบ  
 ส่วนการมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคลอ่ืน นอกจากรองผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดัจะกระท า

ไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอ านาจชั้นตน้แลว้ 
 
 ผู้มอบอ านาจมีหน้า 

◦ ท่ีก ากบัติดตามผลการปฏิบติัราชการของผูรั้บมอบอ านาจ 
◦ แนะน าและแกไ้ขการปฏิบติัราชการของผูรั้บมอบอ านาจได ้

 
หมวด ๕ 

การรักษาราชการแทน 
มาตรา ๔๘ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้  

◦  ใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูรั้กษาราชการแทน  
◦ ถา้มีรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการหลายคน  

 ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน  

◦ ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ    หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ 
 ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

 
 
 
 
 
มาตรา ๔๙  
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 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้  
◦ ใหผู้ช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผูรั้กษาราชการแทน  
◦ ถา้มีผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน 

 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหผู้ช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคน
หน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

◦  ถา้ไม่มีผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรี 
  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งขา้ราชการในกระทรวงคนหน่ึงเป็นผูรั้กษา

ราชการแทน 
 
มาตรา ๕๐ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ 

◦  ใหร้องปลดักระทรวงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
◦  ถา้มีรองปลดักระทรวงหลายคน 

  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลดักระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน  

◦ ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ 
 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งขา้ราชการในกระทรวงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่

ต ่ากวา่เลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
 
มาตรา ๕๑ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้  

◦ ใหร้องเลขาธิการเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
◦  ถา้มีรองเลขาธิการหลายคน 

  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษา
ราชการแทน  

◦ ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ 
 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งขา้ราชการในส านกังานซ่ึงด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่ารองเลขาธิการ  
 ขา้ราชการต าแหน่งเลขาธิการส านกั 
 ผูอ้  านวยการส านกัหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน  
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มาตรา ๕๓ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้  

◦ ใหร้องผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
◦ ถา้มีรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหลายคน  

 ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน 

◦  ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั
ราชการได ้ 

 
มาตรา ๕๔ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้  

◦ ใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน 
◦ ถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคน  

 ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคน
หน่ึงรักษาราชการแทน  

◦ ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้
  ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคน

หน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้
 
มาตรา ๕๕  
 ใหผู้รั้กษาราชการแทน 

◦ มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
 ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดหรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจให ้       

ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทน  
◦ ใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทนมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.  2540 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  10  กนัยายน  2540 
ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก านด  90  วนันบัแต่วนัประกาศ 

……………………………………………………. 
สาระส าคัญ  
ม.4   ใน พรบ.น้ี    
          1.      ขอ้มูลข่าวสาร  // ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริง  ขอ้มูล/ส่ิงใด ๆ  ไม่วา่จะส่ือความหมายโดย
สภาพของส่ิงนั้น ๆ  /ผา่นวธีิการใด /จดัท าไวใ้นรูปแบบใด 
          2.     ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  //  ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครอง/ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  
ไม่วา่ของรัฐ/เอกชน 
         3.     หน่วยงานของรัฐ //  ราชการส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค / ส่วนทอ้งถ่ิน / รัฐวสิาหกิจ /สังกดัรัฐสภา / ศาล /
เฉพาะท่ีไม่เก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี /องคก์รควบคุมการประกอบวชิาชีพ /หน่วยงานอิสระของรัฐ /
หน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
         4.     เจา้หนา้ท่ีของรัฐ //  ผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ  
         5.    ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล  //  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวับุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 

ประวติัสุขภาพ  ประวติัอาชญากรรม ประวติัการท างาน  บรรดาท่ีมีช่ือของผูน้ั้น /มีเลขหมาย  รหสั  ส่ิงบอก
ลกัษณะอ่ืน เช่น  ลายพิมพน้ิ์วมือ แผน่บนัทึกเสียงของคน รูปถ่าย รวมขอ้มูลเฉพาะตวัของผูต้ายดว้ย 

            6.   คนต่างดา้ว  //  บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นไทย รวมถึงนิติบุคคลท่ีมีสมาชิก 
หรือ กรรมการเกินก่ึงหน่ึงเป็นคนต่างดา้ว/ มีวตัถุประสงคเ์พื่อคนต่างดา้ว 

                  -    ใหถื้อวา่ ผูจ้ดัการ / กรรมการ / สมาชิก / เจา้ของทุนเป็นคนต่างดา้ว  
            7.   บุคคล  //  บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ิน 
      ท่ี อยูใ่นประเทศไทย 

1. นายกรัฐมนตรี  รักษาการตาม พรบ.น้ี 
2. ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารข้ึนในส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ...มีหนา้ที

ปฏิบติังานวชิาการ  ธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 หมวด  1.   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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     1.   หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารอยา่งนอ้ยต่อไปน้ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) 
1.    โครงสร้างและการจดัองคก์รในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
2.     สรุปอ านาจหนา้ท่ีท่ีส าคญัและวธีิการด าเนินงาน 
3.     สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับขอ้มูลข่าวสาร/ค าแนะน าในการติดต่อกบัหน่วยงานของรัฐ 

              4.     กฎ มติ ครม. ขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง หนงัสือเวยีน  ระเบียบแบบแผน  นโยบาย/การตีความเฉพาะท่ีมีสภาพ
อยา่งกฎ เพื่อใหมี้ผลเป็นการทัว่ไปต่อเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
              5.    ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
              -     ใหห้น่วยงานของรัฐรวบรวมและจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารไวเ้ผยแพร่เพื่อขาย / จ าหน่ายจ่ายแจก  ณ ท่ีท า
การนั้นตามท่ีเห็นสมควร 
             -     ขอ้มูลข่าวสาร(4) ถา้ยงัไม่ไดล้งพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา จะใชบ้งัคบัในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผูใ้ดไม่ได ้
    2.   ภายใตบ้งัคบั ม.14/ 15  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลข่าวสารอยา่งนอ้ยต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้

ตรวจดูได ้ 
                          1.     ผลการพิจารณา / ค าวนิิจฉยัท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน ความเห็นแยง้และค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
                          2.     นโยบาย / การตีความท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจาฯ 
                          3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลงัด าเนินการ 

  4. คู่มือ/ค าสั่งเก่ียวกบัวธีิปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและหนา้ท่ีของ
เอกชน 

  5.    ส่ิงพิมพท่ี์ไดมี้การอา้งอิง 
  6.     สัญญาสัมปทาน / สัญญาท่ีมีการผกูขาดตดัตอน / สัญญาร่วมทุนกบัเอกชน 
  7. มติ ครม./ มติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย มต ครม. 
           -    ใหร้ะบุรายช่ือรายงานทางวชิาการ  
           -     รายงานขอ้เทจ็จริง หรือ 
           -     ขอ้มูลข่าวสารท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาไวด้ว้ย 
  8.     ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการก าหนด 

        
    *     ขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู ถา้มีส่วนท่ีตอ้งหา้มมิใหเ้ปิดเผย(ม.14/15) ใหล้บ -  ตดัทอน-  ท า
ไม่ใหเ้ปิดเผยส่วนนั้น 
 
 
 
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่กต็าม 
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          -     ยอ่มมีสิทธิเขา้ตรวจดู/ขอส าเนา/ขอส าเนารับรองความถูกตอ้งได้ 
          -     หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ....จะวางหลกัเกณฑเ์รียกค่าธรรมเนียมก็ได.้..ให้
ค  านึงถึงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย 
          -     ถา้บุคคลใดขอขอ้มูลข่าวสารของราชการและค าขอนั้นระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการท่ีอาจเขา้ใจได ้  ใหห้น่วยงาน
ของรัฐ/ ใหผู้รั้บผดิชอบจดัท าใหใ้นเวลาอนัสมควร และขอ้มูลข่าวสารท่ีจดัใหต้อ้งมีอยูแ่ลว้ในสภาพพร้อมท่ีจะให้ ....
เวน้แต่ขอจ านวนมาก /บ่อยคร้ังโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
         -     ขอ้มูลใดท่ีอาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจดัหา /จดัท าส าเนาเพื่อมิใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ขอ้มูลก็ได ้
ข้อมูลข่าวสารทีห่น่วยงานของรัฐจัดหาให้ 
         -     ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีพร้อมท่ีจะให้ 
         -     มิใช่ตอ้งไปจดัท า วเิคราะห์ จ  าแนก รวบรวม จดัใหมี้ข้ึนใหม่  
         -     เวน้แต่เป็นการแปรสภาพจากขอ้มูลในระบบเป็นเอกสาร 
         -     ถา้เห็นวา่มิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ /เป็นประโยชน์สาธารณะ...จะจดัหาขอ้มูลนั้นใหก้็ได  
         -     ไม่หา้มหน่วยงานของรัฐท่ีจะจดัใหมี้ขอ้มูลข้ึนใหม่แก่ผูข้อ  หากสอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีตามปกติอยู่
แลว้ 
มีผู้ยืน่ค าขอข้อมูล  แต่ข้อมูลทีข่ออยู่ในความควบคุมของส่วนกลาง / สาขา / หน่วยงานของรัฐอืน่  
         -     ใหห้น่วยงานของรัฐท่ีรับค าขอใหค้  าแนะน าเพื่อไปยืน่ค  าขอต่อหน่วยงานแห่งนั้นโดยไม่ชกัชา้  
         -     ถา้หน่วยงานของรฐแห่งอ่ืนระบุหา้มการเปิดเผยไว.้...ใหส่้งค าขอใหน่วยงานนั้นพิจารณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป  
ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพมิพ์ข้อมูล/ไม่จดัขอ้มูลใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดู/ไม่จดัหาขอ้มูลใหแ้ก่ตน/ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบติัตาม พรบ.น้ี/ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้/ตนไม่ไดรั้บความสะดวก  
        -     ผูน้ั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร 
        -     คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนั  
        -     ถา้มีเหตุจ าเป็นขยายออกไปไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน  60  วนั 
        -     เวน้แต่เป็นขอ้มูลตาม ม.15/ ม.17 /ม.25 
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หมวด   2   ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ต้องเปิดเผย 
            1.    ขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จะเปิดเผยมิได ้ม.14****** 
            2.    ขอ้มูลข่าวสารต่อไปน้ี หน่วยงานของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีอาจมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยก็ได ้ โดยค านึงถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมาย /ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่อไปน้ี  ม. 15****** 

(1) จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คง/ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ/การคลงั 

(2) จะท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ /ไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการฟ้อง
คดี / การป้องกนั  /การปราบปราม  /การทดสอบ  /การตรวจสอบ  /การรู้ท่ีมาของแหล่งขอ้มูล  

(3) ความเห็น/ค าแนะน าภายในหน่วยงานในการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด...แต่ไม่รวมถึง  
รายงานทางวชิาการ/รายงานขอ้เทจ็จริง 

(4) อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ  /ความปลอดภยัของบุคคล 
(5) รายงานแพทย/์ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(6) ขอ้มูลท่ีทางราชการมีกฎหมายคุม้ครองมิใหเ้ปิดเผย/ ผูใ้หม้าไม่ประสงคใ์หน้ าไปเปิดเผย 
(7)  กรณีอ่ืนตามท่ี พรฎ.ก าหนด 

            3.   ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุดว้ยวา่ 
                   -     ท่ีเปิดเผยมิได ้เป็นขอ้มูลประเภทใด สาเหตุใด 
                   -    การมีค าสั่งเปิดเผยเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของ จนท.ตามล าดบัสายบงัคบับญัชา 
                   -    ผูข้ออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัได้ 
            4.   กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเห็นวา่ การเปิดเผยอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของบุคคลใด  
                  -    ใหแ้จง้ใหผู้น้ั้นเสนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ีก าหนด  แต่ตอ้งใหเ้วลาเสนอค าคดัคา้นไม่นอ้ยกวา่  15  
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้โดยท าหนงัสือถึงผูรั้บผดิชอบ  
                  -    กรณีมีค าคดัคา้น จนท.ผูรั้บผดิชอบตอ้งพิจารณาค าคดัคา้นและแจง้ผลการพิจารณาโดยไม่ชกัชา้ 
                 -     กรณีไม่รับฟังค าคดัคา้น จนท. จะเปิดเผยขอ้มูลมิได ้จนกวา่จะพน้ก าหนดเวลาอุทธรณ์ /จนกวา่
คณะกรรมการวนิิจฉยัจะมีค าวนิิจฉยัใหเ้ปิดเผยได้ 
                 -     ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยตาม ม.14/15 และมีค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นผูน้ั้นอาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัภายใน  15  วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ 
             5.   การเปิดเผยขอ้มูลใด แมเ้ขา้ข่ายความผดิ   แต่เจา้หนา้ท่ีไม่ตอ้งรับผดิ หากเป็นการกระท าโดยสุจริต ใน
กรณีต่อไปน้ี 
                    -    ขอ้มูลตาม ม.15  ถา้ จนท.ไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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                    -    ขอ้มูลตาม ม. 15  ถา้ จนท.มีค  าสั่งใหเ้ปิดเผยทัว่ไป /เฉพาะบุคคล เพื่อประโยชน์สาธารณะ /ชีวติ /
ร่างกาย/สุขภาพ/ประโยชน์บุคคล 
                    -    ค าสั่งนั้นไดก้ระท าโดยสมควรแก่เหตุ 
                   การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว   ไม่เป็นเหตุใหห้น่วยงานของรัฐพน้จากความรับผดิตามกฎหมาย  
หมวด  3   ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
     1.   บุคคล // บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
      2.   ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ  ส านงัานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
            -    อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
            -    ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขมิใหน้ า (3) ม.23  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานก็ได ้ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
      3.  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัระบบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ดงัน้ี 

              1)    จดัใหมี้ระบบขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินงานส าเร็จ  และ
ยกเลิกเม่ือหมดความจ าเป็น 
                     2)    พยายามเก็บโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล 
                     3)    พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา  และตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 
                              (1)     ประเภทของบุคคล 

         (2)      ประเภทของระบบขอ้มูลข่าวสาร 
         (3)      ลกัษณะการใชข้อ้มูลข่าวสาร 
         (4)      วธีิการขอตรวจดูขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล  
         (5)      วธีิการขอใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงแหล่งขอ้มูล 

                             (6)       ตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
                             (7)       จดัระบบรักษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัมิใหน้ าไปใชไ้ม่เหมาะสม/เป็นภยัต่อเจา้ของ
ขอ้มูล 
                             (8)    กรณีท่ีเก็บโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูล ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบล่วงหนา้  
                             (9)    กรณีจดัส่งขอ้มูลใหบุ้คคลทัว่ไป  ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ 
       4.    หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานอ่ืน/บุคคลอ่ืน โดยปราศจากความยนิยอมเป็น
หนงัสือของเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้ไม่ได ้เวน้แต่การเปิดเผยกรณีต่อไปน้ี 

1) ต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อน าไปใชใ้นหน่วยงานเท่านั้น  
2) เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายใตว้ตัถุประสงค์ 
3) ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีท างานดา้นการวางแผน/สถิติ/ส ามะโน 
4) ใชเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวจิยั 
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5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่ง กรมศิลปากร 
6) ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อป้องกนัการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย/การสืบสวน สออบสวน/การ

ฟ้องคดี 
7) เพื่อป้องกนั/ระงบัอนัตรายต่อชีวติ/สุขภาพส่วนบุคคล 
8)    ต่อศาล/จนท./บุคคล/หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
9) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดใน พรฎ. 

                   การเปิดเผย(3)-(9) ใหจ้ดัท าบญัชีแสดงการเปิดเผย 
           5.    บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรู้้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน เม่ือมีค าขอเป็นหนงัสือ 
                    -    หน่วยงานของรัฐจะตอ้งใหบุ้คคลนั้นไดต้รวจดู/ไดรั้บส าเนาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น 
                    -    การเปิดเผยรายงานแพทย ์ ถมี้เหตุอนัควร จนท.จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทยท่ี์บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
           6.    ถา้ผูใ้ดเห็นวา่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนส่วนใดไม่ถูกตอ้งเป็นจริง 
                  -    ใหมี้สิทธิยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง/ลบขอ้มูลข่าวสารส่วนนั้นได ้   
                  -     หน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาค าขอและแจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบโดยไม่ชกัชา้ 
          *     กรณีท่ีไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลง/ลบตามท่ีมีค าขอ  
                  -    ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัภายใน  30  วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
                  -    ใหย้ืน่ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร 
หมวด   4  เอกสารประวตัิศาสตร์ 
            ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะเก็บรักษา/มีอายคุรบก าหนด  
                -     ใหห้น่วยงานของรัฐส่งมอบใหห้อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเพื่อคดัเลือกไวใ้หป้ระชาชน
ศึกษาคน้ควา้ 
                -     การก าหนดเวลาส่ง แยกเป็นประเภทดงัน้ี 
                      1)    ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 14 เม่ือครบอาย ุ 75  ปี  
                      2)    ขอ้มูลข่าวสารมาตรา  15 เม่ือมีอายคุรบ  20  ปี  
               อาจขยายเวลาออกไปไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
                      -    จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ใชส้อย ตามท่ีตกลงกบัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
                      -    หน่วยงานของรัฐเห็นวา่ยงัไม่ควรเปิดเผยโดยค าสั่งขยายเวลา   แต่จะก าหนดเกินคราวละ  5  ปี

ไม่ได ้
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หมวด   5   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
  *     คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ประกอบดว้ย 

                1)    รัฐมนตรีซ่ึงนายกมอบหมาย  เป็นประธาน 
                2)   ปลดัส านกันายก 
                3)   ปลดักระทรวงกลาโหม 
                4)   ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                5)    ปลดักระทรวงการคลงั 
                6)    ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
                7)    ปลดักระทรวงมหาดไทย 
                8)    ปลดักระทรวงพาณิชย ์
                9)    เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
               10)   เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
               11)   เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
               12)   เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
               13)   ผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 
               14)   ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
        *     ผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึง ครม.แต่งตั้ง  9  คน 
        *     ปลดัส านกันายกฯแต่งตั้งเลขานุการ  1  คนและผูช่้วยเลขานุการอีก  2 คน 
        *     คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1)   สอดส่องดูแลใหค้  าแนะน า จนท.ของรัฐในการปฏิบติัตาม พรบ.น้ี 
                     2)   ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ตามท่ีไดรั้บค าขอ 
                     3)    เสนอแนะในการตรา พรฎ. และการออกกฎกระทรวง 
                     4)   พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียน 
                     5)   จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พรบ.น้ีเสนอ ครม.อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 
                     6)   ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน 
       *     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ มีวาระคราวละ  3  ปีอาจแต่งตั้งใหม่ได ้ 
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หมวด   6    คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
        1.   ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารซ่ึง ครม.แต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการขอ้มูล
ข่าวสาร 
        2.    คณะกรรมการคณะหน่ึง ๆ  ประกอบดว้ย 
               -    บุคคลตามความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
               -    ตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น   
                   1)    ดา้นความมัน่คงของประเทศ  
                   2)    ดา้นเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ   
                   3)    ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
         2.   ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  มีอ านาจหนา้ท่ี 
                 *     พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
                         -     ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตาม ม.14/15  
                         -     ค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้น ม.  17   
                         -     ค าสั่งไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลง/ลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
                 *     กรรมการวนิิจฉยัขอ้มูลจะเป็นเลขานุการ/ผูช่้วยเลขานุการไม่ได ้
          3.    ใหค้ณะกรรมการขอ้มลข่าวสาร 
                   -     ส่งค าอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัภายใน  7   วนั 
                   -    ค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแต่ละสาขา 
                 * ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีสุด 
หมวด   7   บทก าหนดโทษ 
              1)   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการ 
                    -     ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  3    เดือน    
                    -     ปรับไม่ เกิน  5000  บาท 
                    -     หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
              2)   ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดั/เง่ือนไขท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐก าหนด  

