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°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√ ·≈–„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√æ‘®“√≥“‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èß

ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ √√À“„π≈”¥—∫∂—¥‰ª„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑π
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ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ „ÀâÕß§å°√‡Õ°™π ÷́Ëß¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑“ß°“√»÷°…“

‚¥¬‰¥â¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ Õßªï  ¿“¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë

®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬¡’‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥ ·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ·µà≈–·Ààß‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡ªìπ

°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Ù ·Ààß≈–Àπ÷Ëß§π ®“°π—Èπ„ÀâºŸâ‰¥â√—∫°“√‡ πÕ™◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õß„Àâ‡À≈◊Õ

®”π«π Õß‡∑à“¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ Û (Û) (Ù) À√◊Õ (ı) ·≈â«‡ πÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡≈◊Õ°„Àâ‡À≈◊Õ‡∑à“°—∫®”π«π∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ Û (Û) (Ù) À√◊Õ (ı)

„π°“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ° „Àâ·µà≈–ª√–‡¿∑¢ÕßÕß§å°√·¬°°—π¥”‡π‘π°“√

(Ú) °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ „Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑ÿ°·Ààß

‡ πÕ™◊ËÕºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠·≈–ª√– ∫°“√≥å Ÿß„π¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥„π

¢âÕ Û (ˆ) ·≈–¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Ù ·Ààß≈–Àπ÷Ëß§π ·≈–„Àâ¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕ™◊ËÕæ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’

§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡‡™’Ë¬«™“≠·≈–ª√– ∫°“√≥å∑“ß¥â“πæÿ∑∏»“ π“·≈–°“√»÷°…“Àπ÷Ëß√Ÿª
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 √√À“ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—ÈßÕ’° Õß§π√à«¡°—π √√À“ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ
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¢âÕ Ù ®”π«π‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫À°§π ‡ πÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡≈◊Õ°„Àâ‡À≈◊Õ®”π«π‰¡à‡°‘π

 ‘∫ “¡§π °—∫æ√–¿‘°…ÿ´÷Ëß¡À“‡∂√ ¡“§¡‡ πÕÀπ÷Ëß√Ÿª

(Û) °“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡≈◊Õ°

ª√–∏“π°√√¡°“√®“°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ“¡ (Ú)

‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ √√À“·≈–‡≈◊Õ°µ“¡ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) ‡ √Á® ‘Èπ·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√π”√“¬™◊ËÕ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

¢âÕ ˆ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ πÕ°®“°

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¢âÕ ˜ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Û (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’«“√–°“√¥”√ß

µ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—ÈßÕ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàßµ‘¥µàÕ°—π‡°‘π Õß«“√–‰¡à‰¥â

¢âÕ ¯ πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Û

(Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) §≥–√—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ°

(Ù) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¢âÕ Ù

(ı) æâπ®“°°“√‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ ‡©æ“–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë‡ªìπæ√–¿‘°…ÿ´÷Ëß‡ πÕ‚¥¬

¡À“‡∂√ ¡“§¡

¢âÕ ˘ „π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Û (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) æâπ®“°

µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√ √√À“ ‡≈◊Õ° ·≈–·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√·∑π¿“¬„π

À° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’ËºŸâπ—Èπæâπ®“°µ”·Àπàß ‡«âπ·µà«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡À≈◊Õ‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

®–‰¡à¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π



Àπâ“ 23
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ÒÚ˘ °

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– „Àâ¥”‡π‘π°“√

 √√À“°√√¡°“√™ÿ¥„À¡à¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæâπ®“°µ”·Àπàß ·≈–„ÀâºŸâ´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡

«“√–Õ¬ŸàªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª®π°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ ÷́Ëß·µàßµ—Èß„À¡à‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

¢âÕ Ò „π«“√–‡√‘Ë¡·√° „Àâ¥”‡π‘π°“√ √√À“ ‡≈◊Õ° ·≈–·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√µ“¡¢âÕ Û (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) „Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

°Æ°√–∑√«ßπ’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°°“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√

·≈–°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√ √√À“°“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√

„π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æ.». ÚıÙˆ ¬—ß‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°°“√ √â“ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ

„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ √«¡∑—Èß°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡’°“√ √√À“·≈–°“√§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ Õ¬à“ß‡À¡“– ¡

·≈–À≈“°À≈“¬ °“√ √â“ß¥ÿ≈¬¿“æ„π°“√ √√À“·≈–°“√‡≈◊Õ°§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°

°Æ°√–∑√«ßπ’È



พระราชบญัญตั ิ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 

--------------------------------------------- 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่  ๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

เป็นปีที่  ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่ เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปน ี

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตันิเีรยีกวา่  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตันิใีหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิ ี หรอืซึ่ งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิใีหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิแีทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตันิ ี

 “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่ องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิ่ งใดๆ  ไมว่า่

การสื่อความหมายนนัจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ่งนนัเองหรอืโดยผา่นวธิกีารใดๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถา่ย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่ องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดที่ทาํใหส้ิ่ งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้

นนัหรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้นัได ้ เช่น  ลายพมิพน์วิมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 

ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ

หุน้นนัคนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้

ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิ ีและมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 กฎกระทรวงนนั  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขนึในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนลีงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนนิงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สาํคญัและวธิกีารดาํเนนิงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มตคิณะรฐัมนตร ี ขอ้บงัคบั  คาํส ัง่  หนงัสอืเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม  ทงัน ีเฉพาะที่จดัใหม้ขีนึโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารใดที่ ไดม้กีารจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กจิจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่ งพมิพน์นัก็ใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่ งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรอืจาํหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ทาํการของหน่วยงานของรฐัแห่งนนัตามที่ เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไมไ่ดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  

จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที่ ไมเ่ป็นคณุแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้ เวน้แต่ผูน้นัจะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนนัตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนไีวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืคาํวนิจิฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทงัความเหน็แยง้และคาํส ัง่ที่ เกี่ ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิจิฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามที่ ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที่กาํลงัดาํเนนิการ 

 (๔) คู่มอืหรอืคาํส ัง่เกี่ ยวกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธหินา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัทาํบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตงัโดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ทงัน ี

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืทาํโดยประการอื่นใดที่ ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนั 

 บคุคลไมว่า่จะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ ยวขอ้งหรอืไมก่็ตาม ย่อมมสีทิธเิขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรอืขอสาํเนาที่มคีาํ

รบัรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งได ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนยีมในการนนัก็ได ้ในการนใีหค้าํนงึถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทงัน ีเวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธติามมาตรานเีพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีารอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ขา่วสารอื่นใดของราชการและคาํขอของผูน้นัระบขุอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้นัขอจาํนวน

มากหรอืบอ่ยครงัโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่ขอ้มลูขา่วสารนนัก็ได ้

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่ งตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ วเิคราะห ์จาํแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีนีใหม ่เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูขา่วสารที่บนัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอื่นใด  ทงัน ีตามที่คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็วา่กรณีที่ขอนนัมใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่ องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีาพสาํหรบัผูน้นัหรอืเป็นเรื่ องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไมเ่ป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการใดขนึใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ที่ตามปกตขิองหน่วยงานของรฐันนัอยู่แลว้ 

 ใหน้าํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูขา่วสารให ้

ตามมาตราน ีโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นคาํขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มลูขา่วสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนนัหรอืจะอยู่ในความ

ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นกต็าม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัคาํขอใหค้าํแนะนาํ เพื่อไปยื่นคาํขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารนนัโดยไมช่กัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัคาํขอเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํขอเป็นขอ้มลูขา่วสารที่จดัทาํโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอื่น และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งคาํขอนนัใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัทาํขอ้มลูขา่วสารนนัพจิารณาเพื่อมคีาํส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็วา่หน่วยงานของรฐัไมจ่ดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๗ หรอืไมจ่ดัขอ้มลู

ขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไมจ่ดัหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีหรอืปฏบิตัหินา้ที่ลา่ชา้หรอืเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนั

สมควร ผูน้นัมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่ องเกี่ ยวกบัการมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืคาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัคาํรอ้งเรยีน  ในกรณีที่มเีหตจุาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาทงัหมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดงัต่อไปน ีหน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยคาํนงึถงึการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ  หรอืไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไมว่า่จะเกี่ ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ที่มาของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด  แต่ทงันไีม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนาํ

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหนึ่ งบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสทิธสิ่วนบคุคลโดย

ไมส่มควร 

 (๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กาํหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 คาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการจะกาํหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยวา่ที่

เปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืวา่การมคีาํส ัง่เปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเป็นดลุพนิจิโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไดต้ามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัวิา่ขอ้มลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไมภ่ายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐักาํหนดวธิกีารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารนนั  ทงัน ีตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกีาํหนดวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัเหน็วา่  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้นัเสนอ 

คาํคดัคา้นภายในเวลาที่กาํหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ ผูน้นัอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกวา่สบิ

หา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ ง  หรอืผูท้ี่ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้  ในกรณีที่มคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนัมไิดจ้นกวา่จะลว่งพน้กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารไดม้คีาํวนิจิฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้นัอาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้คาํส ัง่นนัโดยยื่นคาํ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนนัไมว่า่จะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งดาํเนนิกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูขา่วสารนนัเปิดเผยแก่บคุคลอื่นใดที่ ไมจ่าํเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีที่จาํเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใด แมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

วา่เจา้หนา้ที่ของรฐัไมต่อ้งรบัผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัไดด้าํเนนิการโดยถกูตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมคีาํส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพื่อประโยชนอ์นัสาํคญัยิ่ งกวา่ที่ เกี่ ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ื่นของบคุคล  และคาํส ัง่นนัไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหต ุ ในการนี

จะมกีารกาํหนดขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขในการใชข้อ้มลูขา่วสารนนัตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไมเ่ป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดน ี“บคุคล” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา 

ที่มสีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านนั  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนนั 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปน ี

  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีที่ขอขอ้มลูนนัเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูที่ ใหไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนนัมไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน ี

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัแห่ง

นนั 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลนนั 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ทาํงานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืสาํมะโนต่างๆ ซึ่งมหีนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไวไ้มใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไมร่ะบชุื่ อหรอืส่วนที่ทาํใหรู้ว้า่เป็นขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่ เกี่ ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง  

เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไมว่า่เป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึ่ งจาํเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลที่มอีาํนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัทาํ

บญัชแีสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มลูขา่วสารนนั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธทิี่จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร

ส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตน  และเมื่อบคุคลนนัมคีาํขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสาร

นนัจะตอ้งใหบ้คุคลนนัหรอืผูก้ระทาํการแทนบคุคลนนัไดต้รวจดูหรอืไดร้บัสาํเนาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลส่วน

ที่ เกี่ ยวกบับคุคลนนั  และใหน้าํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่ เกี่ ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บคุคลนนัมอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตนส่วนใดไมถ่กูตอ้งตามที่ เป็นจรงิ ใหม้สีทิธยิื่น

คาํขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วน

นนัได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาคาํขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนนัทราบโดยไมช่กัชา้ 



 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รงตามที่มคีาํขอ ใหผู้น้นัมี

สทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสาร  โดยยื่นคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่

เกี่ ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมสีทิธดิาํเนนิการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานแีทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที่ เสร็จสนิการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารนนั ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา เพื่อคดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึ่ งใหแ้ยกประเภท   ดงัน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สบิปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็วา่  ขอ้มลูขา่วสารนนัยงัไมค่วรเปิดเผย โดยมคีาํส ัง่ขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย คาํส ัง่การขยายเวลานนัใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละหา้ปีไมไ่ด ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกนิความจาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตราน ีมใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งทาํลายหรอือาจทาํลายไดโ้ดยไมต่อ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตร ีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  และผูท้รงคณุวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัอกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งตงัขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรคีนหนึ่ งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ที่  ดงัต่อไปน ี

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้าํแนะนาํเกี่ ยวกบัการดาํเนนิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี

ตามที่ ไดร้บัคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่ องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นครงัคราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่ งครงั 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ที่อื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 (๗)  ดาํเนนิการเรื่ องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัที่ ไดร้บัแต่งตงั  ผูท้ี่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตงัใหมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตาม

มาตรา ๒๗  พน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพร่อง  หรอืไมสุ่จรติต่อหนา้ที่  หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่ สุดใหจ้าํคกุ  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่ ไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหนึ่ งของจาํนวน

กรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัิ

หนา้ที่ ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวนิจิฉยัชขีาดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขนึอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชขีาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธวา่ไมม่ขีอ้มลูขา่วสารตามที่มคีาํขอไมว่า่จะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คีาํขอไมเ่ชื่ อวา่เป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเขา้ดาํเนนิการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ เกี่ ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ เปิดเผยไดห้รอืไมก่็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้าํความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณค์าํส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

คาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตงัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  ใหแ้ต่งตงัตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูขา่วสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกจิและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ่ งๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจาํเป็น แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตงัปฏบิตัหินา้ที่ เป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนนัจะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไมไ่ด ้

 กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งคาํอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร  โดยคาํนงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัคาํอทุธรณ ์

 คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นที่ สุด และในการมคีาํวนิจิฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่ เกี่ ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบักรณีใดตามที่ เหน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้าํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิจิฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิจิฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้าํบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที่ประกอบ

กบับทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจาํคกุ

ไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขที่ เจา้หนา้ที่ของรฐักาํหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิหนึ่ งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการที่ เกดิขนึก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิใีชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไว ้

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่ เกี่ ยวกบั

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าที่ ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตันิ ี เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้าํหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน ีคอื ในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจาํเป็น  เพื่อที่



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

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

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

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

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

À¡«¥ Ò ∫∑∑—Ë«‰ª ı

À¡«¥ Ú  ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ ˜

À¡«¥ Û √–∫∫°“√»÷°…“ ˘

À¡«¥ Ù ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“ ÒÛ

À¡«¥ ı °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ Ò˜

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

 à«π∑’Ë  Ú °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“

¢ÕßÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Ú ı

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

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

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

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

À¡«¥ ˘ ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ Û˜

∫∑‡©æ“–°“≈ Û̆
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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.».  ÚıÙÚ

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

‡ªìπªï∑’Ë  ıÙ  „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

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

∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâª√–°“»«à“

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

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

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

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

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

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

‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“  çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚé

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

ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Õÿ¥¡»÷°…“

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

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

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

‡π◊ËÕßµ≈Õ¥™’«‘µ
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ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬ ‚√ß‡√’¬π