-     ตอ้งจ าคุกไม่เกิน  1 ปี   
-     ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
-     หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา 7/8 /9  มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี  พรบ.น้ีใชบ้งัคบั 
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ใหร้ะเบียบวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.2517  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป 
กฎกระทรวง 
                   บุคคลผูมี้สิทธิด าเนินการแทนผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจา้ของขอ้มูล

ถึงแก่กรรม 
                   *     เจา้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยาว ์ใหผู้ใ้ชอ้  านาจปกครองด าเนินการแทน ถา้มีอายไุม่ต  ่ากวา่  15  ปีตอ้งได้

รับค ายนิยอมจากผูเ้ยาวด์ว้ย 
                  *    เจา้ของขอ้มูลเป็นคนไร้ความสามารถ  ใหผู้อ้นุบาลด าเนินการแทน  
                  *    เจา้ของขอ้มูลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถใหผู้พ้ิทกัษด์ าเนินการแทน  
                  *    เจา้ของขอ้มูลถึงแก่กรรม และมิไดท้  าพินยักรรมไว ้ใหด้ าเนินการตามล าดบัก่อนหลงั ดงัน้ี  

             1)   บุตรชอบดว้ยกฎหมาย/บุตรบุญธรรม 
             2)   คู่สมรส 
             3)   บิดามารดา 
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พระราชบัญญตัิวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  14   พฤศจิกายน   2539 
ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด  180   วนันบัจากวนัประกาศ 

สาระส าคัญ 
1.   วธีิปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ   

- ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน พรบ.น้ี 
- เวน้แต่กฎหมายใดก าหนดวธีิปฏิบติัเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะและมีหลกัเกณฑท่ี์ประกนัความเป็น

ธรรม /มีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการไม่ต ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน พรบ.น้ี  
- มิใหใ้ชบ้งัคบักบัขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ /โตแ้ยง้ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

2.   มิให้ใช้บังคับแก่ 
1. รัฐสภาและ คณะรัฐมนตรี 
2. องคก์รท่ีใชอ้  านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ  
3. การพิจารณาของนายก/รมต.ในงานทางนโยบายโดยตรง 
4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การด าเนินการของ จนท.ในกระบวนการพิจารณาคดี การ

บงัคบัคดี การวางหลกัทรัพย ์
5. การพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข์  การสั่งการตามกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
6. การด าเนิน งานเก่ียวกบันโยบายต่างประเทศ 
7. การด าเนิน งานเก่ียวกบัราชการทหาร/ จนท.ท่ีปฏิบติันา้ท่ีทางยทุธการ 
8. การด าเนินงานตาม กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 
9. การด าเนินการของ องคก์รทางศาสนา 
*     การยกเวน้ ไม่ใหน้ าบทบญัญติัแห่ง พรบ.น้ีมาใชบ้งัคบัแก่กรณีใด 

นอกเหนือจากน้ี .....ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  
มาตรา  5   ในพระราชบัญญตัินี้ 

1. วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  //  การเตรียมการและการด าเนินการของ  
เจา้หนา้ท่ีเพื่อจดัใหมี้ค าสั่งทางปกครอง/กฎ รวมถึงการด าเนินการใด  ๆ ในทางปกครอง 

2. การพิจารณาทางปกครอง  //  การเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ี  
เพื่อจดัใหมี้ค าสั่งทางปกครอง 

3. ค าสั่งทางปกครอง หมายถึง   
(1)    การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ี   ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติ 
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สัมพนัธ์ข้ึนระหวา่งบุคคลท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั มีผลกระทบต่อสิทธิ/ หนา้ท่ีของบุคคล ไม่วา่ถาวร 
/ชัว่คราว  เช่น การสั่งการ การอนุญาต  การอนุมติั   การวนิิจฉยัอุทธรณ์    การรับรอง   การรับจดทะเบียน   .....แต่ไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(2)    การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
4. กฎ คือ พระราชกฤษฎีกา /  กฎกระทรวง / ขอ้บญัญติั /ประกาศกระทรวง / 

ขอ้บญัญติัอ่ืน /  ระเบียบ/ขอ้บงัคบั /บทบญัญติัอ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบักรณีใด /
บุคคลใดโดยเฉพาะ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท คือ คณะกรรมการท่ีจดัตั้งข้ึนส าหรับการ 
พิจารณาช้ีขาดสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

6. เจา้หนา้ท่ี คือ บุคคล / คณะบุคคล / นิติบุคคลซ่ึงใชอ้ านาจ / ไดรั้บมอบหมาย 
ใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองในการด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามกฎหมาย 

7. คู่กรณี คือ ผูย้ืน่ค  าขอ/คดัคา้นค าขอ ผูอ้ยูใ่นบงัคบั/จะอยูใ่นบงัคบัของค าสั่ง 
ทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกกระทบจากผล
ของค าสั่งทางปกครอง 

8. นายกรัฐมนตรี  รักษาการ 
หมวด  1  คณะกรรมการวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง 
                    คณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง ประกอบดว้ย  

1. ประธานกรรมการ ท่ีครม.แต่งตั้ง 
2. ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
3. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
4. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5. เลขาธิการ กพ. 
6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
7.    ผูท้รงคุณวฒิุไม่นอ้ยกวา่  5  คนแต่ไม่เกิน  9  คน ครม.แต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 

                                   (1)    ทางนิติศาสตร์ 
                                   (2)    รัฐประศาสนศาสตร์ 
                                   (3)    รัฐศาสตร์ 
                                   (4)    สังคมศาสตร์ 
                                   (5)   การบริหารราชการแผน่ดิน 
                           ....ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

เลขานุการและผูช่้วยแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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                        ....กรรมการท่ี ครม.แต่งตั้งมีวาระคราวละ  3   ปี 
                        ...ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการบริหารวธีิ
ปฏิบติัราชการทางปกครอง 
คณะกรรมการบริหารวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง   อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. สอดส่องดูแลใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัตาม พรบ .น้ี 
2. ใหค้  าปรึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พรบ.น้ีตามท่ีร้องขอ 
3.    มีหนงัสือเรียกให ้จนท./บุคคลอ่ืนมาช้ีแจง/แสดงความเห็นประกอบการพิจารณา  
4. จดัท ารายงานเสนอ ครม.อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง 
5. เสนอแนะในการตรา พรฎ./ออกกฎกระทรวง/ประกาศตาม พรบ.น้ี 
6.    อ่ืน ๆ ตามท่ี ครม./นายกมอบหมาย 

หมวด  2  ค าส่ังทางปกครอง 
ส่วนที ่ 1  เจ้าหน้าที่ 
                 1.   จะตอ้งกระท าโดย จนท.ท่ีมีอ านาจในเร่ืองนั้น 
                 2.   เจา้หนา้ท่ีต่อไปน้ีจะท าการพิจารณาทางปกครองมิได ้

1)    เป็นคู่กรณีเอง 
2)    เป็นคู่หมั้น/คู่สมรสของคู่กรณี 
3)    เป็นญาติ คือ เป็นบุพการี/ผูสื้บสันดานไม่วา่ชั้นใด ๆ                                 
        -    เป็นพี่นอ้ง/ลูกพี่ลูกนอ้งนบัไดเ้พียงภายใน  3  ชั้น  
        -    เป็นญาติจากการแต่งงานนบัไดเ้พียง  2  ชั้น 
4) เป็น หรือเคยเป็นผูแ้ทน/ผูพ้ิทกัษ/์ผูแ้ทนของคู่กรณี 
5) เป็นเจา้หน้ี/ลูกหน้ี/เป็นเจา้นายของคู่กรณี 
6) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

                 3.   เม่ือ จนท.ถูกคดัคา้นจากคู่กรณีวา่มีกรณีดงักล่าว 
- ใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุการพิจารณาไวก่้อน ..... 
- แลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงทราบเพื่อจะไดมี้ค าสั่งต่อไป  

                4.   ถา้คู่กรณีคดัคา้นวา่ กรรมการคณะใดมีลกัษณะดงักล่าว  
                      -    ใหป้ระธาน เรียกประชุมใหผู้ถู้กกล่าวหาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  
                      -     กรรมการผูถู้กคดัคา้นเม่ือไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ตอ้งออกจากท่ีประชุม  
                       -    ใหถื้อวา่ท่ีประชุม ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ถูกคดัคา้นทุกคน 
                     -     มติของท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่  2/3 ใหก้รรมการท่ีถูกคดัคา้นปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได้ 
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                5.   กรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบั จนท./กรรมการ ซ่ึงมีสภาพร้ายแรง อาจท าใหก้าร
พิจารณาไม่เป็นกลาง 
                      -     จนท./กรรมการ  จะท าใหก้ารพิจารณาในเร่ืองนั้นไม่ได ้ใหด้ าเนินการดงัน้ี  

(1)    ผูใ้ดเห็นวา่ตนเองมีกรณีดงักล่าว ใหห้ยดุการพิจารณาเร่ืองนั้นไว้ 
ก่อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง /ประธานทราบ 

(2)    คู่กรณีคดัคา้นหากผูน้ั้นเห็นวา่ตนเองไม่มีเหตุดงักล่าว   จะพิจารณา 
ต่อไปก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป/ประธานทราบ 

(3)    ใหผู้บ้งัคบับญัชา/คณะกรรมการ มีค าสั่ง/มีมติโดยไม่ชกัชา้วา่ผูน้ั้นมี 
อ านาจพิจารณาในเร่ืองนั้นหรือไม่ 
                6.   การกระท าใด ๆ  ของเจา้หนา้ท่ี/คณะกรรมการท่ีไดด้ าเนินการไปก่อน  ยอ่มไม่เสียไป เวน้แต่ เจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูน้ั้น/คณะกรรมการจะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดเสียใหม่…………กรณีน้ีมิให้
น ามาใชบ้งัคบักบั 
                      -     กรณีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยใหล่้าชา้ไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ/สิทธิของบุคคล
โดยไม่มีทางแกไ้ข 
                      -    ไม่มีเจา้หนา้ท่ีอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                 7.   ถา้ปรากฏภายหลงัวา่เจา้หนา้ท่ี/คณะกรรมการขาดคุณสมบติั/มีลกัษณะ 
ตอ้งหา้ม /การแต่งตั้งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
                      -     การพน้จากต าแหน่งเช่นน้ี ไม่กระทบถึงการใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตามอ านาจหนา้ท่ี 
               8.   ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหน่ึง //  
                      -     ผูซ่ึ้งกฎหมายก าหนดใหมี้อ านาจก ากบั ควบคุมดูแล ส าหรบ จนท.ท่ีไม่มีผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
                      -     นายกรัฐมนตรี  ส าหรับ จนท.ท่ีเป็น รมต. 
ส่วนที ่ 2  คู่กรณ ี
              1.   บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/นิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีไดต้ามขอบเขตท่ีสิทธิ 
ของตนถูกกระทบ/อาจถูกกระทบโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
              2.   ผูส้ามารถกระท าในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได ้จะตอ้ง 

1)    บรรลุนิติภาวะ 
2)    ไม่บรรลุนิติภาวะ แต่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าได้ 
3)    นิติบุคคล คณะบุคคล โดยผูแ้ทน/ตวัแทน 
4)    มีประกาศนายก/ผูซ่ึ้งนายกมอบหมาย ถึงแมย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

               3.   ในการพิจารณาท่ีคู่กรณีตอ้งมาปรากฎตวัต่อ จนท.  
                       -     คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความ/ท่ีปรึกษาของตนเขา้มาในการพิจารณาทาง 
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ปกครองได ้ 
                       -     การใดท่ีทนายความ หรือท่ีปรึกษาไดก้ระท าต่อหนา้คู่กรณี ถือวา่เป็นการกระท าของคู่กรณี .....เวน้
คู่กรณีคดัคา้นในขณะนั้น 
             4.   คู่กรณีอาจมีหนงัสือแต่งตั้งใหบุ้คคลท่ีบรรลุนิติภาวะกระท าการแทนได ้  
                   -     กรณีน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาทางปกครองไดเ้ฉพาะเร่ืองท่ีผูน้ั้นตอ้งท าการดว้ยตนเอง                            
                   -     ตอ้งแจง้ใหผู้ท้  าการแทนทราบ 
                   หากผูท้  าการแทนไม่ทราบขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นเพียงพอ  / มีเหตุไม่ควรเขา้ใจ ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้ใหคู้่กรณี
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
                   การแต่งตั้งใหท้  าการแทนไม่ถือวา่ส้ินสุดลงเพราะความตายของคู่กรณี  ความสามารถ/ความเป็นผูแ้ทน
ของคู่กรณีเปล่ียนแปลงไป .......เวน้แต่คู่กรณีจะถอนการแต่งโดยผูสื้บสิทธิตามกฎหมาย / คู่กรณี 
            5.   การยืน่ค าขอโดย 
                  -    มีผูล้งช่ือร่วมกนัเกิน  50  คน/มีคู่กรณีเกิน  50  คนยืน่ระบุใหบุ้คคลใดเป็นตวัแทน  ใหถื้อวา่ผูท่ี้ถูกระบุ
ช่ือเป็นตวัแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น หรือ  
                  -    กรณีท่ีคู่กรณีเกิน  50  คนยืน่ค าขอในเร่ืองเดียวกนัโดยไม่ก าหนดใหผู้ใ้ดเป็นตวัแทนร่วม ใหแ้ต่งตั้งผู ้
ท่ีคู่กรณีฝ่ายขา้งมากเห็นชอบเป็นตวัแทนร่วมของบุคคลดงักล่าว   
                 -     ตวัแทนร่วมตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา 
                 -     คู่กรณีจะบอกเลิกการใหต้วัแทนร่วมด าเนินการแทนตนเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งมี  
หนงัสือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ 
                 -     ตอ้งด าเนินการใด ๆ ต่อไปดว้ยตนเอง 
                 -     ตวัแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตวัแทนเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้  
เจา้หนา้ท่ีและคู่กรณีทุกรายทราบดว้ย 
ส่วนที ่ 3  การพจิารณา 
        1.    เอกสารท่ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหจ้ดัท าเป็นภาษาไทย  
               -     ถา้เป็นภาษาต่างประเทศให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยมีการรับรองความ 
                      ถูกตอ้ง  
               -     ใหถื้อวา่เอกสารดงักล่าวไดย้ืน่ในวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค าแปลนั้น   
               -      เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าเป็นภาษาต่างประเทศ  
       2.    ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้สิทธิและหนา้ท่ีใหคู้่กรณีทราบตามความจ าเป็น 
               -     ถา้ค าขอมีขอ้บกพร่อง/ผดิพลาดอนัเกิดจากความไม่รู้/ความเลินเล่อของ คู่กรณี......  
               -     ใหเ้จา้หนา้ท่ีแนะน าใหคู้่กรณีแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง 

1. ในการพิจารณาทางปกครอง  
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-      เจา้หนา้ท่ีอาจตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดต้ามความเหมาะสม   โดยไม่ตอ้งผกูพนักบัค าขอ/พยานหลกัฐาน
ของคู่กรณี…….. 
-      เจา้หนา้ท่ีตอ้งพิจารณาพยานหลกัฐานท่ีตนเห็นวา่จ าเป็นแก่การพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและใหร้วมถึงการ
ด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

     1)    แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2)    รับฟังพยานหลกัฐาน ค าช้ีแจง/ความเห็นของคู่กรณี/พยาน/ผูเ้ช่ียวชาญ 
     3)    ขอขอ้เทจ็จริง/ความเห็นจากคู่กรณี/พยานบุคคล/พยานเช่ียวชาญ 
     4)    ขอใหผู้ค้รอบครองส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
     5)    ไปตรวจสถานท่ี 

       4.    คู่กรณีตอ้งใหค้วามร่วมมือ กบัเจา้หนา้ท่ีในการพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและแจง้พยานหลกัฐานแก่เจา้หนา้ท่ี  
              -    พยาน  พยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาใหถ้อ้ยค า  มีสิทธิไดรั้บค่าป่วยการ 
       5.    กรณีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ตอ้งใหคู้่กรณีมีโอกาส 
ไดท้ราบขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตน ยกเวน้กรณีต่อไปน้ี  

             1)    มีความจ าเป็นรีบด่วนหากชา้ไป อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่ง 
ร้ายแรงต่อผูห้น่ึงผูใ้ด/ประโยชน์สาธารณะ 

            2)    มีผลท าใหร้ะยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งทางปกครอง ตอ้งล่าชา้ 
ออกไป 

            3)    เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคู่กรณีไดใ้หไ้วใ้นค าขอ 
                                       4)    เห็นไดช้ดัวา่การใหโ้อกาสดงักล่าวไม่สามารถท าได้ 
                                       5)    เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง 

     6)    กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
6. คู่กรณีมีสิทธิ 
        -     ขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งรู้เพื่อการโตแ้ยง้ /ช้ีแจงป้องกนัสิทธิของตน     
        -     ถา้ยงัไม่ไดท้  าค าสั่งในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารตน้ร่าง  ……..   
        -     เจา้หนา้ท่ีอาจไม่อนุญาต ถา้เป็นกรณีท่ีตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบั  
7. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยดัและความมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานของรัฐ   
                                  -     ให ้ ครม.วางระเบียบก าหนดหลกัเกณฑว์ธีิการใหเ้จา้หนา้ท่ีก าหนดเวลาส าหรับพิจารณาข้ึน
ไวต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีเท่าท่ีไม่ขดั/แยง้กบักฎหมาย/กฎในเร่ืองนั้น 

8. เร่ืองใดจะตอ้งผา่นเจา้หนา้ท่ีมากกวา่หน่ึงราย  
       -       เจา้หนา้ท่ีท่ีเกียวขอ้งมีหนา้ท่ีประสานงานกนัก าหนดเวลาเพื่อด าเนินการ  
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                ในเร่ืองนั้น 
ส่วนที ่ 4   รูปแบบและผลของค าส่ังทางปกครอง 

1. ค าสั่งอาจท าเป็นหนงัสือ/วาจา/การส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืน แต่ตอ้งมี 
ขอ้ความ/ความหมายท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะเขา้ใจได้ 

2. กรณีเป็นค าสั่งดว้ยวาจา ถา้ผูรั้บค าสั่งร้องขอโดยมีเหตุผลสมควรภายใน   
7  วนันบัแต่วนัท่ีมีค าสั่ง    ตอ้งออกค าสั่งยนืยนัเป็นหนงัสือ 

3.  ค าสั่งเป็นหนงัสือ อยา่งนอ้ยตอ้งระบุ 
       -    วนั เดือน ปีท่ีท าค าสั่ง  
       -     ช่ือและต าแหน่งผูอ้อกค าสั่ง พร้อมรายมือช่ือผูท้  าค  าสั่งนั้น 
4.   ค าสั่งเป็นหนงัสือ ตอ้งจดัใหมี้เหตุผลไวด้ว้ยและเหตุผลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้ง  

ประกอบดว้ย 
            1)    ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
            2)    ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง 
            3)    ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 
5. นายก/ผูซ่ึ้งนายกมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดใหค้ าสั่ง 

กรณีใดตอ้งระบุเหตุผลไวใ้นค าสั่ง/ในเอกสารแยบทา้ยค าสั่งก็ไดแ้ละมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีต่อไปน้ี 
            1)    เป็นกรณีท่ีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหนา้ท่ีของ 

บุคคลอ่ืน 
           2)    เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้กนัอยูแ่ลว้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งระบุอีก  
           3)    เป็นกรณีท่ีตอ้งรักษาไวเ้ป็นความลบั 
           4)    เป็นการออกค าสั่งดว้ยวาจา/กรณีเร่งด่วน แต่ตอ้งใหเ้หตุผลเป็นราย  

ลกัษณ์อกัษรในเวลาอนัสมควร หากผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งนั้นร้องขอ 
6. การออกค าสั่งเจา้หนา้ท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุ  

วตัถุประสงคข์องกฎหมาย ใหร้วมถึงการก าหนดเง่ือนไขในกรณีดงัต่อไปน้ี 
            1)    ก าหนดใหสิ้ทธิ/ภาระหนา้ท่ีเร่ิมมีผล/ส้ินผลในเวลาใดเวลาหน่ึง 
            2)    ก าหนดใหก้ารเร่ิมผล/ส้ินผลของสิทธิ/ภาระหนา้ท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บั 

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
           3)    ขอ้สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
           4)    ก าหนดใหผู้รั้บประโยชน์ตอ้งกระท า/งดเวน้การกระท า/ตอ้งมี 

ภาระหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบบางประการ 
7. ค าสั่งท่ีอาจอุทธรณ์/โตแ้ยง้  
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        -     ใหร้ะบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์/โตแ้ยง้ การยืน่อุทธรณ์และระยะเวลาอุทธรณ์ 
ไวด้ว้ย   
                                   -     ถา้ฝ่าฝืนไม่ไดร้ะบุใหเ้ร่ิมนบัใหม่ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้หลกัเกณฑ ์  
                                   -     ถา้ไม่มีการแจง้หลกัเกณฑใ์หม่ และระยะเวลาดงักล่าวสั้นกวา่   1   ปีใหข้ยายเป็น  1  ปีนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 

8. ค าสั่งต่อไปน้ีไม่เป็นเหตุใหค้  าสั่งไม่สมบูรณ์ 
            1)   ออกโดยยงัไม่มีผูย้ืน่ค  าขอ ต่อมาไดมี้ผูย้ืน่ค  าขอในภายหลงั 
            2)   ค าสั่งท่ีตอ้งจดัใหมี้เหตุผล  ถา้ไดจ้ดัใหมี้เหตุผลในภายหลงั 
            3)   การรับฟังคู่กรณียงัไม่สมบูรณ์ ถา้ไดมี้การรับฟังใหส้มบูรณ์ในภายหลงั 
            4)   ค าสั่งท่ีตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีอ่ืนใหค้วามเห็นชอบก่อน  ถา้ไดใ้หค้วาม 

เห็นชอบในภายหลงั 
                 9.   ถา้เจา้หนา้ท่ีประสงคจ์ะใหมี้ผลตามค าสั่งเดิม  
                       -    ใหบ้นัทึกขอ้เทจ็จริงและความประสงค ์แนบไวก้บัค าสั่งเดิมและแจง้ใหคู้่กรณีทราบดว้ย   
                10.  กรณี 2)-4) ตอ้งท าก่อนส้ินสุดการพิจารณาอุทธรณ์ 
                        -     ถา้เป็นกรณีท่ีไม่ตอ้งอุทธรณ์  ตอ้งก่อนก่อนการพิจารณาของผูมี้อ  านาจ 
                11.   ค าสั่งใหมี้ผล   ตั้งแต่ผูน้ั้นไดรั้บแจง้เป็นตน้ไป 

      -    ค าสั่งยอ่มมีผลตราบเท่าท่ียงัไม่มีการเพิกถอน/ส้ินโดยเง่ือนเวลา 
      -    เม่ือค าสั่งส้ินผลลง....ให ้จนท.มีอ านาจเรียกผูค้รอบครองเอกสาร วตัถุอ่ืน  
            ใด น าส่งคืน จนท.ท าเคร่ืองหมายแสดงการส้ินผลของค าสั่ง 

                     12.    ค าสั่งท่ีมีขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ย 
                              -     จนท.อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดเ้สมอ 
                              -     ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
                              -     อาจเรียกใหผู้เ้ก่ียวขอ้งจดัส่งค าสั่ง เอกสารมาแกไ้ขเพิ่มเติมได้ 
ส่วนที ่ 5   การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 

 1.   ค าสั่งใดไม่ไดอ้อกโดย รมต.และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไวโ้ดยเฉพะ  
                  -     ใหคู้่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งนั้นโดยยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งภายใน  15  วนันบัแต่ 
วนัท่ีตนไดรั้บแจง้ 
                  -     ค าอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือ  ระบุขอ้โตแ้ยง้   และขอ้เทจ็จริง/กฎหมายอา้งอิง 
                  -    การอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการบงัคบัตามค าสั่ง .....เวน้แต่จะมีการสั่งใหทุ้เลาการบงัคบั  
            2.   ใหเ้จา้หนา้ท่ี 
                   -     พิจารณาอุทธรณ์และแจง้ผูอุ้ธรณ์โดยไม่ชกัชา้แต่ตอ้งไม่เกิน  30  วนันบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์… 
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                   -    กรณีเห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ไม่วา่ทั้งหมด/บางส่วน ก็ใหเ้ปล่ียนแปลงค าสั่งตามความเห็นของตน
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวดว้ย 
                   -     ถา้ไม่เห็นดว้ยไม่วา่ทั้งหมด/บางส่วน  ใหเ้ร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณา
ภายใน  30   วนั   
            3.   ใหผู้มี้อ  านาจ 
                   -     พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30  วนันบัแต่ไดรั้บรายงาน 
                   -     ถา้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาแลว้เสร็จได ้ ใหมี้หนงัสือแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนด 
และใหข้ยายระยะเวลาพิจารณาออกไปไดไ้ม่เกิน  30  วนันบัแต่วนัครบก าหนด 
           4.    ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให ้จนท. 
                    -     พิจารณาทบทวนค าสั่งใดไม่วา่ปัญหา ขอ้เทจ็จริง   ขอ้กฎหมาย   ความเหมาะสม   การท าค าสั่ง 
                   -     อาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งเดิม เปล่ียนแปลงค าสั่ง ก าหนดเป็นเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ 
           5.    การใดท่ีกฎหมายก าหนดใหอุ้ทธรณ์ต่อ จนท.ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ 
                  -     ใหย้ืน่อุทธรณ์ภายใน  30   วนั 
                  -     ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
          6.    ค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต่าง  ๆ  
                 -     ใหคู้่กรณีมีสิทธิโตแ้ยง้ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข์   ทั้งปัญหาขอ้เทจ็จริง   ขอ้กฎหมาย   ภายใน  
90  วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้……. 
               -     ถา้คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท  การอุทธรณ์และเวลาอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส่วนที ่ 6   การเพกิถอนค าส่ังทางปกครอง 
                    เจ้าหน้าที่/ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ อาจเพิกถอนค าสั่งไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. อาจเพิกถอนค าสั่งได ้ไม่วา่จะพน้ขั้นตอนการก าหนดใหอุ้ทธรณ์/โตแ้ยง้ 
มาแลว้หรือไม่ 

2. การเพิกถอนค าสั่งท่ีมีลกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน์  ตอ้งกระท าภายใน  90วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรู้้ถึงเหตุท่ีจะเพิกถอน............. เวน้แต่ค าสั่งไดท้  าข้ึนเพราะแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็/ปกปิดขอ้ความ
จริงซ่ึงควรแจง้ / การข่มขู่ / การชกัจูงใจโดยการใหท้รัพยสิ์น / ประโยชน์ท่ีมิชอบ  
                          3.    ค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด /บางส่วนโดยใหมี้ผล 
ยอ้นหลงั/ ไม่ยอ้นหลงั/ มีผลในอนาคตตามท่ีก านดได้ 
                                แต่ถา้ค าสั่งนั้นเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูรั้บ  การเพิกถอนใหค้ านึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของ
ผูรั้บบริการ 
                       การเพิกถอนค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเป็นการใหเ้งิน /ทรัพยสิ์น/ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได ้             
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- ใหค้  านึงถึงความเช่ือโดยสุจริตของผูรั้บประโยชน์ ในความคงอยูข่องค าสั่งกบัประโยชน์
สาธารณะประกอบ 

- ความเช่ือโดยสุจริตจะไดรั้บความคุม้ครอง เม่ือผูรั้บค าสั่งไดใ้ชป้ระโยชน์จากค าสั่ง/ ไดด้ าเนินการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นไปแลว้ โดยไม่อาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขได/้ การเปล่ียนแปลงจะท าใหผู้น้ั้น
เสียหายเกินควร 

                        กรณีต่อไปน้ีผูรั้บค าสั่งจะอา้งความเช่ือโดยสุจริตไม่ได้ 
       1)    ผูน้ั้นไดแ้สดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็/ปกปิดความจริงซ่ึงควรแจง้ //ข่มขู่/ชกั 

จูงใจโดยการใหท้รัพยสิ์น/ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
        2)    ผูน้ั้นไดใ้หข้อ้ความซ่ึงไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 
        3)    ผูน้ั้นไดรู้้ถึงความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งในขณะไดรั้บค าสั่ง/ 

การไม่รู้นั้นเป็นไปดว้ยความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง  
                 4.   กรณีเพิกถอนใหมี้ผลยอ้นหลงั  
                       -     การคืนเงิน ทรัพยสิ์น/ประโยชน์ท่ีผูรั้บประโยชน์ไดไ้ป  ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยลาภมิควรได้ใน
ประมวลกฎหมายแพง่และพานิชยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   
                       -     เม่ือใดท่ีผูไ้ดรั้บค าสั่งไดรู้้ ควรไดรู้้ถึงความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่ง   หากมิไดป้ระมาท
เลินเล่ออยา่งร้ายแรง  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นตกอยูใ่นฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป ผูน้ั้นตอ้งรับผดิชอบในการคืน
เงิน  ทรัพยสิ์น/ประโยชน์ท่ีไดรั้บไปเตม็จ านวน 
                5.   ค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่ง 
                      -    มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนความเสียหายเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยูข่องค าสั่งได ้
                        -     ตอ้งร้องขอค่าตอบแทนภายใน  180  วนันบัแต่ไดรั้บแจง้แต่ตอ้งไม่สูงกวา่ประโยชน์ท่ีผูน้ั้นอาจ
ไดรั้บ หากค าสั่งไม่ถูกเพิกถอน 
                 6.    ค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไม่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูรั้บค าสั่ง   อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด/บางส่วน
โดยมีผลตั้งแต่ขณะเพิกถอน/มีผลในอนาคตไปถึงขณะใดก็ได ้ ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอก
ประกอบดว้ย ...เวน้แต่คงตอ้งท าค าสั่งท านองเดียวกนันั้นอีก  
                        ค  าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผูรั้บ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด /บางส่วน โดยใหมี้
ผลไปถึงขณะใดตามท่ีก าหนดได.้.....เฉพาะเม่ือมีกรณีต่อไปน้ี 

             1)    มีกฎหมายใหเ้พิกถอนได/้มีขอ้สงวนสิทธิใหเ้พิกถอนได ้
             2)    ค าสั่งนั้นมีขอ้ก าหนดใหผู้รั้บประโยชน์ตอ้งปฏิบติั แต่ไม่มีการปฏิบติั 

ภายในเวลาท่ีก าหนด 
            3)    ขอ้เทจ็จริงและพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป หากไม่เพิกถอนจะ 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 
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            4)    บทกฎหมายเปล่ียนแปลงไป 
                    -    ใหก้ระท าไดเ้ท่าท่ีผูรั้ประโยชน์ยงัไม่ไดใ้ช/้ ยงัไม่ไดรั้บประโยชน์ 

ตามค าสั่ง ....หากไม่เพิกถอนจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
            5)    อาจเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ   /  ต่อ 

ประชาชน 
                                               -    จ าเป็นตอ้งป้องกนั / ขจดัเหตุดงักล่าว 
                                  การเพิกถอนค าสั่งตามขอ้  3 – 5  ผูรั้บประโยชน์มีสิทธิไดรั้บค่าทดแทนความเสียหายอนัเกิด
จากความเช่ือโดยสุจิตในความคงอยูข่องค าสั่ง แต่ตอังยืน่ค  าขอภายใน  180  วนั 
                  7.   ค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงเป็นการใหเ้งิน/ใหท้รัพยสิ์น/ใหป้ระโยชน์ท่ีอาจ 
แบ่งแยกได ้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด/บางส่วน โดยมีผลยอ้นหลงั/ไม่มีผลยอ้นหลงั/มีผลในอนาคตไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

             1)   มิไดป้ฏิบติั/ปฏิบติัล่าชา้ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของค าสั่ง 
             2)   ผูไ้ดรั้บประโยชน์มิไดป้ฏิบติั/ปฏิบติัล่าชา้ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ 

ค าสั่ง 
ส่วนที ่  7   การขอให้พจิารณาใหม่ 

1. เม่ือคู่กรณีมีค าขอ เจา้หนา้ท่ีอาจเพิกถอน/แกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งท่ีพน้ก าหนด 
อุทธรณ์ไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

             1)    มีพยานหลกัฐานใหม่ 
             2)    คู่กรณีท่ีแทจ้ริงมิไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณา/เขา้มาแลว้แต่ถูก 

ตดัโอกาสโดยไม่เป็นธรรม 
             3)    เจา้หนา้ท่ีไม่มีอ านาจท าค าสั่งในเร่ืองนั้น 
             4)    ขอ้เทจ็จริงและ/ขอ้กฎหมายเปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญั 
       การยืน่ค าขอตามขอ้ 1) -3)  ใหท้  าไดเ้ฉพาะกรณีคู่กรณีไม่ทราบถึงเหตุนั้น 
2. การ ยืน่ค าขอใหพ้ิจารณาใหม่   ตอ้งยืน่ภายใน  90 วนันบัแต่ผูน้ั้นไดรู้้ถึงเหตุซ่ึง 

อาจขอใหพ้ิจารณาใหม่ได้ 
ส่วนที ่ 8   การบังคับทางปกครอง 

1. ไม่ใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ท่ีดว้ยกนัเวน้แต่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
2. เจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งมีอ านาจใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

ค าสั่งของตน หรือจะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาด าเนินการก็ไดเ้พียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
ค าสั่ง 
.........................เวน้แต่จะมีการสั่งใหทุ้เลาการบงัคบัไวก่้อนโดย จนท.ผูท้  าค  าสั่ง/ผูมี้อ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์/ ผูมี้
อ านาจวนิิจฉยัความถูกตอ้งของค าสั่ง 
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                         ให ้จนท.ใชม้าตรการบงัคบัเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องค าสั่ง  โดยกระทบผูอ้ยูใ่น
บงัคบัของค าสั่งนอ้ยท่ีสุด 

3. ค าสั่งใหผู้ใ้ดช าระเงิน ถา้ถึงก าหนดแลว้ไม่ช าระใหถู้กตอ้งครบถว้น  
       -    ให ้จนท.มีหนงัสือเตือนใหช้ าระภายในก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  -     ถา้ไม่ปฏิบติั

อาจใชม้าตรการยดึหรืออายดัทรัพย/์  ขายทอดตลาดใหเ้ป็นไป 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4. ค าสั่งท่ีก าหนดใหก้ระท า /ละเวน้กระท า  ถา้ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งฝ่าฝืน/ไม่ 
ปฏิบติัตาม เจา้หนา้ท่ีอาจใชม้าตรการบงัคบั   ต่อไปน้ี 

             1)   เขา้ด าเนินการดว้ยตนเอง /มอบหมายใหผู้อ่ื้นท าการแทนโดยผูอ้ยูใ่น 
บงัคบัของค าสั่งจะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายและเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ  25 ต่อปีของค่าใชจ่้าย 

            2)    ใหมี้การช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุ แต่ตอ้งไม่เกิน  
20,000  บาท/วนั 
                            จนท.ระดบัใด มีอ านาจก าหนดค่าปรับจ านวนเท่าใด ส าหรับกรณีใดใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
                                  -    รมต./คณะกรรมการตามกฎหมาย    มีอ านาจก าหนดค่าปรับไม่เกิน  20,000/วนั 
                                  -    ปลดักระทรวง/อธิบดี/ผวจ./ผว.กทม.  มีอ านาจก าหนดค่าปรับไม่เกิน   15,000/วนั 
                                  -     หวัหนา้ส่วนประจ าจงัหวดั/ นอภ./ผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน/ผูแ้ทนรัฐวสิาหกิจ 
ไม่เกิน  10,000 บาท/วนั 
                                  -     พนกังาน จนท.ตามกฎหมาย/เอกชนท่ีไดรั้บมอบอ านาจ ไม่เกิน 5,000 บาท/วนั 
                                 -     ให ้จนท.ผูมี้อ านาจก าหนดค่าปรับบงัคบัใหมี้การช าระค่าปรับทุก  15   วนั 
                           กรณีจ าเป็นตอ้งบงัคบัการโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกนัมิใหมี้การกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย/มิใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ.....จนท.อาจใชม้าตรการบงัคบัโดยไม่ตอ้งออกค าสั่งก็ได ้  แต่ตอ้งกระท าสมควรแก่
เหตุภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของตน  

5. ก่อนใชม้าตรการบงัคบั...จนท.ตอ้งมีค าเตือนเป็นหนงัสือใหก้ระท า/ละเวน้  
กระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

      ค  าเตือนจะก าหนดไปพร้อมกบัค าสั่งก็ได ้โดยอ้งระบุ 
       -     มาตรการบงัคบัท่ีจะใชใ้หช้ดัแจง้  แต่จะก าหนดมากกวา่ 1  มาตรการใน 

คราวเดียวกนัไม่ได ้
       -     ค่าใชจ่้ายท่ี จนท.เขา้ด าเนินการดว้ยตนเอง/ มอบหมายใหค้นอ่ืนท าแทน/  

จ านวนค่าปรับแลว้แต่กรณี 
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                                 การก าหนดค่าใชจ่้ายในค าเตือน ไม่ตดัสิทธิท่ีจะเรียกค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  หากจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
จริงมากกวา่ท่ีก าหนด 

6.   จนท.จะตอ้งใชม้าตรการบงัคบัตามท่ีก าหนดไวใ้นค าเตือน.... การเปล่ียนแปลง  
มาตรการ จะท าไดเ้ม่ือปรากฎวา่ มาตรการท่ีก าหนดไวไ้ม่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 

7.    ถา้ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของค าสั่งต่อสู้ /ขดัขวาง  
       -    จนท.อาจใชก้ าลงัเขา้ด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการได ้แต่ตอ้งให้  

สมควรแก่เหตุ 
       -    ในกรณีจ าเป็น จนท.อาจขอความช่วยเหลือจากเจา้พนกังานต ารวจได้ 
8.    กรณีไม่มีการช าระค่าปรับ ให ้จนท.ด าเนินการตามขอ้  3 
9.    ผูถู้กด าเนินการตามมาตรการบงัคบั 
        -     อาจอุทธรณ์การบงัคบัทางปกครองได้ 
        -     การอุทธรณ์การบงัคบั  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการเดียวกบัการอุทธรณ์ 

ค าสั่งทางปกครอง  (อุทธรณ์  15  วนั พิจารณาภายใน  30  วนั) 
                          10.   ถา้กฎหมายใด ก าหนดมาตรการบงัคบัไวโ้ดยเฉพาะ แต่ จนท.เห็นวา่จะเกิดผลนอ้ยกวา่
มาตรการตามหมวดน้ี จะใชม้าตรการบงัคบัตามหมวดน้ีแทนก็ได้ 
หมวด   3  ระยะเวลาและอายุความ 
     1.   การก าหนด เวลาเป็นวนั สัปดาหื เดือน หรือ ปี 

1) มิใหน้บัวนัแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมดว้ย 
2)    เวน้แต่จะไดเ้ร่ิมการในวนันั้น /มีการก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

2.  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งกระท าการในระยะเวลาท่ีก าหนดใหน้บัวนัส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมดว้ยแม้
วนัสุดทา้ยเป็นวนัหยดุท าการของ จนท. 