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

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

«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√®—¥°“√»÷°…“

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

®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

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

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

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

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

ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑“ß°“√»÷°…“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√–¥—∫µà“ß Ê

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

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

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

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

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

ª√‘≠≠“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π

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

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

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

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

»÷°…“¢÷Èπ‰ª

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

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

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

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

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

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

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

∫—≠≠—µ‘π’È

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

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

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

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

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

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

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

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

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

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

‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µàÕ‡π◊ËÕß

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

„Àâ¬÷¥À≈—°¥—ßπ’È

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

ªØ‘∫—µ‘

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

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

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

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

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

∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„π°Æ°√–∑√«ß

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

ª√–‚¬™πå ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

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

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

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



Àπâ“ 9

¢Õß∫ÿµ√À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈∑’Ë§√Õ∫§√—«®—¥„Àâ ∑—Èßπ’È µ“¡

∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

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

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

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

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

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

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

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·À≈àß§«“¡√ŸâÕ◊Ëπ Ê

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

∑—Èß “¡√Ÿª·∫∫°Á‰¥â

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°«à“ª√‘≠≠“ ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“

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

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

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

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

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

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

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

„Àâ®—¥„π ∂“π»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ‡ªìπºŸâ®—¥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∏√√¡™“µ‘·≈–‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ

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

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

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

·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“„π‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È

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

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

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

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

∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢

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

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

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

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

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

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

°“√„™â¿“…“‰∑¬Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß

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

™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢

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

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

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

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

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

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

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

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

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

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

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

·≈–§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å‰«â„π∑ÿ°«‘™“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·≈–»—°¬¿“æ

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

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

§«“¡¥’ß“¡ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡

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

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

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

§«“¡√Ÿâ·≈–æ—≤π“ —ß§¡

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

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

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

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

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

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

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

æ—≤π“√–À«à“ß™ÿ¡™π

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπµ“¡(Ò)

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

∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

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

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

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

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

»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

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

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

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

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

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

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

√«¡°—π

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

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ

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

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

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

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

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

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

‡°’Ë¬«¢âÕß

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

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

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

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

√«¡°—π

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

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

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

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

√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√·µà≈–§≥–¥â«¬

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

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

§≥–°√√¡°“√

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬

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

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

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

∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

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

·≈– (Û)

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

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

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

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

·≈–§«“¡µâÕß°“√¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¥â“π°“√»÷°…“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»÷°…“‡Õ°™π

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

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

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

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

·≈– “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â

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

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

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

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

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

‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

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

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

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

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

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

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

°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°

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

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

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

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

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

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

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

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

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

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

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

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

«‘™“™’æµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

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

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

‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∞“π–∑“ß —ß§¡·≈–«‘™“™’æ

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

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

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

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·≈–µà“ßª√–‡∑»¡“„™â®—¥°“√»÷°…“¥—ßπ’È

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

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

∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ß§≈—ß·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

®—¥‚¥¬√—∞·≈–‡Õ°™π„Àâ‡∑à“‡∑’¬¡°—π

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

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

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

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

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

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

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

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

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

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

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

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

‡ ¡Õ¿“§„π‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“

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

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

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

‡æ◊ËÕ„Àâæ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â

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

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

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

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

§«“¡®”‡ªìπ

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

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

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

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

Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫¿“¬πÕ°

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·¢àß¢—π‚¥¬‡ √’Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡

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

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

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

ª√– ‘∑∏‘¿“æ

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

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



Àπâ“ 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°Æ°√–∑√«ß

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

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

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

·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
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∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈∫∑‡©æ“–°“≈

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬„™â∫—ß§—∫

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

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

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

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

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

∑ÿ°·Ààß

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

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

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

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

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

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

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∫—≠≠—µ‘π’ÈµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

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

¡À“™π

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

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

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

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

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

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

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

°«à“ “¡§π

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

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

°√√¡°“√∫√‘À“√¡Õ∫À¡“¬‰¥â

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

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

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

∫√‘À“√

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

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

 ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“

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

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

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

√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“·µàßµ—Èß ª√–°Õ∫¥â«¬

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

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

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

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§≥–°√√¡°“√ √√À“

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

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

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

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

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

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

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

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

µ“¡¡“µ√“ ̃ ˜

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

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

(Ù) ∑ÿπ √“¬‰¥â ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—æ¬å ‘π

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

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

(̃ ) °“√¬ÿ∫‡≈‘°

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

‚¥¬‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

™«π  À≈’°¿—¬

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

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

«—π∑’Ë Ò˘  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙÚ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ.2545 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ.2545 

เป็นปีท่ี  57  ในรัชกาลปัจจุบนั 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศวา่ 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประถมศึกษา 

  พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  35  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้
กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ
รัฐสภา  ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา  1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545” 

  มาตรา  2  ระราชบัญญตัินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  มาตรา  3  ให้ยกเลกิพระราชบัญญตัิประถมศึกษา  พ.ศ.2523 