       3.  กรณีท่ีบุคคลใดตอ้งท าการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมายโดยค าสั่งของเจา้หนา้ท่ี    
               -    ถา้วนัสุดทา้ยเป็นวนัหยดุท าการของ จนท.วนัหยดุตามประเพณีของผูรั้บค าสั่ง 
               -    ใหถื้อวา่ ระยะเวลานั้นส้ินสุดในวนัท าการท่ีถดัจากวนัหยดุนั้น เวน้แต่กฎหมาย /จนท.จะก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

       4.  ถา้ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าสั่งของ จนท.ส้ินสุดลง อาจมการขยายอีกไดแ้ละใหมี้ผลยอ้นหลงัได ้ถา้การ
ส้ินสุดตามระยะเวลาเดิมจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม 

       5.  ผูใ้ดไม่อาจกระท าการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายได ้เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจ  าเป็นอนัมิไดเ้กิด
จากความผดิของผูน้ั้น ถา้ผูน้ั้นมีค าขอ   เจา้หนา้ท่ีอาจขยายเวลาด าเนินการส่วนใดส่วนหน่ึงเสียใหมก่็ได ้แต่ตอ้งยืน่
ค  าขอภายใน  15  วนันบัแต่พฤติการณ์ส้ินสุดลง 
       6. เม่ือมีการอุทธรณ์/มีการยืน่ค  าขอต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท/คณะกรรมการ 
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วนิิจฉยัร้องทุกข ์เพื่อใหว้นิิจฉยัช้ีขาดแลว้  
 

 

- ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยู ่
- ไม่นบัเวลาในระหวา่งนั้นจนกวา่การพิจารณาจะถึงท่ีสุด/เสร็จไปโดยประการอ่ืน 

.....แต่ถา้เสร็จไปเพราะเหตุถอนค าขอ  ใหถื้อวา่อายคุวามของผูย้ืน่ค  าขอไม่เคยสะดุด 

หยดุอยูเ่ลย 
หมวด   4   การแจ้ง 

1. มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการแจง้ซ่ึงไม่อาจแจง้โดยวาจา/เป็นหนงัสือได/้กฎหมายก าหนดวธีิการแจง้ไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

2. ค าสั่งท่ีแสดงใหท้ราบโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืน ใหมี้ผลเม่ือไดแ้จง้    
3.    การแจง้ค าสั่ง / การนดัพิจารณา/ การอ่ืนท่ี จนท.ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ   -     อาจแจง้ดว้ย

วาจาก็ได ้ 
       -     ถา้ผูน้ั้นประสงคใ์หแ้จง้เป็นหนงัสือ ก็ใหแ้จง้เป็นหนงัสือ 
4. การแจง้เป็นหนงัสือ 
       -     ใหส่้งหนงัสือแจง้ต่อผูน้ั้น 
       -      ถา้ส่งไปยงัภูมิล าเนา    ถือวา่ไดรั้บแจง้ตั้งแต่ขณะท่ีไปถึง 
       -     การแจง้ไปยงัท่ีอยูท่ี่ไดใ้หไ้วก้บั จนท.แลว้ ถือวา่เป็นการแจง้ไปยงั 
             ภูมิล าเนา 
5. การแจง้โดยวธีิใหบุ้คคลน าไปส่ง  
       -     ถา้ผูรั้บไม่ยอมรับ/ไม่พบผูรั้บ    หากไดส่้งกบับุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะท่ีอยู ่ 
              ณ สถานท่ีแห่งนั้น   ถือวา่ไดรั้บแจง้แลว้ 

                            กรณผู้ีรับไม่ยอมรับ 
             -     หากไดว้างหนงัสือ /ปิดหนงัสือไวใ้นสถานท่ีเห็นไดง่้าย ณ ท่ีนั้นต่อ 
                    หนา้เจา้พนกังานท่ีไปเป็นพยาน  ใหถื้อวา่ไดรั้บแจง้แลว้ 
6. การแจง้ทางไปรษณียต์อบรับ 
        -     ถือวา่ไดรั้บแจง้เม่ือครบก าหนด  7  วนันบัแต่วนัส่ง  
        -     กรณีไปรษณียต่์างประเทศ ถือวา่ไดรั้บแจง้ เม่ือครบ  15  วนันบัแต่วนัส่ง 
        …..เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ ไดรั้บก่อน / หลงัวนันั้น 
7. กรณีมีผูรั้บเกิน  50  คน 
        -     จนท.จะแจง้ใหท้ราบตั้งแต่เร่ิมด าเนินการวา่  
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        -     จะแจง้โดยวธีิปิดประกาศ ณ ท่ีท าการ/ท่ีวา่การอ าเภอท่ีผูรั้บมีภูมิล าเนา   
        -      ถือวา่ไดรั้บแจง้เม่ือล่วงพน้ระยะเวลา  15  วนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ 
8. เม่ือไม่รู้ตวัผูรั้บ/รู้ตวัแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา/มีผูรั้บเกิน  100  คน  
        -     แจง้เป็นหนงัสือโดยประกาศหนงัในหนงัสือพิมพใ์นทอ้งถ่ินนั้นก็ได ้ 
        -     ถือวา่ไดรั้บแจง้เม่ือล่วงพน้ระยะเวลา  15  วนันบัแต่วนัแจง้ 
9. กรณีจ าเป็นรีบด่วน การแจง้ค าสั่ง 
       -     จะส่งทางเคร่ืองโทรสารก็ได ้ 
       -     แต่ตอ้งมีหลกัฐานการส่งจากหน่วยบริการโทรคมนาคม 
       -     ตอ้งจดัส่งค าสั่งตวัจริงใหแ้ก่ผูรั้บในทนัทีท่ีท าได ้ 
       -     ถือวา่ไดรั้บแจง้ค าสั่งเป็นหนงัสือตามวนั เวลา ท่ีปรากฏในหลกัฐาน 
       ......เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ ไม่มีการไดรั้บ / ไดรั้บก่อน /หลงัจากนั้น 

หมวด  5   คณะกรรมการทีม่ีอ านาจด าเนินการพจิารณาทางปกครอง 
1. การแต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ใหร้ะบุตวับุคคล 
2. นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
        1)    ตาย    
        2)   ลาออก 
        3)   เป็นบุคคลลม้ละลาย 
        4)   เป็นคนไร้ความสามารถ /คนเสมือนไร้ความสามารถ 
        5)   ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เวน้แต่ เป็นความผดิลหุโทษ / 
               ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
        6)   มีเหตุตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมาย  
3.   กรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
       -    ผูมี้อ านาจอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการแทนได้ 
       -    ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระของผูท่ี้ตนแทน  
4.    กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึน 
       -     ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งเพิ่ม อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ  
              ท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้ 
5.   การใหก้รรมการในคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาทพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  จะกระท า

มิได.้...เวน้แต่ 
       -     มีเหตุบกพร่องต่อหนา้ท่ีอยา่งยิง่ 
       -     มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 
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                           6.   การประชุมของคณะกรรมการ 
                                 -     ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง.. 
                                 -    .เวน้แต่มีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
                           การพิจารณาเร่ืองใดไม่ครบองคป์ระชุม  
                                 -     ถา้มิใช่คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท   
                                 -     หากไดน้ดัประชุมอีกภายใน  14  วนัและ 
                                 -     มีกรรมการไม่นอ้ยกวา่  1/3 ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 
                                 -     ตอ้งระบุความประสงคใ์หเ้กิดผลไวใ้นหนงัสือนดัประชุมดว้ย 

7. การประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก านด  
       -     การนดัประชุมตอ้งท าเป็นหนงัสือและแจง้ใหก้รรมการทุกคนทราบ 
             ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั เวน้แต่กรรมการผูน้ั้นไดท้ราบจากการบอก 
             นดัในท่ีประชุมแลว้  และจะแจง้นดัเฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดม้าประชุมก็ได้ 
       -    มิใหน้ ามาใชก้บักบักรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงประธานจะนดัประชุมเป็น  
             อยา่งอ่ืนก็ได ้
8.    ประธานกรรมการ 
        -     มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการประชุม 
        -     เพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม  ใหป้ระธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ   ตามความจ า

เป็นได ้
       -     ถา้ประธานไม่อยู ่/ไม่สามารถปฏิบติันา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานท าหนา้ท่ีแทน 
       -    ถา้ไม่มีรองประธาน /แต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน

หน่ึงข้ึนท าหนา้ท่ีแทน 
9.   การลงมติของท่ีประชุม 
      -     ใหถื้อเสียงขา้งมาก 
      -    กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
      -    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก  1  เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
10.  เร่ืองใด ถา้ไม่มีผูค้ดัคา้น 
        -    ใหป้ระธานถามท่ีประชุมวา่  มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
        -    เม่ือไม่มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ใหถื้อวา่ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองนั้น  
11.   การประชุม 
        -    ตอ้งมีรายงานการประชุมเป็นหนงัสือ 
        -    ถา้มีความเห็นแยง้ ใหบ้นัทึกความเห็นแยง้พร้อมเหตุผลไวใ้นรายงาน  
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        -    ถา้กรรมการฝ่ายขา้งนอ้ยเสนอความเห็นแยง้เป็นหนงัสือ  ใหบ้นัทึกความเห็นแยง้นั้นไว้
ดว้ย 

12.  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 
       -    ตอ้งมีรายมือช่ือของกรรมการท่ีวนิิจฉยัเร่ืองนั้น  
       -    กรรมการคนใดมีความเห็นแยง้  ใหมี้สิทธิน าความเห็นแยง้ของตนรวมไวใ้นค าวนิิจฉยัได้  
13.   เม่ือจดัตั้งศาลปกครองแลว้ 
        -    ใหคู้่กรณีมีสิทธิโตแ้ยง้ต่อศาลปกครองภายใน  90  วนันบัแต่ไดรั้บแจง้ค าสั่งของบรรดา

คณะกรรมการต่าง  ๆ    
       -    รวมทั้งสิทธิการอุทธรณ์และระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองดว้ย 

 
กฎกระทรวง ออกตาม พรบ.วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง 
        ................................................................................. 

1.    การรับรองความถูกตอ้งค าแปลภาษาไทย 
        -    คนไทยท่ีจบไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี หลกัสูตรภาษาในเอกสาร 
        -    อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาและเป็นผูส้อนภาษานั้น 
        -    สถานทูต /สถานกงศุลในต่างประเทศ 
        -    จนท.ยอมรับเอกสารโดยไม่ตอ้งท าค าแปลภาษาไทย 
2.    ค าสั่งทางปกครอง 
        1)    ค าสั่งทางปกครอง ไม่รวมถึง 
                -    ค าสั่งการวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
                -    ค าสั่งการวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดเฉพาะ 
        2)    การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งในกรณีท่ี จนท.ผูท้  าค  าสั่งไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ ใหเ้ป็นอ านาจของ จนท.
ดงัต่อไปน้ี 
               -    หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั 
               -    เลขานุการ รมต. 
               -    อธิบดี  กรณีผูท้  าค  าสั่งเป็น เลขานุการกรม / หน.ระดบักอง/ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของอธิบดี  
               -    ปลดักระทรวง 
               -    นายก /รมต. 
               -    ผูบ้งัคบับญัชา /ผูก้  ากบัดูแล/ผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง 
               -    จนท.ผูท้  าค  าสั่งนั้นเอง กรณีไม่มีผูบ้งัคบับญัชา 
3.    ค าสั่งท่ีแสดงใหท้ราบทางเสียง แสง /สัญญาณ  มีผลเม่ือไดแ้จง้ 
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4.    การคดัคา้นวา่ จนท.ผูใ้ดจะพิจารณาทางปกครองเร่ืองใดไม่ได ้ใหคู้่กรณีคดัคา้นเป็นหนงัสือถึง จนท.  
       -    การยืน่หนงัสือคดัคา้น  ตอ้งท าก่อนไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
       -    การยืน่ดว้ยตนเอง  คู่กรณีจะยืน่ต่อ จนท. / ผูบ้งัคบับญัชา /จนท.สารบรรณ / คนใดก็ได้  
       -    การคดัคา้นทางไปรษณียต์อบรับ  ใหจ่้าหนา้ซองถึงบุคคลดงักล่าว 
       -    เม่ือไดรั้บหนงัสือคดัคา้น  ใหผู้รั้บ ประทบัตรารับ /ลงทะเบียนรับเป็นหลกัฐาน  
       -    กรณีผูรั้บหนงัสือมิใช่ จนท.ผูถู้กคดัคา้น  ใหแ้จง้ให ้จนท.โดยไม่ชกัชา้ภายในวนัท าการรุ่งข้ึน  
       -    จนท.ผูถู้กคดัคา้นไดรั้บหนงัสือแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
             (1)     ถูกคดัคา้นเพราะเหตุมีส่วนไดเ้สีย  ใหห้ยดุพิจารณาเร่ืองนั้นไวก่้อน  ใหส่้งหนงัสือพร้อมค าช้ีแจงไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงภายใน  5   วนัท าการ 
             (2)    ถา้เห็นวา่ตนไม่มีเหตุดงักล่าว จะพิจารณาต่อไปก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือตนทราบและสั่ง
การ 
             (3)   กรณีค าคดัคา้นมีเหตุผลไม่เพียงพอ  ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งยกค าคดัคา้นและแจง้ใหคู้่กรณีทราบโดยไม่ชกัชา้  
5.   การคดัคา้นวา่ ประธานกรรมการ /กรรมการ 
      -     ใหท้ าหนงัสือถึงประธาน / ผูถู้กคดัคา้น 
6.   การมอบอ านาจในการด าเนินการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองของ จนท.ผูมี้อ านาจท าค าสั่งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง /ส่วนภูมิภาค 
       -    ใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
7.   การใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยวธีิการยดึ /อายดัทรัพยแ์ละขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของ
ค าสั่ง ใหเ้ป็นอ านาจของ จนท.ต่อไปน้ี 
       (1)    ปลดัส านกันายก /ปลดักระทรวง 
                 -    ผูท้  าค  าสั่งเป็น จนท.ในสังกดั 
       (2)    อธิบดี /หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม 
                 -    ผูท้  าค  าสั่งเป็น จนท.ในสังกดั 
       (3)    ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
                 -    ผูท้  าค  าสั่งเป็น จนท.ของส่วนภูมิภาคในสังกดั 
       (4)    ผูท้  าค  าสั่งเป็น (1)(2)(3) ใหเ้ป็นผูมี้อ านาจยดึ อายดัทรัพย ์และขายทอดตลาด 
8.   จนท.ผูมี้อ านาจก าหนดจ านวนค่าปรับในกรณีผูใ้ตบ้งัคบัค าสั่งฝ่าฝืน /ไม่ปฏิบติั  
       -    รมต./คณะกรรมการตามกฎหมาย  ไม่เกิน  20,000 บาท/วนั 
       -    ปลดักระทรวง อธิบดี  ผวจ. ไม่เกิน   15,000  บาท/วนั 
       -    หวัหนา้ส่วนประจ าจงัหวดั /นอภ. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนรัฐวสิาหกิจ  ไม่เกิน  10,000 บาท/วนั 
       -     พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย /เอกชนซ่ึงไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจไม่เกิน  5,000  บาท/วนั 
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       -     ให ้จนท.ผูมี้อ านาจก าหนดค่าปรับ บงัคบัใหมี้การช าระค่าปรับทุก  15   วนั 
9.    เจา้พนกังานท่ีจะเป็นพยานในการวางหนงัสือ /ปิดหนงัสือแจง้ค าสั่ง 
        -     เจา้พนกังานต ารวจ        -     ขา้ราชการส่วนกลาง 
        -     เจา้พนกังานท่ีรับผดิชอบในเขตพื้นท่ี ไดแ้ก่  ก านนั  แพทย ์ สารวตัรก านนั ผช.ผบญ. ขา้ราชการทอ้งถ่ิน  
ขา้ราชการประจ าอ าเภอ /จงัหวดั 
 

พรบ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร  พ.ศ. 2551 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   5   กุมภาพนัธ์  2551 

มีผลบงัคบัใชถ้ดัจากวนัประกาศ 
............................................................................................... 

ใน พรบ.นี้ 
        1.    คนพิการ //  บุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนั / เขา้ไปมีส่วนร่วม 
ทางสังคม  เน่ืองจากความบกพร่องดา้นต่าง ๆ  ตามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์ รมต.ประกาศก าหนด 
        2.    ผูดู้แลคนพิการ //  บิดา  มารดา   ผูป้กครอง  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติพี่นอ้ง  บุคคลอ่ืน 
        3.    แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล // แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
       4.     เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก // เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์ /บริการท่ีใชส้ าหรับคน
พิการโดยเฉพาะ 
       5.    ครูการศึกษาพิเศษ //  ครูท่ีมีวฒิุทางการศึกษาพิเศษสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  และปฏิบติัหนา้ท่ีทั้ง
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
       6.    การเรียนร่วม //  การจดัใหค้นพิการไดเ้ขา้ศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไปทุกระดบั หลากหลายรูปแบบ 
       7.    สถานศึกษาเฉพาะความพิการ //  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 
       8.    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ // สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษานอกระบบ /ตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด /พบ
ความพิการ จนตลอดชีวติ 
       9.    ศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ //  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษานอกระบบ/ตามอธัยาศยัแก่คนพิการโดยเฉพาะ  
โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผูจ้ดั  ตั้งแต่ระดบัการศึกษาปฐมวยั  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษา  
อุดมศึกษา  และหลกัสูตรระยะสั้น 
      10.   รมต.ศธ.รักษาการ 

หมวด  1   สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา 
สิทธิทางการศึกษา 
      1.   คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดงัน้ี 
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             1.1    ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิด /พบความพิการ  จนตลอดชีวติ ทั้ง 
ไดรั้บเทคโนโลย ีส่ิง/ ส่ือ/ บริการทางการศึกษา 
             1.2    เลือกบริการ/ สถานศึกษา/ระบบ/รูปแบบการศึกษา  โดยค านงถึงความสามารถ ความ 
สนใจ ความถนดั ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูน้ั้น 
             1.3    ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา   /จดัหลกัสูตร   / 
กระบวนการเรียนรู้  /การทดสอบ ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
แต่ละประเภท/บุคคล 
      2.   ครูการศึกษาพิเศษทุกสังกดัมีสิทธิ ดงัน้ี 
             2.1    ไดรั้บเงินค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนด 
             2.2    ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพความรู้ต่อเน่ืองและทกัษะในการจดัการศึกษา 
      3.   สถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการเรียนร่วม ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
             3.1    ไดรั้บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
หน้าทีท่างการศึกษา 
      1.   ใหส้ถานศึกษาทุกสังกดั มีหนา้ท่ี 
              1.1    จดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
              1.2    ตอ้งมีการปรับปรุงแผนอยา่งนอ้ยปีละ  1   คร้ัง 
              1.3    อาจจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
              1.4    จดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุน บริการเทคโนโลย ีส่ิง/ส่ือ/บริการ 
      2.    ใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทุกสังกดั มีหนา้ท่ี 
               2.1    รับคนพิการเขา้ศึกษาในสัดส่วน /จ านวนท่ีเหมาะสม 
               2.2    สถานศึกษาใดปฏิเสธ/ ไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา  ใหถื้อเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่ 
เป็นธรรมตามกฎหมาย 
      3.    ใหรั้ฐ มีหนา้ท่ี 
               3.1    จดัเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวจิยั พฒันาองคค์วามรู้ 
               3.2    จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ 
 

หมวด   2    
การส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร 

 
          1.   คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ จ านวน  26    คน ประกอบดว้ย 
                 1.1    รมต.ศธ.                                           เป็นประธาน 
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                 1.2    รมช.มหาดไทย                               รองประธานคนท่ี  1 
                 1.3    ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นคนพิการท่ี รมต.แต่งตั้ง  รองประธานคนท่ี  2 
                 1.4    กรรมการโดยต าแหน่ง      จ  านวน 10   คน 
                           (1)   ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
                           (2)   เลขาธิการสภาการศึกษา 
                           (3)   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           (4)   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                           (5)   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                           (6)   อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
                           (7)   อธิบดีกรมการแพทย ์
                           (8)   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                           (9)   ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
                           (10) เลขาธิการส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ 
                 1.5    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ       จ  านวน   13   คนท่ี รมต.แต่งตั้งจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูงดา้น (มีวาระ 3   ปี) 
                          (1)    ดา้นการบริหารการศึกษา 
                          (2)    ดา้นการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                          (3)    ดา้นกฎหมาย 
                          (4)    ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
                          (5)    ดา้นเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
                          (6)    ดา้นสังคมสงเคราะห์ 
                 1.6    ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ       เลขานุการ 
                            และแต่งตั้งขา้ราชการในส านกัเป็น                        ผูช่้วยเลขานุการ 
          2.   คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ มีอ านาจหนา้ท่ี 
                 (1)    เสนอนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ แผนการจดัสรรทรัพยากร  และ

แนวทางการพฒันาคนพิการทุกระบบ ทุกระดบั 
                 (2)    เสนอความเห็นและใหค้  าปรึกษาต่อ รมต.ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบั 
                           -     การก าหนดหลกัสูตร 
                           -     การก าหนดมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                           -     การประเมินและการทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ

ของคนพิการ 
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                           -     หลกัเกณฑ ์วธีิการ การไดม้าและจ านวนเงินค่าตอบแทนพิเศษ         
                 (3)   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการใชจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 

/อนุมติัโครงการ /แผนงานท่ีจะใชเ้งินกองทุน 
                 (4)    วางระเบียบขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง แนวปฏิบติัเพื่อการจดัการศึกษาส ารับคนพิการ 
                 (5)    ส่งเสริม สนบัสนุนและช่วยเลือกิจกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 (6)    ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานจดัการศึกษาส าหรับคนพิการอยา่งบูรณาการ 
                 (7)    ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครูการศึกษาพิเศษ 
                 (8)    วางระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุน...โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
          3.   ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษอยูใ่นสพฐ.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
                  (1)   ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานความร่วมมือการจดัการศึกษาคนพิการ 
                  (2)   สนบัสนุนให ้สพท.จดัการเรียนร่วมในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ อยา่งทัว่ถึงลมีัคุณภาพ 
                  (3)   วจิยัและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของคนพิการ 
                  (4)   ผลิต วจิยัและพฒันาเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกเพื่อการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                  (5)   ด าเนินการจดัสรรเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 
                  (6)   ด าเนินการเก่ียวกบังานธุรการของกองทุน 
                  (7)   ส่งเสริมสนบัสนุนใหห้น่วยงานการศึกษาสามารถผลิต พฒันาเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก

เพื่อการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                 (8)    ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน อปท. บุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน ท่ีจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                 (9)    ประสาน ส่งเสริม อปท.ใหส้ามารถจดัการศึกษาส าหรับคนพิการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา 
          4.   ให ้สพฐ.มีหนา้ท่ี 
                  -     สนบัสนุน ก ากบั ดูแลให ้สพท.ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 -     สนบัสนุนทรัพยากร องคค์วามรู้แก่ สพท. 
          5.    ให ้ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบ 
          6.    ให ้สพท.มีหนา้ท่ี 
                  (1)    ด าเนินการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดัการเรียนร่วม 
                  (2)    การนิเทศ ก ากบั ติดตามเพื่อใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
          7.    ใหส้ถานศึกษาเฉพาะความพิการมีหนา้ท่ี 
                   (1)    จดัการศึกษาตามภารกิจแก่คนพิการ 
                   (2)    มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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หมวด   3  
  กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพกิาร 

 
         1.    ใหจ้ดัตั้งกองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการใน สพฐ. 
         2.    คณะกรรมการบริหารกองทุน  จ านวน   22    คน  ประกอบดว้ย 
                 (1)   เลขาธิการ กพฐ.                                                                            ประธาน 
                 (2)   รองเลขาธิการ กพฐ.ท่ีไดรั้บมอบหมาย                                     รองประธานคนท่ี 1 
                 (3)   ผูท้รงคุณวฒิุผูแ้ทนองคก์รคนพิการ                                         รองประธานคนท่ี 2 
                 (4)   ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวง ศธ.                                          กรรมการ 
                 (5)   ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 (6)   ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 (7)   ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 
                 (8)   ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณะสุข 
                 (9)   ผูแ้ทนส านงับประมาณ 
                 (10) ผูแ้ทนส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ 
                 (11) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการแต่งตั้ง  จ  านวน    11   คน                                                                                            

เป็นกรรมการ 
                 (12)   ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
         3.    คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอ านาจหนา้ท่ี 
                 (1)    บริหารกองทุน 
                 (2)    พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน 
                 (3)    รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
                 (4)    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/ คณะท างาน 
         4.    การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตดัหน้ีเป็นศูนย ์
                 -     ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 
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         5.    ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุน 
                  -    จดัท างบการเงินส่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบภายใน 90 วนั 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล  ( 6   ก.พ. 2551) 
 

      เม่ือ พ.ร.บ.น้ีใชบ้งัคบัแลว้ 
           1.    ใหโ้อนบรรดาเงิน ทรัพยสิ์น หน้ีของกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                    -    ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
           2.    เม่ือยงัไม่มีระเบียบวา่ดว้ยการบริหารกองทุน 
                   -     ใหใ้ชร้ะเบียบ ศธ.วา่ดว้ยการบริหารกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2546 ไปพลางก่อน แต่

ตอ้งไม่เกิน  1   ปี 
           3.    เม่ือยงัไม่มีคณะกรรมการ 
                   -     ใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ท าหนา้ท่ีไปก่อน แต่ตอ้งไม่เกิน  180  วนั 
           4.    ใหค้รูและบุคลากรท่ีผา่นการอบรมวฒิุบตัรครูการศึกษาพิเศษ 
                    -     เป็นครูการศึกษาพิเศษตาม พรบ.น้ี 
           5.    ภายใน  1  ปี 
                   -     ใหผู้ท่ี้ผา่นการอบรมวฒิุบตัรครูการศึกษาพิเศษตามหลกัสูตรท่ี กคศ.อนุมติั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นครู

การศึกษาพิเศษตาม พรบ.น้ี 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ 
บริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี พ.ศ.2542 

สาระส าคัญ 
             ท่ีมาของนโยบายการบริหารบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
              1.   ช่วงท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยา่งมาก 
         2.   มีการเสนอแนะจากการศึกษาวจิยัวา่ แนวทางการจดัระเบียบบริหารและวางมาตรการแกปั้ญหา ควรมี
จุดมุ่งหมายดงัน้ี  
                  2.1   สร้างกฎเกณฑแ์ละกลไกท่ีดีในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม 

                  2.2    พฒันาศกัยภาพของนกัวชิาการใหส้ามารถศึกษาคน้ควา้ เสนอแนะแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
อยา่งถูกตอ้ง กลา้หาญและเป็นธรรม 

                  2.3   ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์
บา้นเมือง 
                 2.4   ขจดัการทุจริตประพฤติมิชอบ/หลีกเล่ียงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน 

หลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี 
              1.   เป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบใหส้ังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ฝ่าย
วชิาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ ฝ่ายธุรกิจ สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มีความรู้รักสามคัคี ร่วมกนัเป็น
พลงัก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
             2.   การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ควรจดั /ส่งเสริมใหส้ังคมไทยอยูบ่นพื้นฐานหลกัการอยา่งนอ้ย  
6  ประการ 
                   -   หลกันิติธรรม  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ใหท้นัสมยัเป็นธรรม เป็นการปกครองภายใต้
กฎหมาย มิใช่อ าเภอใจ/อ านาจของตวับุคคล 
                   -   หลกัคุณธรรม  การยดึความถูกตอ้งดีงาม ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐยดึถือในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นตวัอยา่ง
แก่สังคม เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทนมีระเบียบวนิยั ประกอบอาชีพสุจิตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  
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                   -   หลกัความโปร่งใส  การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานทุกองคก์รใหโ้ปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร มี
กระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 
                   -   หลกัความรับผดิชอบ    การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหา
สาธารณะ กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา เคารพในความคิดเห็นแตกต่าง กลา้ยอมรับผลการกระท าของตนเอง  
                   -   หลกัความมีส่วนร่วม   เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาส าคญัของประเทศ เช่น การแจง้ความเห็น การประชาพิจารณ์ ประชามติ  
                   -   หลกัความคุ้มค่า   การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
ประหยดั ใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ   
              จ าเป็นตอ้งร่วมด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะเฉพาะหนา้ ระยะกลาง และระยะยาว ตอ้งมีการปฏิรูปใน  
3  ส่วน คือ  
              -    ภาครัฐ   เนน้การเปล่ียนทศันคติ ค่านิยม  และวธีิการท างานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ถือเอาประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นจุดหมายในการท างาน สามารถท างานร่วมกบัประชาชนและภาคเอกชนไดอ้ยา่งราบร่ืน  
              -   ภาคธุรกิจเอกชน  ปฏิรูปและสนบัสนุนใหอ้งคก์รเอกชนต่าง ๆ มีกติกาการท างานท่ีโปร่งใส รับผดิชอบ
ต่อผูถื้อหุน้ ซ่ือตรงเป็นธรรมต่อลูกคา้ รับผดิชอบต่อสังคม มีระบบการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ ร่วมท างานกบัภาครัฐและประชาชนอยา่งราบร่ืนไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
             -    ภาคประชาชน   สร้างความตระหนกัตั้งแต่ปัจเจกบุคคลถึงระดบักลุ่มประชาสังคมในเร่ืองสิทธิหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อเป็นพลงัของประเทศ  
แนวทางการปฏิบัติ 
          1.    สร้างความตระหนกัร่วมกนัในสังคม 

          2.     ออกกฎหมายท่ีจ าเป็น 

          3.    เร่งใหเ้กิดการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงในการบริหารภาครัฐอยา่งเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการ
ปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา 

   4.   เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

   5.   เร่งรัดสร้างมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ 
มาตรการ 
                      1.   เร่งรัดใหห้น่วยงานภาครัฐทุกแห่งท าความเขา้ใจและตระหนกัถึงความจ าเป็น 
                      2.   เร่งรัดออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว ใหส้ภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจเป็นองคก์ร
ส าคญัในการประสานความคิด สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน  
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                     3.   เร่งรัดด าเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อพลิกฟ้ืนใหภ้าครัฐเป็นพลงัและอาวธุ
ส าคญัในการน าชยัชนะมาสู่ประเทศ 
                     4.    เร่งรัดใหห้น่วยงานภาครัฐทุกแห่งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัการและเจตนารมณ์ของ พรบ .
ขอ้มูลข่าวสาร 

          5.    ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนการสร้างความโปร่งใส  
          6.    สนบัสนุนการด าเนินงานของ ป.ป.ช. 
ใหก้ระทรวงพานิชย ์การคลงั หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานของ  

ธุรกิจเอกชน 
*      ใหห้น่วยงานของรัฐและผูเ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตามระเบียบและรายงานผลความคืบหนา้  

ปัญหา อุปสรรคต่อ ครม. เป็นระยะตามเวลาท่ีก าหนด 
*     นายกรัฐมนตรีรักษาการ 

 
พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  พ.ศ.2546 
สาระส าคัญ 
            *     ตราข้ึนไวโ้ดยอาศยัอ านาจตามมาตรา  221 (กฎหมายรัฐธรรมนูญ)และมาตรา  3/1 มาตรา 10(5) แห่ง 
พรบ.บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545  
           *     ประกาศใช ้วนัท่ี  9  ตุลาคม  2546 (มีผลบงัคบัใช ้ 10  ตุลาคม  2546)  
           *     เร่ืองใดใหส่้วนราชการใด ปฏิบติัเม่ือใด มีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี ครม .ก าหนด 
           *     ใชบ้งัคบักบัส่วนราชการทุกแห่ง  ยกเวน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมวด   1   การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
                  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี  

                      1)   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
                      2)  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
                      3)   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
                      4)   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
                       5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
                       6)  ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  
               7)   มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
หมวด   2   การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชน  
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                   การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภยัของสังคมส่วนรวม ตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
                  ตอ้งด าเนินการโดยถือวา่ ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐ ตอ้งมีแนวทางการบริหาร
ราชการต่อไปน้ี 
                         1)   การก าหนดภารกิจแห่งรัฐ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐท่ีแถลงต่อ
รัฐสภา 
                         2)   การปฏิบติัภารกิจตอ้งเป็นไปโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้มุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 
                        3)   ก่อนเร่ิมด าเนินการ ตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้น ก าหนด
ขั้นตอนด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบแต่ละขั้นตอน ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ตอ้งรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงท าความเขา้ใจใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  
                        4)   เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมและประชาชน
ผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุง/เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา 
                        5)   กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน ใหแ้กไ้ขโดยเร็ว ถา้เกิดจากส่วนราชการอ่ืน ให้
แจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบและ กพร.ทราบดว้ย 
หมวด   3   การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ  
                   การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  
                        1)   ก่อนด าเนินการตามภารกิจใด ตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้  
                        2)   การก าหนดแผนปฏิบติั  ตอ้งมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณท่ีตอ้งใช ้เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิและตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
                        3)   ตอ้งจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี กพร .
ก าหนด 
                        4)   กรณีการปฏิบติัตามภารกิจ/ตามแผน เกิดผลกระทบต่อประชาชน เป็นหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสม 
                  *    ภารกิจใดเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการ ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแนวทางการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของรัฐ 
                  *    ใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการของ ผวจ./คณะผูแ้ทนต่างประเทศ เพื่อใหก้าร
บริหารราชการแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
                  *    ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ
โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร/สามารถประมวลความรู้ในดา้นต่าง  ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการได้
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อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสมกบัสถานการณ์ ตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวสิัยทศัน์ 
ปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั  
                   *    กพร.อาจเสนอ ครม.เพื่อก าหนดมาตรฐานก ากบัการปฏิบติัราชการโดยวธีิการจดัท าความตกลงเป็น
ลายลกัผารือกัษร/โดยวธีิการอ่ืน เพื่แสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ  
                   *    ให ้ครม.จดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดินตลอดระยะเวลาของ ครม . เม่ือแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาแลว้ ใหส้ านกังานเลขา ครม./เลขานายก สศช.และส านกังบประมาณ ร่วมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน เสนอ ครม.ภายใน  90  วนันบัแต่ ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือ ครม.ใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหมี้ผล
ผกูพนัธ์ ครม./ รมต./ส่วนราชการตอ้งจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตามนั้น 
                   *      แผนบริหารราชการแผน่ดินใหจ้ดัท าเป็นแผน  4  ปีโดยน านโยบายท่ีแถลงฯมาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและแผนพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระท่ี
ส าคญัเก่ียวกบั การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานของส่วนราชการ/บุคคลท่ีรับผดิชอบแต่ละภารกิจ 
ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามประเมินผล  
                          *     เม่ือประกาศใชแ้ผนแลว้ ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกันายก ร่วมกนัจดัท า
แผนนิติบญัญติั มีนรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีตอ้งจดัท าข้ึนใหม่ แกไ้ข/ยกเลิกสอดคลอ้งกบัแผน/ส่วนราชการท่ี
รับผดิชอบและระยะเวลาด าเนินการ 
                        *   แผนนิติบญัญติัเม่ือ ครม.เห็นชอบแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามนั้น 
                        *    ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการเป็นแผน  4  ปี ในแต่ละปีงบประมาณ 
ใหจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบันโยบายการปฏิบติั เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ประมาณการรายไดร้ายจ่าย ทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้สนอ ครม.เห็นชอบ เม่ือ ครม.เห็นชอบแลว้ใหส้ านกังบประมาณ
จดัสรรงบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผล  
                       *    กรณีท่ีมิไดเ้สนอแผน/ภารกิจใดมิไดรั้บความเห็นชอบ มิใหส้ านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณ  
                       *    เม่ือส้ินปีงบประมาณใหจ้ดัท ารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนเสนอ ครม. 
                       *    ใหส้ านกังบประมาณและ กพร.ร่วมกนัก าหนดแนวทางจดัท าแผนใหส้ามารถใชก้บัแผนปฏิบติั
ราชการท่ีตั้องจดัท าตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณเพื่อมิใหเ้พิ่มภาระเกินสมควร  
                       *    เม่ือมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนของส่วนราชการใดแลว้  การโอนงบจาก
ภารกิจหน่ึงไปด าเนินการอยา่งอ่ืน ท าใหภ้ารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมาย /น าไปใชใ้นภารกิจใหม่ท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้น
แผน จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก ครม.ใหป้รับแผนใหส้อดคลอ้งกนั 
                     *    การปรับแผนจะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีงาน/ภารกิจใดไม่อาจด าเนินการตามวตัถุประสงคต่์อไปได้/
หมดความจ าเป็น/ไม่เป็นประโยชน์/หากด าเนินการต่อไปจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกินความจ าเป็น/มีความจ าเป็นอยา่งอ่ืน
ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
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                   *    เม่ือ ครม.อนุมติัใหป้รับแผนแลว้ ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย  
                   *   เม่ือนายก พน้จากต าแหน่งใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสรุปผลการปฏิบติัราชการและใหข้อ้มูลต่อ
นายกคนใหม่ตามท่ีสั่งการเพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายบริหารราชการแผน่ดิน  
หมวด   4   การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 
                   *    ใหส่้วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน /โครงการ/งบประมาณ
ท่ีตอ้งการใช ้และเผยแพร่ใหข้า้ราชการและประชาชนทราบทัว่ถึง 
                   *     ใหท้  าบญัชีตน้ทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภท ใหค้  านวณรายจ่าย/หน่วยของงานบริการท่ี
อยูใ่นความรับผดิชอบตามระยะเวลา และรายงานใหส้ านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ กพร.ทราบ 
                    *     กรณีรายจ่าย/หน่วยสูงกวา่ของงาน ประเภทและคุณภาพคลา้ยคลึงกนัของส่วนราชการอ่ืน ใหจ้ดัท า
แผนลดรายจ่าย/หน่วยดงักล่าว เสนอส านงับ กรมบญัชีกลางและ กพร.ทราบ…ถา้มิไดท้กัทว้งภายใน  15  วนัก็ใหถื้อ
ปฏิบติัตามแผนนั้น 
                   *     ให ้สศช.และส านกังบ ร่วมกนัจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่านการปฏิบติัภารกิจของรัฐเพื่อรายงาน 
ครม. เป็นแนวทางในการพิจารณาวา่ ภารกิจใดสมควรด าเนินการต่อไป /ยบุเลิก เพื่อประโยชน์ในการจดัตั้งงบของ
ส่วนราชการในปีต่อไป ตามระยะเวลาท่ี ครม.ก าหนด 
                  *   ในการประเมินความคุม้ค่าใหค้  านึงถึงประเภท สภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปไดข้องภารกิจ 
โครงการท่ีด าเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนพึงได ้และรายจ่ายท่ีตอ้งเสียไปก่อนและหลงัท่ีด าเนินการดว้ย  
                 *     ความคุม้ค่า ใหห้มายถึงประโยชน์/ผลเสียทางสังคม ประโยชน์/ผลเสียอ่ืนซ่ึงไม่อาจค านวณเป็นตวัเงิน
ได ้
                 *    ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหส่้วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพและวตัถุประสงคท่ี์จะใช ้ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะไดรั้บ 
                *     กรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุใหต้อ้งค านึงถึงคุณภาพและการดูแลเป็นส าคญั ใหท้  าไดโ้ดยไม่
ตอ้งถือราคาต ่าสุดในการเสนอซ้ือ/จา้งเสมอไป 
                *    ในการปฏิบติัภารกิจใด  หากจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาต อนุมติั /ความเห็นชอบจากส่วนราชการอ่ืน 
ใหส่้วนราชการท่ีมีอ านาจแจง้ผลการพิจารณาใหส่้วนราชการท่ียืน่ค  าขอทราบภายใน  15  วนันบัแต่ไดรั้บค าขอ 
               *    เร่ืองใดท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัไว ้และขั้นตอนนั้นตอ้งใชเ้วลาเกิน  15  วนั 
ใหส่้วนราชการท่ีมีอ านาจประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาใหส่้วนราชการอ่ืนทราบ  
               *    ส่วนราชการใดท่ีมีอ านาจอนุญาต/อนุมติัมิไดด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ หากเกิดความเสียหายใดข้ึน ใหถื้อ
วา่ขา้ราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและหวัหนา้ส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง เวน้แต่จะพิสูจน์
ไดว้า่ ความล่าชา้นั้นมิไดเ้กิดจากความผดิของตน 
             *    การพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาใด ๆ เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีรับผดิชอบตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาด
โดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาใหด้ าเนินการเท่าท่ีจ  าเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียง  
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             *     การพิจารณาโดยคณะกรรมการ เม่ือมีมติเป็นประการใดใหผ้กูพนัส่วนราชการท่ีมีผูแ้ทนร่วมเป็น
กรรมการดว้ย ถึงแมมิ้ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาดว้ยก็ตาม ถา้มีความเห็นแตกต่างกนั  2  ฝ่ายใหบ้นัทึกความเห็นฝ่ายขา้ง
นอ้ยไวด้ว้ย 
            *     การสั่งราชการโดยปกติ ใหท้  าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่มีความจ าเป็นไม่อาจสั่งได ้จะสั่งดว้ยวาจาก็
ได ้แต่ใหผู้รั้บค าสั่งบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือไดป้ฏิบติัแลว้ ใหบ้นัทึกรายงานใหผู้ส้ั่งทราบ  ในบนัทึกนั้น
ใหอ้า้งอิงค าสั่งดว้ยวาจาไวด้ว้ย 
 