  มาตรา  4  ในพระราชบัญญตัินี ้

  “การศึกษาภาคบงัคบั”  หมายความวา่  การศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงถึงชั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “สถานศึกษา”  หมายความวา่  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 
  “ผูป้กครอง”  หมายความวา่  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครอง
หรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยูด่ว้ยเป็นประจ า
หรือท่ีเด็กอยูรั่บใชก้ารงาน 
  “เด็ก”  หมายความวา่  เด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุยา่งเขา้ปีท่ีสิบหก  เวน้แต่เด็กท่ี
สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ 



  “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา่  คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายความวา่  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานศึกษา
อยูใ่นสังกดั 
  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฎิบติัการตาม 
พระราชบญัญติัน้ี 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา  5  ใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่
กรณี  ประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา  และการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อ
ระหวา่งสถานศึกษาท่ีอยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัโดยใหปิ้ดประกาศไว ้ ณ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา  รวมทั้งตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ 
ผูป้กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

  มาตรา  6  ใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา 
  เม่ือผูป้กครองร้องขอ  ใหส้ถานศึกษามีอ านาจผอ่นผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัอายุตาม
เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัได ้ ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

  มาตรา  7  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวา่ง 
พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น  เพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของ 
เด็ก  หากพบวา่มีเด็กไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาตามมาตรา  5  ใหด้ าเนินการใหเ้ด็กนั้น  ไดเ้ขา้เรียนใน
สถานศึกษานั้น  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
แลว้แต่กรณีทราบ 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนตามวรรคหน่ึงได ้ ใหพ้นกังาน 
เจา้หนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งท่ีท่ีพบเด็ก  
แลว้แต่กรณี  เพื่อด าเนินการใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษา 

  มาตรา  8  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัแก่บุคคลซ่ึง 
เก่ียวขอ้งบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 



มาตรา  9  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ให้ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร 

  มาตรา  10  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็น 
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา     

  มาตรา  11  ผูใ้ดซ่ึงมิใช่ผูป้กครอง  มีเด็กซ่ึงไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาอาศยัอยูด่ว้ย  ตอ้ง
แจง้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่
วนัท่ีเด็กมาอาศยัอยู ่ เวน้แต่ผูป้กครองไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกบัผูน้ั้น 
  การแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  มาตรา  12  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษา  จัดการศึกษาเป็นพเิศษส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ   
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพกิาร  หรือทุพพลภาพ  หรือเด็กซ่ึงไม่
สามารถพึง่ตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  หรือเด็กทีม่ีความสามารถพเิศษให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการทีเ่หมาะสม  รวมทั้งการได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น  เพ่ือประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 

  มาตรา  13  ผูป้กครองท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรา  6  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  มาตรา  14  ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  9  ตอ้ง 
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  มาตรา  15  ผูใ้ดโดยปราศจากเหตุอนัสมควร  กระท าดว้ยประการใด ๆ  อนัเป็นเหตุให้เด็ก
มิไดเ้รียนในสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

  มาตรา  16  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  11  หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็  ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  

  มาตรา  17  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหค้ณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



  มาตราที ่ 18  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหค้ณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการการประถมศึกษาอ าเภอ  หรือคณะกรรมการการประถมศึกษา
ก่ิงอ าเภอ  แลว้แต่กรณี  ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  และใหส้ านกังานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ  หรือส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอแลว้แต่กรณี  
ท าหนา้ท่ีแทนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  มาตรา  19  ใหบ้รรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสั่งท่ีออก 
ตามพระราชบญัญติัประถมศึกษา  พ.ศ.2523  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษายงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัแยง้กบับทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา  20  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้
มีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี  กบัมีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  ประกาศนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  ให้ใชบ้งัคบัได ้

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใหพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือโดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดใหบิ้ดา  มารดา  หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษาภาค
บงัคบัจ านวนเกา้ปี  โดยให้เด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบ
หก  เวน้แต่จะสอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประถมศึกษา  เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
จาก  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัท่ี........เล่มท่ี  119  ตอนท่ี  128 ก  หนา้  1 – 8  31  ธนัวาคม  2545 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สภาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖)  พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๑/๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดากฎหมาย  กฎ  ขอบั งคับ  คํ า ส่ั ง อ่ืนในส วนที่ มีบัญญัติ ไ ว แล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียน

การสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการ
สนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”  หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ครู”  หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น”  หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุน
การศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงให
ตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่
กํากับดูแล สนับสนุน สงเสริมใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวา
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจ
หนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกใหผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจาหนาที”่  หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การประกอบวิชาชีพตองอยูภายใตบังคับหลักเกณฑการมีใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผู
ดํารงตําแหนง หรือหนวยงานตางๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

สภาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหมีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา “คุรุสภา” มี
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๘  คุรุสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(๒)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(๓)  ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 
มาตรา ๙  คุรุสภามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๒)  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ 
(๔)  พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕)  สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณ

ของวิชาชีพ 
(๖)  สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๗)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันตางๆ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๘)  รับรองความรูและประสบการณทางวิชาชีพ รวมทั้งความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพ 
(๙)  สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
(๑๐)  เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑๑)  ออกขอบังคับของคุรุสภาวาดวย 
(ก)  การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(ข)  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการรับรองความรู ประสบการณทางวิชาชีพ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค)  หลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต 
(จ)  จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
(ฉ)  มาตรฐานวิชาชีพ 
(ช)  วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแตงตั้งคณะกรรมการคุรุสภา 

และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ซ)  องคประกอบ หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ)  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ)  การใดๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒)  ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายหรือปญหา

การพัฒนาวิชาชีพ 
(๑๓)  ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ 

หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตางๆ  
(๑๔)  กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ

คุรุสภา 
(๑๕)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภา 
ขอบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและ

เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเสนอรางขอบังคับของคุรุสภาจะกระทําไดเมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติ
เห็นชอบกับรางขอบังคับดังกลาว และใหประธานกรรมการคุรุสภาเสนอรางขอบังคับนั้นตอ
รัฐมนตรีโดยไมชักชา รัฐมนตรีอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นได แตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด หาก
มิไดยับยั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารัฐมนตรีใหความเห็นชอบราง
ขอบังคับนั้น ถารัฐมนตรียับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้ถามีคะแนนเสียงยืนยันมติไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ใหประธานกรรมการคุรุสภาเสนอรางขอบังคับ
ดังกลาวตอรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถารัฐมนตรีมิไดใหความเห็นชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว 

นอกจากอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคุรุสภามีอํานาจกระทํากิจการตางๆ 
ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสินตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒)  ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ 
(๓)  กูยืมเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของคุรุสภา 
(๔)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
มาตรา ๑๐  คุรุสภาอาจมีรายได ดังนี้ 
(๑)  คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๓)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกคุรุสภา 
(๕)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รายไดของคุรุสภาไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย

เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไมอยูในขายการบังคับตามกฎหมายภาษี
อากร 

 
มาตรา ๑๑  คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามประกาศของ

รัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา 
ประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย 

(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษา
พิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซึ่ง
ในจํานวนนี้ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอย
กวาสามคน 

(๔)  กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือ
ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนสามคน และจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนหนึ่งคน 

(๕)  กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจํานวนสิบเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารง
ตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจาก
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามสัดสวนจํานวนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 

 
มาตรา ๑๓  ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป 

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓)  มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนที่ประจักษ 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
(๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
กรรมการ หรือดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕)  เปนเจาหนาที่หรือลูกจางหรือที่ปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๖)  เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกิจการคุรุสภาหรือสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  มีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผู

มีลักษณะตองหามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผูนั้นตองลาออกจากตําแหนงเดิมกอนปฏิบัติ
หนาที่เปนประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะตองกระทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง แตถามิไดลาออกภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับการแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิและใหรัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูที่ไดรับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารงตําแหนงแทน 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครู ตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังตอไปนี ้
(๑)  เปนผูมีใบอนุญาตและไมเคยถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๒)  เปนผูมีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบป 

หรือดํารงตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา หรือบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และตองเปนผูมีประสบการณดาน
ปฏิบัติการสอน และมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมกันไมนอยกวาสิบป 

 
มาตรา ๑๖  กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ใหอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูไดรับ

แตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการ
เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะมีการแตงตั้งแทนหรือไมก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มี

ความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๑๘  กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 

(๓) (๔) และ (๕) ไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จํานวนสิบเอ็ดคนจากคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จํานวนหาคน และจากผูแทน
สมาคมวิชาการหรือวิชาชีพดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหกคน ทําหนาที่
สรรหาบุคคลที่สมควรเปนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภา
ตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดใหมีการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรและ
การศึกษา เพ่ือเลือกกันเองใหไดกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้งจัดใหมีการเลือกตั้ง
กรรมการที่มาจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๕) 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และ
ดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 

ให สํานักงานเลขาธิการคุ รุสภารับผิดชอบดําเนินการในทางธุรการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พนจาก

ตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนซึ่งไดรับการสรรหาในลําดับถัดไปดํารง
ตําแหนงแทนก็ไดและใหผูไดรับแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระใหผูไดรับการเลือกหรือเลือกตั้งในลําดับถัดไป ดํารงตําแหนงแทนก็ได และใหอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยูไมพอเปนกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหมตามมาตรา ๑๘ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระใหกรรมการคุรุสภาท่ีมีอยูเปนกรรมการคุรุสภาตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหกรรมการที่เหลือ
เลือกผูทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการคุรุสภามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคุรุสภาซ่ึง

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม

มาตรา ๕๔ 
(๔)  เรงรัดใหพนักงานเจาหนาที่สวนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
(๕)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่