 
หมวด   5   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            *    ใหมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง/การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการใหแ้ก่ผูมี้
หนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองร้ันโดยตรง เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอน ทั้งน้ีตอ้งมุ่งใหเ้กิดความสะดวก 
รวดเร็วในการใหบ้ริการประชาชน 
            *    เม่ือไดก้ระจายอ านาจแลว้ ใหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารควบคุม ติดตาม ก ากบัดูแลการใชอ้  านาจและความ
รับผดิชอบของผูรั้บมอบอ านาจไวด้ว้ย แต่ตอ้งไม่สร้างขั้นตอน /การกลัน่กรองท่ีไม่จ  าเป็น 
           *     หากใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ/โทรคมนาคมแลว้ เป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดั
ค่าใชจ่้าย ไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ก็ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ/โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลงัเงิน
ของงบประมาณ 
           *     เม่ือไดก้ระจายอ านาจ/ไดใ้ช ้ICT /โทรคมนาคมแลว้ ใหเ้ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบทัว่ไป 
           *     กพร.โดยความเห็นชอบของ ครม.จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจ ความรับผดิชอบ
ระหวา่งผูม้อบกบัผูรั้บมอบ และการลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการใหส่้วนราชการถือปฏิบติัก็ได้ 
           *    การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชน/การติดต่อประสานงานระหวา่งส่วนราชการ ใหแ้ต่ละ
แห่งจดัท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ รายละเอียดอ่ืน ๆ  ในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่อใหป้ระชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ตรวจดูได้  
         *     เป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีตอ้งจดัใหส่้วนราชการภายในกระทรวงท่ีรับผดิชอบงานบริการประชาชน
จดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมเพื่ออ านวยความสะดวก และใหป้ระชาชนไดติ้ดต่อสอบถามในเร่ืองท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อ ณ ศูนยบ์ริการร่วมเพียงแห่งเดียว  
          *     ใหศู้นยบ์ริการร่วมจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวต่าง ๆ  และส่งต่อใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ต่อไป โดยใหมี้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของทุกส่วนราชการ รวมทั้งแบบค าขอต่าง ๆ ไวใ้ห้
พร้อมท่ีจะบริการประชาชนได ้ณ ศูนยบ์ริการร่วม 
          *     เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัพิมพร์ายละเอียดของเอกสารหลกัฐานท่ีประชาชนตอ้งจดัหา
มาในการอนุมติั อนุญาตแต่ละเร่ืองมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของศูนยบ์ริการร่วม  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์จะตอ้ง
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แจง้ใหป้ระชาชนท่ีมาติดต่อไดท้ราบในคร้ังแรกท่ีมาติดต่อแลชะตรวจสอบวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นนั้น 
ประชาชนไดย้ืน่มาครบถว้นหรือไม่ พร้อมแจง้ใหท้ราบถึงระยะเวลาท่ีตอ้งใชด้ าเนินการในเร่ืองนั้น  
          *     การยืน่ค าร้อง/ค าขอต่อศูนยบ์ริการร่วม ใหถื้อเป็นการยืน่ต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดตามท่ีระบุไว้
ในกฎหมาย 
         *     หากมีปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎหมาย ใหส่้วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งแจง้ให ้กพร.ทราบเพื่อเสนอ ครม.ปรับปรุงต่อไป 
         *     ให ้ผวจ. และนายอ าเภอ จดัใหส่้วนราชการท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการบริการประชาชนในเร่ืองเดียวกนั 
ร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั/อ าเภอ/สถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร โดยประกาศใหป้ระชาชน
ทราบ 
หมวด   6   การปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการ 
         *     ใหมี้การทบทวนภารกิจวา่ ภารกิจใดมีความจ าเป็น/ควรด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย ครม. ก าลงัเงินงบประมาณ ความคุม้ค่า 
         *     กรณีควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง ใหส่้วนราชการปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ี โครงสร้าง อตัราก าลงั
ของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกนัและเสนอให ้ครม.เห็นชอบต่อไป 
         *     กรณี  กพร.เห็นวา่ ภารกิจใด สมควรเปล่ียนแปลง ยกเลิก/เพิ่มเติม ใหเ้สนอ ครมพิจารณาเม่ือเห็นชอบแลว้
ใหส่้วนราชการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั 
         *     กรณีมีการยบุเลิก โอน รวมส่วนราชการใดทั้งหมด/บางส่วน หา้มมิใหจ้ดัตั้งส่วนราชการท่ีมีภารกิจ อ านาจ
หนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงแผนบริหารราชการแผน่ดิน มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อความมัน่คงแห่ง
รัฐ/เศรษฐกิจ/รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก กพร.  
         *    ส่วนราชการมีหนา้ท่ีส ารวจตรวจสอบ และทบทวนกฎหมายใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์โดย
ค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระส าคญัของประชาชน ใหน้ าความเห็น /ขอ้เสนอแนะของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 
         *     ส านกังานกฤษฎีกาเห็นวา่ กฎหมาย ระเบียบของส่วนราชการใดไม่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ไม่เอ้ือต่อการพฒันาประเทศ ใหเ้สนอใหแ้กไ้ขปรับปรุงยกเลิกต่อไป  
         *     กรณีท่ีส่วนราชการไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ ใหเ้สนอ ครม . วนิิจฉยั 
หมวด   7   การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
         *    การปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวกบัการบริการประชาชน/การติดต่อประสานงานระหวา่งส่วนราชการ ใหก้ าหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงาน ประกาศใหป้ระชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป  
         *     ถา้มิไดป้ระกาศระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้แต่ กพร.เห็นวา่สามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไว/้ไดก้ าหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้แต่ กพร.เห็นวา่ล่าชา้เกินสมควร กพร.จะก าหนดใหส่้วนราชการนั้นปฏิบติัก็ได ้
        *     เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตรวจสอบใหข้า้ราชการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา  
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         *     ส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน/จากส่วนราชการดว้ยกนั เป็นหนา้ท่ี
ตอ้งตอบค าถาม/แจง้การด าเนินงานใหท้ราบภายใน  15  วนั 
         *     จดัใหมี้เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และจะตอ้งจดัท าเป็น
ระบบเดียวกนักบัท่ีกระทรวง ICT จดัใหมี้ข้ึน 
         *     เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกบัส่วนราชการทุกแห่ง ใหก้ระทรวง ICT จดัใหมี้
เครือข่ายสารสนเทศกลางข้ึน 
         *     ส่วนราชการใดไม่อาจจดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได ้อาจขอร้องใหก้ระทรวง ICT 
จดัระบบเครือข่ายใหก้็ได ้โดยอาจขอใหช่้วยเหลือดา้นบุคลากร ค่าใชจ่้ายขอ้มูลในการด าเนินงานก็ได้  
         *     กรณีท่ีส่วนราชการไดรั้บค าร้องเรียน เสนอแนะ/ความคิดเห็น/ปัญหาอ่ืนจากบุคคลใด โดยมีขอ้มูล
สารสนเทศตามสมควร เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นตอ้งด าเนินการใหลุ้ล่วงไปแลว้แจง้ใหบุ้คคลนั้นทราบดว้ย  
         *     กรณีแจง้ผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิใหเ้ปิดเผยช่ือ ท่ีอยูข่องผูร้้องเรียน ผูเ้สนอ /แสดงความคิดเห็น 
         *     เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ใหส่้วนราชการท่ีมีอ านาจมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบวา่ กฎ ระเบียบ เป็นอุปสรรค ยุง่ยาก ซ ้ าซอ้น ล่าชา้ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ แลว้
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
        *     กรณีไดรั้บการร้องเรียน/เสนอแนะจากขา้ราชการ/ส่วนราชการอ่ืนในเร่ืองใด ใหพ้ิจารณาโดยทนัที กรณีเกิด
จากความเขา้ใจผดิ/ไม่เขา้ใจกฎ ระเบียบ ใหช้ี้แจงใหผู้น้ั้นทราบภายใน  15  วนั 
       *     การร้องเรียน/เสนอแนะ แจง้ผา่น กพร.ก็ได ้ให ้กพร.แจง้ใหส่้วนราชการนั้นทราบเพื่อปรับปรุง แกไ้ข/
ยกเลิกต่อไปโดยเร็ว 
       *    การปฏิบติัราชการเร่ืองใดโดยปกติถือวา่เป็นเร่ืองเปิดเผย เวน้แต่มีกรณีจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อความมัน่คง การ
รักษาความสงบเรียบร้อย/การคุม้ครองสิทธิของบุคคล ใหก้ าหนดเป็นความลบัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
          *     ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเก่ียวกบัการขดัซ้ือจดัจา้งท่ีจะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น ๆ และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมี้การอนุมติัใหจ้ดัซ้ือจดัจา้งแลว้ใหป้ระชาชนขอดู /ตรวจสอบได ้ณ ท่ีท า
การของส่วนราชการ/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ทั้งน้ีการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบ /
ความเสียหายแก่บุคคลใดในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
        *     ในการจดัท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา้ง   หา้มมิใหมี้ขอ้ความ/ขอ้ตกลงหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้ความ/ขอ้ตกลงใน
สัญญาดงักล่าว เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย ความลบัของทางราชการ/ความลบัทางการคา้ 
หมวด   8   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
         *     ใหส่้วนราชการจดัใหมี้คณะผูป้ระเมินอิสระ ประเมินผลการปฏิบติัราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ/
คุณภาพการใหบ้ริการ/ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ/ความคุม้ค่าในภารกิจ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี 
กพร.ก าหนด 
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        *     อาจจดัใหมี้การประเมินภาพรวมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั ทั้งน้ีตอ้งกระท าเป็นความลบั และเป็นไป
เพื่อความสามคัคีของขา้ราชการ 
        *     ในการประเมินเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ใหค้  านึงถึงผลการปฏิบติังานเฉพาะตวัของผูน้ั้นใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี/ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานท่ีผูน้ั้นสังกดัไดรั้บจากการปฏิบติังานของผูน้ั้น 
       *     ส่วนราชการใดใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน ให ้กพร .
เสนอ ครม.จดัสรรเงินเพิ่มเป็นพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบ/ใหส่้วนราชการนั้นใชง้บประมาณเหลือจ่ายของส่วน
ราชการนั้น เพื่อน าไปปรับปรุงงาน/จดัสรรเป็นรางวลัใหแ้ก่ขา้ราชการในสังกดั 
        *     ส่วนราชการใดด าเนินงานตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เพิ่มค่าใชจ่้าย คุม้ค่าต่อ
ภารกิจแห่งรัฐ/สามารถด าเนินงานตามแผนลดค่าใชจ่้ายต่อหน่วยไดต้ามหลกัเกณฑ ์ให ้กพร.เสนอ ครม.จดัสรรเงิน
รางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ส่วนราชการนั้น/ใหส่้วนราชการนั้นใชง้บประมาณเหลือจ่าย เพื่อน าไปปรับปรุง
งานของส่วนราชการ/จดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสังกดั 
หมวด   9  บทเบ็ดเตลด็ 
          *   เพื่อใหก้ารบริหารราชการมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ กพร.โดยความเห็นชอบของ 
ครม. อาจก าหนดใหป้ฏิบติันอกเหนือจาก พรฎ.น้ีก็ได ้
        *    พรฎ.น้ีก าหนดใหส่้วนราชการตอ้งจดัท าแผนงานในเร่ืองใดและกฎหมายอ่ืนก าหนดใหท้ าในเร่ือง
เดียวกนั/บางส่วนเม่ือไดจ้ดัท าตามแผนฉบบัใดแลว้ ถือวา่ไดจ้ดัท าแผนตาม พรฎ.น้ีแลว้ 
        *    ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑก์ารบริหารบา้นเมืองท่ีดีโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบั การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

       *     ใหอ้งคก์รมหาชนและรัฐวสิาหกิจ จดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารบริหารบา้นเมืองและสังคมท่ีดีตาม พรฎ.น้ี 

       *     กพร.เห็นวา่ องคก์รมหาชน/รัฐวสิาหกิจใดไม่จดัใหมี้หลกัเกณฑต์ามน้ี/มีแต่ไม่สอดคลอ้ง ใหแ้จง้ 
รมต.ท่ีก ากบัดูแลเพื่อสั่งการต่อไป 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ 
         *    มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและใหบ้ริการแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ตอ้งใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผน่ดิน เป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน/เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ/มีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่า/ลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีเกินความจ าเป็น/ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวก ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ /มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 
          *     เน่ือจาก มาตรา 3/1  แห่งระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน(ฉบบัท่ี 5)  2545 บญัญติัใหก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการในการปฏิบติัราชการและการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัราชการเพื่อใหก้ารบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี กระท าโดยตราเป็น พรฎ. 
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พระราชบัญญตัิลูกเสือ  พ.ศ. 2551 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี   26   กุมภาพนัธ์   2551 

ประกาศ   4    มีนาคม   2551 
ใชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศ 

 
1. ใหย้กเลิก  พรบ.ลูกเสือ  พ.ศ. 2507 / 2509 / 2528/  2530 
2. ใน พรบ.น้ี 

- ลูกเสือ  //  เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
- เนตรนารี  // ลูกเสือหญิง 
- บุคลากรทางการลูกเสือ // ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ / ผูต้รวจการลูกเสือ /กรรมการลูกเสือ / 

อาสาสมคัรลูกเสือ / เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
หมวด   1    บททัว่ไป 

1. ลูกเสือแห่งชาติ  ประกอบดว้ย 
- บรรดาลูกเสือทั้งปวงและ 
- บุคลากรทางการลูกเสือ 

               ...พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขลูกเสือแห่งชาติ 
2. คณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย / สติปัญญา / จิตใจและศีลธรรม...ใหเ้ป็น

พลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ   ช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดความสามคัคี  มีความเจริญกา้วหนา้  เพื่อความ
สงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาติ ตามแนวทางต่อไปน้ี 
(1)   มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟังและพึ่งตนเอง 
(2)   ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
(3)    รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4)    รู้จกัท าการฝีมือ 
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(5)    รู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม ความมัน่คงของชาติ 
3. กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนา้ท่ี 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคค์ณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ /ส านกังานลูกเสือจงัหวดั / 
ส านกังานลูกเสือเขต / สถานศึกษา ........เพื่อใหกิ้จการลูกเสือเป็นไปอยา่งทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ 

4. กรรมการสภาลูกเสือไทย /กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / กรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดั / กรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-    ไดรั้บเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  โดยความเห็นชอบของ 
ครม. 

หมวด   2    การปกครอง 
ส่วนที ่  1   สภาลูกเสือไทย 

1. สภาลูกเสือไทย  ประกอบดว้ย 
(1)    นายกรัฐมนตรี                   เป็นสภานายก 
(2)    รองนายกรัฐมนตรี             เป็นอุปนายก 
(3)    กรรมการโดยต าแหน่ง (23)   ไดแ้ก่ 
         -    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
         -    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
         -     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
         -     ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
         -     ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
         -     ปลดักระทรวงกลาโหม 
         -     ปลดักระทรวงมหาดไทย 
         -     ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์
         -     ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 
         -     ผูบ้ญัชาการทหารบก 
         -     ผูบ้ญัชาการทหารเรือ 
         -     ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
         -     ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
         -     เลขาธิการสภาการศึกษา 
         -     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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         -     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
         -     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         -     เลขาธิการสภากาชาดไทย 
         -     อธิบดีกรมการปกครอง 
         -     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
         -     ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
         -     ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
         -     ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น 
(4)    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน  80   คน  โปรดเกลา้แต่งตั้งตามพระราชอธัยาศยั 
(5)    เลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ             กรรมการและเลขานุการ 
(6)    รองเลขาธิการ และผูช่้วยเลขาธิการ              ผูช่้วยเลขานุการ 
...อาจมีสภานายกกิตติมศกัด์ิ  อุปนายกกิตติมศกัด์ิ  กรรมการกิตติมศกัด์ิซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้แต่งตั้ง  

2. สภาลูกเสือไทย  มีอ านาจหนา้ท่ี 
(1)    วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2)    ใหค้  าแนะน าการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(3)    พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งขาติ 

3. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  มีสาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4   ปี อาจโปรดเกลา้แต่งตั้งอีกได้ 
ส่วนที ่  2    คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

1. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เป็นองคก์รบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(1)    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ                         ประธานกรรมการ 
(2)    กรรมการโดยต าแหน่ง  (10)   ไดแ้ก่ 
         1)    ปลดักระทรวงศึกษาธิการ                                 รองประธาน 
          2)    ปลดักระทรวงมหาดไทย                                 รองประธาน 
          3)    เลขาธิการสภาการศึกษา 
          4)    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          5)    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
          6)    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          7)    เลขาธิการสภากาชาดไทย 
          8)    ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  
          9)    ผูอ้  านวยการส านงัานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
          10)  ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น 
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(3)    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน  15   คน 
         -    สภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2 
         -    ตอ้งมาจากภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
(4)    เลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ                  กรรมการและเลขานุการ 
(5)    รองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการ                    ผูช่้วยเลขานุการ 

2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ   4   ปีแต่ไม่เกิน  2   วาระ 
3. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีอ านาจหนา้ท่ี 

(1)    ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและนโยบายสภาลูกเสือไทย 
(2)    ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3)    สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรลูกเสือ 
(4)    สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 
(5)    จดัการทรัพยสิ์นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(6)    ใหค้วามเห็นชอบในการลงทุน 
(7)    ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(8)    วางระเบียบและแนวทางปฏิบติั 
(9)    จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณา 
(10)  แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(11)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
(12)  ก ากบัดูแล  สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบา้น 
(13)  จดัตั้งต าแหน่งกิตติมศกัด์ิ 
(14)  ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
- เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ /รัฐวสิาหิจ ตาม พรบ.วธีิการงบประมาณ /กฎหมาย

อ่ืน 
- มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ 
- การแบ่งส่วนงานภายในส านกังาน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

5. ให ้รมต.ศธ.แต่งตั้ง 
- รอง ปลดั ศธ.คนหน่ึง  ท าหนา้ท่ีเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
- ผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนใน ศธ.ท าหนา้ท่ีรองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการ  โดยการเสนอของ