ของคณะกรรมการคุรุสภา 
(๖)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังตอไปนี้ 
(ก)  การจัดแบงสวนงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหนาที่ของ

สวนงานดังกลาว 
(ข)  การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน คาจาง และ

คาตอบแทนอื่นของพนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา 
(ค)  การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง

วินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ รวมทั้งวิธีการ 
เง่ือนไขในการจางพนักงานเจาหนาที่ของคุรุสภา 

(ง)  การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของคุรุสภา 
(จ)  กําหนดอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน 
(๗)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 
(๙)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
สวนที่ ๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
   

 
มาตรา ๒๑  ใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการคุรุสภา 

(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา การบริหาร และ
กฎหมาย 

(๔)  กรรมการจากคณาจารยในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ทั้ง
ของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา 
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕)  กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมา
จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครูที่มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา
สิบป หรือดํารงตําแหนงอาจารย ๓ หรือมีวิทยฐานะเปนครูชํานาญการขึ้นไป ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป ผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณในตําแหนงไม
นอยกวาสิบป และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณในตําแหนงไมนอยกวาสิบป 

ใหเลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการและเลขานุการ 
การกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ใหเปนไปตามขอบังคับของ

คุรุสภา 
 
มาตรา ๒๒  การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๒๓  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๒๔  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 

ใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งอีก แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหนําความใน
มาตรา ๑๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ แลวแตกรณี 
(๕)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน
ความสามารถ 

 
มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการ

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒)  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
(๓)  สงเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและ

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
(๔)  สงเสริม ยกยอง และพัฒนาวิชาชีพไปสูความเปนเลิศในสาขาตางๆ ตามที่

กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
(๕)  แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๗)  พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุ

สภามอบหมาย 
ใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดําเนินงานประจําปตอ

คณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

สวนที่ ๔ 
การดําเนินงานของคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๒๗  ในการประชุม ถาประธานกรรมการคุรุสภาไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๒๘  รัฐมนตรีจะเขารวมประชุม และช้ีแจงแสดงความเห็นในที่ประชุม

คณะกรรมการคุรุสภา หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๙  ใหนําความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับกับการ

ประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการคุรุสภา 

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๓๑  ใหคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมี

อํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุพยานที่จําเปนตอ
การดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ 

หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือหนังสือแจงใหสงเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรค
หนึ่ง ตองระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

 
มาตรา ๓๒  ใหกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและ

คณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๓  กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะดํารง

ตําแหนงตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แลวแตกรณีในคราว
เดียวกันไมได 

 
มาตรา ๓๔  ใหมีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคุรุสภา 
(๒)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอตอคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๕  ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหาร

กิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งดําเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
มอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุ
สภา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๖  เลขาธิการคุรุสภาตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภาไดเต็มเวลา และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบหาป 
(๓)  เปนผูที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่

กําหนดไวในวัตถุประสงค และอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔)  
(๒)  เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓)  เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับคุรุสภา 
 
มาตรา ๓๗  เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ

การแตงตั้งอีกแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 
มาตรา ๓๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการคุรุสภาใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ

เส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการคุรุสภากับ

เลขาธิการคุรุสภา 
(๕)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการคุรุสภาใหเลขาธิการคุรุสภาออกจากตําแหนงตาม (๓) 

ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  เลขาธิการคุรุสภามีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของคุรุสภา ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง เวน
แตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดรวมทั้งใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ดูแลรักษาทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต 
(๒)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของคุรุสภา 
(๓)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน 
และงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณา 

(๔)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของคุรุสภาตอคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการ
ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
มาตรา ๔๐  เลขาธิการคุรุสภา มีอํานาจดังนี ้
(๑)  บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน

เจาหนาที่ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการคุรุ
สภากําหนด 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการคุรุสภา
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการคุรุสภาเปนผูแทน

ของคุรุสภาเพ่ือการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได 
แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ใหคณะกรรมการคุรุสภาเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

สวนที่ ๕ 
การประกอบวชิาชีพควบคุม 

   
 

มาตรา ๔๓  ใหวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาเปน
วิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกําหนดวิชาชีพควบคุมอื่นใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ห ามมิ ใหผู ใ ดประกอบวิ ช าชีพควบคุม  โดยไม ได รั บ ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูที่เขามาใหความรูแกผูเรียนในสถานศึกษาเปนครั้งคราวในฐานะวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา 

(๒)  ผูที่ไมไดประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนแตในบางครั้งตอง
ทําหนาที่สอนดวย 

(๓)  นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรมหรือผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ซึ่งทําการฝกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนผูให
การศึกษาหรือฝกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

(๔)  ผูที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕)  ผูที่ทําหนาที่สอนในศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

หรือสถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 

(๖)  คณาจารย ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 
มาตรา ๔๔  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(ก)  คุณสมบัติ 
(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒)  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
(๓)  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