เลขาธิการ 
- การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ ศธ.ถือเป็นการปฏิบติัราชการดว้ย  
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6. ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  มีอ านาจหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ และตามนโยบายของ
สภาลูกเสือไทย  และใหมี้อ านาจหนา้ท่ี 
(1)    ถือกรรมสิทธ์ิ / สิทธิครอบครองในทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2)    ท านิติกรรมสัญญา / ขอ้ตกลงอ่ืน 
(3)    รับผดิชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
(4)    ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามก าหมาย 
(5)    จดัใหมี้การฝึกอบรม / การชุมนุมลูกเสือ / ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ / เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
(6)    จดัท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ 
(7)    จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติ 
(8)    ประสานและส่งเสริมส านกังานลูกเสือจงัหวดั /ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ี 
(9)    ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบั / ตามมติของคณะกรรมการ 

7. ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  มีรายได ้
(1)    เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรใหเ้ป็นรายปี 
(2)    เงิน / ทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
(3)    ค่าบ ารุง / ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการอ่ืน 
(4)    รายได ้/ ทรัพยสิ์นอ่ืนจากการลงทุน 

8. บรรดาเงิน / รายไดข้องส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
- ไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงั ตามกฎหมายเงินคงคลงั และวธีิการงบประมาณ 
- การใชจ่้าย / รายไดใ้หเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการลูกเสือ 

9. เลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  รับผดิชอบการบริหารงาน และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานลูกจา้ง และ
ใหมี้อ านาจหนา้ท่ี 
(1)    ควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นของส านกังาน 
(2)    เสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
(3)    เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการปรับปรุงกิจการ 
(4)    บรรจุแต่งตั้ง เล่ือ ลด ตดัเงินเดือน ค่าจา้ง ลงโทษทางวนิยั  ใหอ้อกจากต าแหน่ง  
(5)    วางระเบียบการด าเนินงานของส านกังาน 

10. กิจการลูกเสือแห่งชาติ  ไม่อยูใ่ตบ้งัคบักฎหมายคุม้ครองแงงาน  / แรงงานสัมพนัธ์ / ประกนัสังคม และ
กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน 

11. การบญัชีของส านกังาน 
- ใหร้ายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ ฯทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
- ใหส้ านกังานจดัท างบการเงินใหผู้ต้รวจสอบภายใน  90   วนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
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12. ใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดิน / บุคคลภายนอก 
- ตรวจสอบรับรองบญัชีทุกรอบปีงบประมาณ  
- รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายใน  180   วนันบัแต่วนัส้ิน

ปีงบประมาณทุกปี 
ส่วนที ่ 3    ลูกเสือจังหวดั 

1. ใหจ้ดัระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจหัวดั 
-    ส าหรับ กทม. และ อปท.ท่ีมีรปแบบพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก ารดในหฎกระทรวง 

2. คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั (27) ประกอบดว้ย 
1)    ผูว้า่ราชการจงัหวดั                        ประธานกรรมการ 
2)    กรรมการโดยต าแหน่ง       ไดแ้ก่ 
        (1)    รองผูว้า่ราชการจงัหวดั         รองประธาน 
        (2)     ปลดัจงัหวดั 
        (3)     นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
        (4)     ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรจงัหวดั 
        (5)     นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
        (6)     นายอ าเภอ 
        (7)     นายกเทศมนตรี 
        (8)     นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั 
        (9)     ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3)    กรรมการประเภทผูแ้ทน   จ  านวน 5  คน ไดแ้ก่ 
        (1)    ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา 
        (2)    ผูแ้ทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
        (3)     ผูแ้ทนสมาคม / สโมสรลูกเสือ 
        (4)     ผูแ้ทนค่ายลูกเสือจงัหวดั 
        (5)     ผูแ้ทนลูกเสือชาวบา้น 
       เลือกกนัเองกลุ่มละ   1   คน 
4)    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน   10   คน 
        -     ประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั / ตอ้งมาจากภาคเอกชน
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
5)    ผอ.สพท.เขต  1                                   กรรมการและเลขานุการ 
       ผอ.กศน.จงัหวดั                                   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  มีอ านาจหนา้ท่ีภายในจงัหวดั  ดงัน้ี  
(1)    ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
(2)    ส่งเสริม สนบัสนุนความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3)    สนบัสนุน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรลูกเสือ 
(4)    ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นในกิจการของลูกเสือจงัหวดั 
(5)    พิจารณาค าขอการจดัตั้งค่ายลูกเสือ 
(6)    พิจารณารายงานประจ าปีของส านกังานลูกเสือจงัหวดั 
(7)    ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปี 
(8)    ใหค้  าแนะน า ผอ.สพท.ในการปฏิบติังานลูกเสือ 
(9)    จดัใหมีทะเบียนและสถิติเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
(10)   ออกระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
(11)   จดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
(12)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
(13)   ปฏิบติังนอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

4. การจดัตั้งค่ายลูกเสือในจงัหวดัใด 
- ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการลูกเสือจงหวดั  
- ใหค้ณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัรายงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ  

5. ใหส้ านกังานลูกเสือจงัหวดั 
- ตั้งอยูใ่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต  1 
- มี ผอ.สพท.เขต 1  เป็นหวัหนา้ส านกังานลูกเสือ 
- ผอ.กศน.   เป็นผูช่้วยหวัหนา้ส านกังาน 

ส่วนที ่  4   ลูกเสือเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
1. ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 
2. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา   ประกอบดว้ย 

1)     ผอ.สพท.                                                      ประธานกรรมการ 
2)     กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่ 
3)    กรรมการประเภทผูแ้ทน   ไดแ้ก่ 
4)    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ไม่เกิน  7   คน 
        -    ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค าแนะน า  2)-3)   
        -    ตอ้งแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
5)    มีรอง ผอ.สพท.ท่ีไดรั้บมอบหมาย                เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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        -  ให ้ผอ.สพท.แต่งตั้งขา้ราชการใน สพท.ไม่เกิน  2   คน เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตพื้นท่ี ดงัน้ี  

(1)    ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
(2)    ส่งเสริม สนบัสนุนความมัน่คงและความกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3)    ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(4)    ควบคุมดูแลทรัพยสิ์น 
(5)    พิจารณารายงานประจ าปี 
(6)    ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ 
(7)    ใหค้  าแนะน าแก่ ผอ.สถานศึกษา 
(8)    จดัใหมี้ระเบียบและสถิติ 
(9)    ก ากบัดูแล สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
(10)  ออกระเบียบปฏิบติั 

4. ใหส้ านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตั้งอยูใ่นส านกังานเขพื้นท่ีการศึกษา 
-    มี ผอ.สพท.                       เป็นหวัหนา้ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ี 
-    เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบการด าเนินงานของส านกังาน  
-    มีรอง ผอ.สพท.ท่ีผอ.มอบหมาย   เป็นผูช่้วยหวัหนา้ส านกังาน 

ส่วนที ่  5    ทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
1. บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์ส านกังานไดม้า  โดยมีผูอุ้ทิศให ้/ จากการให ้/ ซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องส านกังาน / 

แลกเปล่ียน / โดยวธีิการอ่ืน  ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ 
- เป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
- การจ าน่าย / แลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพยข์องส านกังาน ใหก้ระท าโดยพระราชบญัญติั  
- เวน้แต่  การโอนกรรมสิทธ์ิแก่ส่วนราชการ  เม่ือคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่ขดัขอ้ง  

และไดรั้บค่าตอบแทนจากส่วนราชการ ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
2. ทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 

- ตอ้งจดัการตามเง่ือนไขท่ีผูอุ้ทิศใหก้ าหนด 
- ถา้จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  ตอ้งไดรั้บค ายนิยอมจากผูอุ้ทิศใหห้รือทายาท....กไม่มีทายาท 

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
3. ทรัพยสิ์นของส านกังาน 

- ไม่มีในความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 
- บุคคลใดจะยกอายคุวามต่อสู้กบัส านกังานลูกเสือในเร่ืองทรัพยสิ์นมิได้ 

หมวด   3    การจัดกลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลูกเสือ 
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1. การตั้ง  การยบุ  การจดัหน่วยลูกเสือ  เหล่าลูกเสือ  ประเภทลูกเสือทั้งปวง  ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง  
2. การเขา้เป็นลูกเสือ  การออกจากลูกเสือ  การจดัประเภท  ชั้นเหล่า  การฝึกอบรมลูกเสือใน / นอก

สถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
3. ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีล าดบั ดงัน้ี 

(1)    ผูอ้  านวยการใหญ่    //  รมต.ศธ. 
(2)    รองผูอ้  านวยการใหญ่    //  ปลดั ศธ.  / เลขาธิการ กพฐ. / เลขาธิการ กอศ. 
(3)     ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่  //  รองปลดั ศธ. 
(4)    ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  //  ผวจ. 
(5)    รองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั //  รอง ผวจ. 
(6)    ผูช่้วยผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั // ปลดัจงัวดั 
(7)    ผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี  //  ผอ.สพท. 
(8)    รองผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี  // รอง ผอ.สพท. 
(9)    ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน // ผอ.รร.  
(10)   รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน // รอง ผอ.รร.  
(11)    ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
(12)    รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
(13)    ผูก้  ากบักองลูกเสือ 
(14)    รองผูก้  ากบักองลูกเสือ 
(15)    นายหมู่ลูกเสือ 
(16)    รองนายหมู่ลูกเสือ 
(9)-(16)  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

4. ต าแหน่งผูต้รวจการลูกเสือ  มีล าดบั ดงัน้ี 
(1)   ผูต้รวจการใหญ่พิเศษ  //  นายกรัฐมนตรี 
(2)    ผูต้รวจการใหญ่  // รองนายกรัฐมนตรี / รมต.กระทรวงมหาดไทย  
(3)    รองผูต้รวจการใหญ่  // ปลดักระทรวงมหาดไทย /ผูต้รวจราชการ ศธ./ อธิบดีกรมการ  
          ปกครอง /อธิบดีกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(4)    ผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(5)    รองผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(6)    ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(7)    ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
(8)    รองผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
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(9)    ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
(10)   ผูต้รวจการลูกเสือเขตพื้นท่ี 
(11)   รองผูต้รวจการลูกเสือเขตพื้นท่ี 
(4)-(11)  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
-   ผูต้รวจการลูกเสือ  มีหนา้ท่ี  ตรวจตรา  แนะน า  ช้ีแจงและรายงานใหก้ารบริหารงานลูกเสือเป็นไปตาม
นโยบาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ แบบธรรมเนียมของลูเสือ 

หมวด   4    ธง  เคร่ืองแบบ และการแต่งกาย 
1. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  / ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ...รับพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2. ธงคณะลูกเสือไทย  ธงลูกเสืออ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง 

หมวด   5   เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสิริยิง่รามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  

- พระราชทานแก่ผูไ้ดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นท่ี  1    
- ไดช่้วยเหลือกิจการลูกเสือมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5   ปี 
- มีอกัษรสีเงินวา่ (เราจะท านุบ ารุงกิจการลูกเสือสืบไป) 

2. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 
- พระราชทานแก่ลูกเสือและบุคลากรลูกเสือผูมี้ความดีความชอบ 
- ริมขอบบนมีอกัษร(ลูกเสือ) 
- ส่วนล่างมีอกัษร (เสียชีพอยา่เสียสัตย)์ 
- เหรียญลูกเสือสรรเสริญมีล าดบั  3   ชั้น 

(1)    ชั้นท่ี  1   มีเฟลอร์เดอลีส์ ท าดว้ยโลหะเงินประดบัแพรแถบ   2    ดอก    
         ตามแนวนอน....จะพระราชทานแก่ผูมี้ความดีความชอบ  ดงัน้ี 
         -     ไดท้  าการรักษาความปลอดภยั /สันติสุขเพื่อชาติ  ศาสนา  
                พระมหากษตัริย ์
         -     ไดช่้วยชีวติผูต้กอยูใ่นอนัตราย 
         -     ตนเองไดฝ่้าฟันอนัตรายจนทุพพลภาพ /เสียชีวติ 
(2)     ชั้นท่ี  2   มีเฟลอร์เดอลีส์ ท าดว้ยโลหะเงินประดบัแพรแถบตรงก่ึงกลาง 
          หน่ึงดอก......จะพระราชทานแก่ผูมี้ความดีความชอบ ดงัน้ี 
          1)    ไดช่้วยชีวติผูต้กอยูใ่นอนัตราย 
          2)    ตนเองไดรั้บอนัตราย / ฝ่าอนัตราย  
          3)   ไดท้  าความดีความชอบทุกขอ้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  100  คร้ัง และแต่ละขอ้ไม่นอ้ยกวา่  
10   คร้ัง ไดแ้ก่ 
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                 -    ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บทุกขย์ากล าบาก 
                 -    ช่วยเหลือ /ป้องกนัผูอ่ื้น/ทรัพยสิ์นใหพ้น้อนัตราย  
                 -    ช่วยสัตวใ์หพ้น้จากการทรมาน 
                 -    ท าการปฐมพยาบาล 
                 -    ช่วยเหลือราชการ 
                 -    ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล 
                 -     ช่วยเหลือผูป้กครอง 
                 -     ช่วยเหลือกิจการของ รร./สถานท่ีท างาน ซ่ึงไม่ใช่หนา้ท่ีตามปกติ 
(3)   ชั้นท่ี  3   ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ ประดบัแพรแถบ  .....จะพระราชทานแก่ผูมี้        
        ความดีความชอบ  ดงัน้ี 
         1)    ช่วยชีวติผูต้กอยูใ่นอนัตราย แมเ้พียงคร้ังเดียว 
         2)    ท าความดีความชอบตามเกณฑ ์ชั้นท่ี  2  ทุกขอ้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่  50   คร้ังและแต่ละ
ขอ้ไม่นอ้ยกวา่    5   คร้ัง 

3. เหรียญลูกเสือสดุดี 
- พระราชทานแก่บุคลากรลูกเสือและบุคคลอ่ืนท่ีมีอุปการคุณต่อการลูกเสือ /อุทิศก าลงักาย /ก าลงั

ความคิด 
- ริมขอบบนมีอกัษร (ลูกเสือ) 
- ขอบล่าง (เสียชีพอยา่เสียสัตย)์ 
- มีล าดบั   3   ชั้น 

(1)    ชั้นท่ี  1   มีเขม็วชิระท าดว้ยโลหะเงิน  ประดบัแพรแถบตรงก่ึงกลางแนวด่ิง  1   เขม็ 
         -    พระราชทานแก่ผูมี้อุปการคุณต่อการลูกเสืออยา่งยิง่  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
(2)    ชั้นท่ี  2   มีเขม็หนา้เสือท าดว้ยโลหะเงิน  ประดบัแพรแถบตรงก่ึงกลาง 
         แนวด่ิง  1   เขม็...พระราชทานแก่ผูมี้อุปการคุณอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
         -    บริจาคเงิน /ทรัพยสิ์น คร้ังเดียว/ หลายคร้ัง  ไม่นอ้ยกวา่ก าหนด 
         -    ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชลูกเสือไม่นอ้ยกวา่   
               50   คร้ัง / ระดบัท่ี  2  ไม่นอ้ยกวา่  20  คร้ัง 
         -    ช่วยเหลือกิจการลูกเสือติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  5   ปี / ปีหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่   10  คร้ัง 
         -    ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพนัธ์คณะลูกเสือไทยกบัคณะลูกเสือต่างชาติ 
(3)    ชั้นท่ี  3   ไม่มีเขม็วชิระและเขม็หนา้เสือ  ท าดว้ยโลหะเงิน  ประดบัแพร 
          แถบ.....พระราชทานแก่ผูมี้อุปการคุณอยา่งใดอยา่งน่ึง 
          -    บริจาคเงิน/ ทรัพยส่ิ์งของต่าง ๆ  ไม่นอ้ยกวา่ก าหนด 
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          -    ช่วยเหลือในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัท่ี  1  ไม่นอ้ยกวา่   
                25   คร้ัง   ระดบัท่ี  2  ไม่นอ้ยกวา่  10  คร้ัง 
          -    ช่วยเหลือในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือคร้ังละ  3  วนัไม่นอ้ยกวา่  50    คร้ัง 
         -    ช่วยเหลือกิจการลูกเสือดา้นอ่ืน  ๆ  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี ๆ ไม่นอ้ยกวา่  5    คร้ัง 
         -    ช่วยเหลือ ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะลูกเสือไทยกบัคณะ 
               ลูกเสือต่างประเทศเป็นอยา่งดี 

4. เหรียญลูกเสือย ัง่ยนื 
- มีลกัษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหล่ียม  ตวัเหรียญหมุนไดข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3.3 ซม. 
- มีขอ้ความวา่ บ าเหน็จแห่งความย ัง่ยนื ..เสียชีพอยา่เสียสัตย ์

5. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นวา่  ผูใ้ดสมควรไดรั้บพระราชทาน  
        ...ใหน้ าความกราบบงัคมทูลรับพระราชทานต่อไป 

- ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ชั้นพิเศษ / เหรียญลูกเสือสรรเสริญ / ลูกเสือสดุดี / 
ลูกเสือย ัง่ยนืทุกชั้น...ใหป้ระกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 

- เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานวายชนม.์..ใหต้กทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไวเ้ป็นท่ีระลึก  
6. เขม็ลูกเสือสมนาคุณ  ไวส้ าหรับตอบแทนผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงิน / ทรัพยสิ์น มี  4  ล าดบัชั้น 

(1)   เขม็ลูกเสือสมนาคุณ   ชั้นพิเศษ 
(2)   เขม็ลูกเสือสมนาคุณ   ชั้นท่ี   1 
(3)   เขม็ลูกเสือสมนาคุณ   ชั้นท่ี   2 
(4)   เขม็ลูกเสือสมนาคุณ   ชั้นท่ี   3 

7. เขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์  เพื่อส่งเสริมการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือ 
หมวด    6   บทก าหนดโทษ 

1. ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ / ประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธ์ิ...เพื่อใหค้นอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธ์ิ / แต่ง
กายเลียนแบบ /  ประดบัเคร่ืองหมาย ...เพื่อใหค้นอ่ืนเช่ือวา่ตนเป็นลูกเสือ  
-    ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1   เดือน หรือ 
-    ปรับไม่เกิน  1,000   บาท หรือ 
-    ทั้งจ  าทั้งปรับ 

2. ผูใ้ดท าปลอมเขม็ลูกเสือสมนาคุณ / เขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 
-    ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1   ปี หรือ 
-     ปรับไม่เกิน   10,000   บาท หรือ 
-    ทั้งจ  าทั้งปรับ 
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พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 มาตรา ๔ 

o “เด็ก” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการ

สมรส  

o “เด็กเร่ร่อน” หมายความวา่ เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผูป้กครองหรือมีแต่ไม่เล้ียงดูหรือไม่

สามารถเล้ียงดูได ้จนเป็นเหตุใหเ้ด็กตอ้งเร่ร่อนไปในท่ีต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใชชี้วติ

เร่ร่อนจนน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพของตน  

o “เด็กก าพร้า” หมายความวา่ เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวติ เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่

สามารถสืบหาบิดามารดาได ้ 

o “เด็กท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก” หมายความวา่ เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา

หยา่ร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขงั หรือแยกกนัอยูแ่ละไดรั้บความล าบาก  

o “เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ” หมายความวา่ เด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควรเด็กท่ีประกอบ

อาชีพหรือคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีน่าจะชกัน าไปในทางกระท าผดิ 

o “นกัเรียน” หมายความวา่ เด็กซ่ึงก าลงัรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา ทั้งประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือ

เอกชน 

 มาตรา ๖  

o ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
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   มาตรา ๗  

o ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นประธานกรรมการ  

o ผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามคณะกรรมการ  

o กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี    

 

 

 

 

มาตรา ๑๖ ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

 มาตรา ๑๗  

o ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ  

o กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

 มาตรา ๓๐       พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ านาจและหน้าที ่  

(๑) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตย์
ตกเพื่อตรวจคน้ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าทารุณกรรมเด็ก   
(๒) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตย์
ตกเพื่อตรวจคน้ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าทารุณกรรมเด็ก  
(๓) มีหนงัสือเรียกผูป้กครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาใหถ้อ้ยค าหรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็ก 
 (๔) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเด็ก ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
การศึกษา การท างาน หรือความประพฤติของเด็ก  
(๕) เขา้ไปในสถานท่ีอยูอ่าศยัของผูป้กครอง และรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐานเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
การเล้ียงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก  
(๖) มอบตวัเด็กใหแ้ก่ผูป้กครองพร้อมกบัแนะน าหรือตกัเตือนผูป้กครองใหดู้แลและอุปการะเล้ียงดูเด็ก
ในทางท่ีถูกตอ้ง  
(๗) ท ารายงานเก่ียวกบัตวัเด็กเพื่อมอบใหแ้ก่สถานแรกรับหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีการร้องขอ   
 มาตรา ๓๒  เด็กทีพ่งึได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 
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(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า  
(๒) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลดัหลง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  
(๓) เด็กท่ีผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูไดด้ว้ยเหตุใด ๆ  
(๔) เด็กท่ีผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม  
(๕) เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิชอบ  
(๖) เด็กพิการ  
(๗) เด็กท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก  
(๘) เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดใกฎกระทรวง 
   

 
 มาตรา ๔๐  

เด็กทีพ่งึได้รับการคุ้มครองสวสัดิภาพได้แก่ 
(๑) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม  
(๒) เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ  
(๓) เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ  

 มาตรา ๔๙  

ผู้คุ้มครองสวสัดิภาพเด็กมีอ านาจและหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เยีย่มเยยีน ใหค้  าปรึกษา แนะน า และตกัเตือนเก่ียวกบัเร่ืองความ ประพฤติการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพแก่เด็ก  

(๒) เยีย่มเยยีน ใหค้  าปรึกษา และแนะน าแก่ผูป้กครองเก่ียวกบัเร่ือง   
    การอบรมสั่งสอนและเล้ียงดูเด็ก  
(๓) จดัท ารายงานและความเห็นเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยูข่องเด็ก  
 มาตรา  ๗๘    

ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา ๒๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ  มาตรา ๒๖ คือ 

(๑) ทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก  

(๒) ไม่ใหส่ิ้งจ าเป็นแก่การด ารงชีวติหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็ก  
(๓) บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ด็กประพฤติตนไม่สมควร  
(๔) โฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพร่ดว้ยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแ้ก่บุคคลอ่ืน   
(๕) บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม ยนิยอม ใหเ้ด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน  
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(๖) กระท าการอนัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต   
(๗) แสวงหาประโยชน์ทางการคา้  
(๘) ใชห้รือยนิยอมใหเ้ด็กเล่นการพนนัไม่วา่ชนิดใด  
(๙) บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ด็กแสดงหรือกระท าการอนัมีลกัษณะ
ลามกอนาจาร  
(๑๐) จ าหน่าย แลกเปล่ียน หรือใหสุ้ราหรือบุหร่ีแก่เด็ก  
 

 

 

 

 
 มาตรา ๘๐  

ผูใ้ดขดัขวางไม่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) ตามมาตรา ๓๐ (๔) ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
o มาตรา ๓๐ (๑) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระ

อาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก 

o มาตรา ๓๐ (๕) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระ

อาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กเพื่อถามตวับุคคล 

o มาตรา ๓๐ (๔)  ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเด็ก ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบั

การศึกษา การท างาน หรือความประพฤติของเด็ก  

 มาตรา ๘๑    

ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หา้มเขา้เขตก าหนดหรือหา้มเขา้ใกลต้วัเด็กตาม
มาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ    
o มาตรา ๔๓ กรณีท่ีผูป้กครองหรือญาติของเด็กเป็นผูก้ระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ถา้มีการฟ้อง

คดีอาญาแก่ผูก้ระท าผดิและมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูถู้กฟ้องนั้นจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้

ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผูน้ั้น หา้มเขา้เขตก าหนด หรือ

หา้มเขา้ใกลต้วัเด็กในระยะท่ีศาลก าหนด  

 มาตรา ๘๒    
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ผูใ้ดจดัตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ หรือ
สถานพฒันาและฟ้ืนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรั้บใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอาย ุตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
o มาตรา ๕๒ ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ 

และสถานพฒันาและฟ้ืนฟู ตอ้งขอรับใบอนุญาตต่อปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่

กรณี 

 มาตรา ๘๕    

ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นการยยุง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาฝ่าฝืนบทบญัญติั
ตามมาตรา ๖๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ    
o มาตรา ๖๔ นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตอ้ง

ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๘๖ 

ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
 มาตรา ๖๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

o มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกบัความประพฤติ

ของนกัเรียนหรือนกัศึกษา ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีหรือ

ยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการเพื่อ

ท าการตรวจสอบการฝ่าฝืนดงักล่าวได ้ 

 
กฎหมายว่าด้วยลขิสิทธ์ิ 

ส่วนที ่๑ งานอนัมีลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๖ งานอนัมีลิขสิทธ์ิและความคุม้ครอง 
มาตรา ๗ งานอนัไม่มีลิขสิทธ์ิ 
ส่วนที ่๒ การได้มาซ่ึงลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๘ เง่ือนไขการไดม้าซ่ึงลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๙ งานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง  
มาตรา ๑๐ ลิขสิทธ์ิของงานอนัสร้างสรรคโ์ดยการรับจา้ง  
มาตรา ๑๑  ลิขสิทธ์ของงานอนัดดัแปลงโดยไดรั้บอนุญาต 
มาตรา ๑๒ ลิขสิทธ์ ของงานอนัรวบรวมโดยไดรั้บอนุญาต 
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มาตรา ๑๓ การใชบ้ทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาตรา ๑๔ ลิขสิทธ์ในงานหน่วยงานของรัฐจา้งใหท้  า  
ส่วนที ่๓ การคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๑๕ เจา้ของลิขสิทธ์ิยอ่มมีสิทธิแต่ผูเ้ดียว 
มาตรา ๑๖ การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิเช่นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๑๗ การโอนลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๑๘  เง่ือนไขในการโอนลิขสิทธ์ิ  
ส่วนที ่๔ ลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๑๙ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ  
มาตรา ๒๐ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ อนัสร้างสรรคโ์ดยผูใ้ชน้ามแฝงหรือบุคคลนิรนาม 
มาตรา ๒๑ อายคุวามของลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
มาตรา ๒๒ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ ในงานศิลปประยกุต ์
มาตรา ๒๓ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ ในงานอนัท าข้ึนโดยการจา้งหรือตามค าสั่ง 
มาตรา ๒๔ การโฆษณางาน 
มาตรา ๒๕ การนบัระยะเวลาของอายคุวาม 
มาตรา ๒๖ การโฆษณางานภายหลงัอายคุวามส้ินสุดลง 
 

 

ส่วนที ่๕ การละเมิดลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๒๗ การกระท าอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๒๘ การละเมิดลิขสิทธ์ิในโสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ หรือส่ิงบนัทึกเสียง  
มาตรา ๒๙ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
มาตรา ๓๐ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
มาตรา ๓๑ การหาก าไรจากงานอนัละเมิดลิขสิทธ์ิ  
ส่วนที ่๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิ 
มาตรา ๓๒ การกระท าอนัมิใช่การละเมิด 
มาตรา ๓๓ การอา้งอิงงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๓๔ การท าซ ้ าโดยบรรณารักษซ่ึ์งงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๓๕ การกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนัมีลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๓๖ การเผยแพร่นาฏกรรมหรือดนตรีกรรม 
มาตรา ๓๗ การกระท าต่อศิลปกรรม 
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มาตรา ๓๘ การกระท าต่อสถาปัตยกรรม 
มาตรา ๔๐ การกระท าต่องานอนัมีศิลปกรรมหรือส่วนประกอบ 
มาตรา ๔๑ การบูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรม 
มาตรา ๔๒ การส้ินสุดลงของอายคุวาม 
มาตรา ๔๓ การกระท าโดยเจา้พนกังาน  

ส่วนที ่๑ งานอนัมีลขิสิทธ์ิ 

มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธ์ิและความคุ้มครอง  
งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี ไดแ้ก่งานสร้างสรรคป์ระเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 

ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผูส้ร้างสรรคไ์ม่วา่งานดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใดการ
คุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวธีิหรือระบบ หรือวธีิใชห้รือท างาน หรือแนวความคิด 
หลกัการ การคน้พบ หรือทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 

 

 
มาตรา ๗ งานอันไม่มีลิขสิทธ์ิ  
ส่ิงต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๑) ข่าวประจ าวนั 
 (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
 (๓) ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ค  าช้ีแจง และหนงัสือโตต้อบของกระทรวง ทบวง กรม 
  (๔) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค  าวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ 
 (๕) ค าแปลและการรวบรวมส่ิงต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ
หรือของทอ้งถ่ินจดัท าข้ึน  

ส่วนที ่๒ การได้มาซ่ึงลขิสิทธ์ิ 
 

มาตรา ๘ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธ์ิในงานทีต่นได้สร้างสรรค์ข้ึนภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี  
(๑) ในกรณีท่ียงัไม่ไดมี้การโฆษณางาน ผูส้ร้างสรรคต์อ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยหรืออยูใ่นราชอาณาจกัรหรือเป็นผู ้

มีสัญชาติหรืออยูใ่นประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธ์ิซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่

ดว้ย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรคง์านนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีไดมี้การโฆษณางานแลว้ การโฆษณางานนั้นในคร้ังแรกไดก้ระท าข้ึนในราชอาณาจกัร

หรือในประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองลิขสิทธ์ิซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย หากได้
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มีการโฆษณางานดงักล่าวในราชอาณาจกัรหรือในประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ยภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี

ไดมี้การโฆษณาคร้ังแรก  

 

ส่วนที ่๓ การคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 

มาตรา ๑๕  เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว  
เจา้ของลิขสิทธ์ิยอ่มมีสิทธิแต่ผูเ้ดียวดงัต่อไปน้ี 
(๑) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(๓) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และส่ิงบนัทึกเสียง 
(๔) ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
(๕) อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดหรือไม่ก็ได ้แต่เง่ือนไขดงักล่าวจะ
ก าหนดในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรมไม่ได ้
มาตรา ๑๖ การอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิเช่นเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

ในกรณีท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีไดอ้นุญาตใหผู้ใ้ดใชสิ้ทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ยอ่มไม่ตดัสิทธิ
ของเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีจะอนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธินั้นไดด้ว้ย เวน้แต่ในหนงัสืออนุญาตไดร้ะบุเป็นขอ้หา้ไว ้
มาตรา ๑๗ การโอนลิขสิทธ์ิ  
ลิขสิทธ์ินั้นยอ่มโอนใหแ้ก่กนัได ้
    เจา้ของลิขสิทธ์ิอาจโอนลิขสิทธ์ิของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้และจะโอนใหโ้ดยมี
ก าหนดเวลาหรือตลอดอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิก็ได ้
     การโอนลิขสิทธ์ิตามวรรคสองซ่ึงมิใช่ทางมรดกตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูโ้อนและผูรั้บโอน ถา้ไม่ได้
ก าหนดระยะเวลาไวใ้นสัญญาโอน ใหถื้อวา่เป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสิบปี 

 

ส่วนที ่๔ ลขิสิทธ์ิ 

มาตรา ๑๙ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ  
     ลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีใหมี้อยูต่ลอดอายขุองผูส้ร้างสรรค ์และมีอยูต่่อไปอีกเป็นเวลาหา้สิบปี นบัแต่
ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย 
    ในกรณีท่ีมีผูส้ร้างสรรคร่์วม ลิขสิทธ์ิในงานดงักล่าวใหมี้อยูต่ลอดอายขุองผูส้ร้างสรรคร่์วม และมีอยูต่่อไปอีกเป็น
เวลาหา้สิบปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคร่์วมคนสุดทา้ยถึงแก่ความตาย 
    ถา้ผูส้ร้างสรรคห์รือผูส้ร้างสรรคร่์วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนท่ีไดมี้การโฆษณางานนั้น ใหลิ้ขสิทธ์ิดงักล่าวมี
อายหุา้สิบปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
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    ในกรณีท่ีผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์น แต่ถา้ไดมี้การ
โฆษณางานนั้นในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
มาตรา ๒๐ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ อันสร้างสรรค์โดยผู้ใช้นามแฝงหรือบุคคลนิรนาม  

งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นโดยผูส้ร้างสรรคใ์ชน้ามแฝงหรือไม่ปรากฏช่ือผู ้
สร้างสรรค ์ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน แต่ถา้ไดมี้การโฆษณางานนั้นในระหวา่ง
ระยะเวลาดงักล่าว ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
 

มาตรา ๒๑ อายคุวามของลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย โสตทศันวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทกึเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่

ภาพ  
ใหมี้อายหุา้สิบปีนบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน แต่ถา้ไดมี้การโฆษณางานนั้นในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว 

ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
มาตรา ๒๒ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ ในงานศิลปประยกุต์  

ลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยกุตใ์หมี้อายยุีสิ่บหา้ปีนบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน แต่ถา้ไดมี้การโฆษณางานนั้น
ในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายยุีสิ่บหา้ปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
มาตรา ๒๓ อายคุวามของลิขสิทธ์ิ ในงานอันท าข้ึนโดยการจ้างหรือตามค าส่ัง  

ใหมี้อายหุา้สิบปีนบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั้นข้ึน แต่ถา้ไดมี้การโฆษณางานนั้นในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว 
ใหลิ้ขสิทธ์ิมีอายหุา้สิบปีนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก 
มาตรา ๒๕ การนับระยะเวลาของอายคุวาม  
  อายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิครบก าหนดในปีใด ถา้วนัครบก าหนดอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิไม่ตรงกบั
วนัส้ินปีปฏิทิน หรือในกรณีท่ีไม่อาจทราบวนัครบก าหนดอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิท่ีแน่นอน ใหลิ้ขสิทธ์ิยงัคงมี
อยูต่่อไปจนถึงวนัส้ินปีปฏิทินของปีนั้น 
มาตรา ๒๖การโฆษณางานภายหลังอายคุวามส้ินสุดลง  

การน างานอนัมีลิขสิทธ์ิออกท าการโฆษณาภายหลงัจากท่ีอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิส้ินสุดลงไม่
ก่อใหเ้กิดลิขสิทธ์ิในงานนั้น ๆ ข้ึนใหม่  

 

ส่วนที ่๕การละเมิดลขิสิทธ์ิ 

มาตรา ๒๗ การกระท าอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
ใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 
               (๑) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
               (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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มาตรา ๒๘ การละเมิดลิขสิทธ์ิในโสตทศันวัสดุ ภาพยนตร์ หรือส่ิงบันทกึเสียง  การละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท า
ดงัต่อไปน้ี 
               (๑) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
                   (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
                   (๓) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานดงักล่าว 
มาตรา ๒๙ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัท าโสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ  

ทั้งน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
   (๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซ ้ า ทั้งน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
   (๓) จดัใหป้ระชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือ   
                               ผลประโยชน์อยา่งอ่ืนในทางการคา้ 
 

 
มาตรา ๓๐ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 
                 (๑) ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
                 (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
              (๓) ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานดงักล่าว 
มาตรา ๓๑ การหาก าไรจากงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิ  

ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 
     (๑) ขาย มีไวเ้พื่อขาย เสนอขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ หรือเสนอใหเ้ช่าซ้ือ 
     (๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
     (๓) แจกจ่ายในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
     (๔) น าหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจกัร  

ส่วนที ่๖ข้อยกเว้นการละเมิดลขิสิทธ์ิ 

มาตรา ๓๒ การกระท าอันมิใช่การละเมิด 
หากไม่ขดัต่อการแสวงหาประโยชน์ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมายของเจา้ของลิขสิทธ์ิ

เกินสมควร มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหน่ึง มิใหถื้อ
วา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถา้ไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 
    (๑) วจิยัหรือศึกษางานนั้น อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 
            (๒) ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ  
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                     ญาติสนิท 
            (๓) ติชม วจิารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น 
            (๔) น างานนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
มาตรา ๓๓ การอ้างอิงงานอันมีลิขสิทธ์ิ  

การกล่าว คดั ลอก เลียน หรืออา้งอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี 
โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในงานนั้น มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ  
 

มาตรา ๓๔ การท าซ ้าโดยบรรณารักษ์ซ่ึงงานอันมีลิขสิทธ์ิ  
          มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหากการท าซ ้ านั้นมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อหาก าไร  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (๑) การท าซ ้ าเพื่อใชใ้นหอ้งสมุดหรือใหแ้ก่หอ้งสมุดอ่ืน  
 (๒) การท าซ ้ างานบางตอนตามสมควรใหแ้ก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการวจิยัหรือการศึกษา 

มาตรา ๓๕ การกระท าแก่โปรแกรมคอมพวิเตอร์อันมีลิขสิทธ์ิ  
มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หากไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาก าไร ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
              (๑) วจิยัหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
            (๒) ใชเ้พื่อประโยชน์ของเจา้ของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
            (๓) ติชม วจิารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิใน 

                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
            (๔) เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิใน 

                     โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
            (๕) ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ านวนท่ีสมควรโดยบุคคลผูซ่ึ้งไดซ้ื้อหรือไดรั้บโปรแกรม   
                    นั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกตอ้ง เพื่อเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ในการบ ารุงรักษาหรือป้องกนั 

                     การสูญหาย 
               (๖) ท าซ ้ า ดดัแปลง น าออกแสดง หรือท าใหป้รากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ     
                     เจา้พนกังานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดงักล่าว 
            (๗) น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
            (๘) ดดัแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีจ าเป็นแก่การใช ้
            (๙) จดัท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไวส้ าหรับการอา้งอิง หรือคน้ควา้เพื่อ  

                    ประโยชน์ของสาธารณชน  
 

มาตรา ๓๖ การเผยแพร่นาฏกรรมหรือดนตรีกรรม  
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การน างานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิได้
จดัท าข้ึน หรือด าเนินการเพื่อหาก าไรเน่ืองจากการจดัใหมี้การเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น และมิไดจ้ดัเก็บค่าเขา้ชมไม่
วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้มและนกัแสดงไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ หากเป็นการด าเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคก์ารอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสาธารณกุศล การศึกษา 
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์  
มาตรา ๓๗ การกระท าต่อศิลปกรรม  

การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การป้ัน การแกะสลกั การพิมพภ์าพ การ
ถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระท าใด ๆ ท านองเดียวกนัน้ีซ่ึงศิลปกรรมใดอนัตั้งเปิดเผยประจ า
อยูใ่นท่ีสาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมนั้น 
มาตรา ๓๘ การกระท าต่อสถาปัตยกรรม  

 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การป้ัน การแกะสลกั การพิมพภ์าพ การถ่ายภาพ การ
ถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซ่ึงงานสถาปัตยกรรมใด มิใหถื้อวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานสถาปัตยกรรมนั้น 
มาตรา ๔๑ การบูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรม  

อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ี การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิให้
ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
มาตรา ๔๒ การส้ินสุดลงของอายคุวาม 

ในกรณีท่ีอายแุห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ใดส้ินสุดลงแลว้ มิใหถื้อวา่การน าภาพยนตร์นั้นเผยแพร่
ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ส่ิง
บนัทึกเสียงหรืองานท่ีใชจ้ดัท าภาพยนตร์นั้น  
มาตรา ๔๓ การกระท าโดยเจ้าพนักงาน  

การท าซ ้ า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการโดยเจา้พนกังาน ซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของเจา้
พนกังานดงักล่าวซ่ึงงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัน้ีและท่ีอยูใ่นความครอบครองของทางราชการ มิให้
ถือวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 