(ข)  ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันด ี
(๒)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓)  เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงวิชาชีพ 
 
มาตรา ๔๕  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไม
ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการคุรุสภาภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมตอใบอนุญาต หรือการไมออกใบแทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิ
ผูขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุญาตตอไป ทั้งนี้ จนกวาคณะกรรมการคุรุสภาจะไดมีคํา
วินิจฉัยถึงที่สุด 

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอม

จะประกอบวิชาชีพ โดยไมไดรับใบอนุญาตจากคุรุสภา และหามมิใหสถานศึกษารับผูไมไดรับ
ใบอนุญาตเขาประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคุรุสภา 

 
มาตรา ๔๗  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหงขอจํากัด

และเง่ือนไขตามขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา  ๔๘   ผูซึ่ งได รับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
 
มาตรา ๔๙  ใหมีขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย 
(๑)  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
(๒)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๓)  มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การกําหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประเมินระดับคุณภาพของผูรับใบอนุญาต
อยางตอเนื่องเพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญการ ตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑและวิธีการที่คุรุสภากําหนด 

 
มาตรา ๕๐  มาตรฐานการปฏิบัติตน ใหกําหนดเปนขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ประกอบดวย 
(๑)  จรรยาบรรณตอตนเอง 
(๒)  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
(๓)  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
(๔)  จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
(๕)  จรรยาบรรณตอสังคม 
การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตมีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้นโดยทําเร่ืองย่ืนตอคุรุสภา 

กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผู
ประกอบวิชาชีพวาผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจงเร่ืองตอคุรุสภา 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง
เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนไวแลวนั้นไมเปนเหตุใหระงับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๒  เมื่อคุรุสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา ๕๑ 

ใหเลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไมชักชา 
 
มาตรา ๕๓  ใหประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษ พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกกลาวหา
หรือกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มพิจารณา 

ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ สงให
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

 
มาตรา ๕๔  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑)  ยกขอกลาวหา 
(๒)  ตักเตือน 
(๓)  ภาคทัณฑ 
(๔)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป 
(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๕  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาด

ตามมาตรา ๕๔ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณคําวินิจฉัยตอคณะกรมการคุรุสภาภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของคุรุสภา 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาใหทําเปนคําส่ังคุรุสภา พรอมดวย

เหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
ผูใดประกอบวิชาชีพควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผู อ่ืนเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะ
ประกอบวิชาชีพควบคุมนับแตวันที่ทราบคําส่ังพักใชใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๕๗  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนจะยื่นขออีกไมได จนกวาจะพน

หาปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอน 
 

สวนที่ ๖ 
สมาชิกคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๕๘  สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 
(๑)  สมาชิกสามัญ 
(๒)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การจดทะเบียนเปนสมาชิกใหเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด 
 
มาตรา ๕๙  สมาชิกสามัญตองเปนผูไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ (ข) 

(๑) (๒) และ (๓) และเปนผูมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกกิตติมศักดิ์เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแตงตั้งโดยมติเปน

เอกฉันท 
 
มาตรา ๖๐  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ มีดังตอไปนี ้
(๑)  แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของคุรุสภาตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๒)  เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา 

๒๑ 
(๓)  ชําระคาธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔)  ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ เวนแตสิทธิและ

หนาที่ตาม (๒) และ (๓) 
 
มาตรา ๖๑  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหพนจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตาม

มาตรา ๕๙ สําหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
(๔)  คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖๒  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทําหนาที่บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(๑)  สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืน และความมั่นคง
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(๒)  สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องส่ือการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณการศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา 

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดําเนินงานดาน
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๓  คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  ดําเนินงานดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืน และความ

มั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
(๒)  สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
(๓)  สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา

ไดรับสวัสดิการตางๆ ตามสมควร 
(๔)  ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการสงเสริมสวัสดิการ  

สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนและความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๕)  ดําเนินงานและบริหารจัดการองคการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖)  ออกขอบังคับและหลักเกณฑในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายใหกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทําการใดๆ แทน 

(๘)  สรรหาและแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๔  ใหคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประกอบดวย 
(๑)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
(๒)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย 
ดานละหนึ่งคน 

(๔)  กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวน 
สิบสองคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งผูแทนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๖๕  กรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี 

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ใหนําความในมาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๖  การประชุมของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหนําความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

   
 

มาตรา ๖๗  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจและ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอํานาจและหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายใน
ขอบเขตแหงวัตถุประสงค รวมทั้งใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ 
เก่ียวกับทรัพยสินตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒)  ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใดๆ 
(๓)  เขารวมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงคในการ

บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  กูยืมเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคในการบริหารงาน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
มาตรา ๖๘  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีรายได ดังตอไปนี้ 
(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 
(๒)  เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 
(๓)  เงินผลประโยชนตางๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน 
(๔)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่นรวมทั้งจากตางประเทศหรือ

องคกรระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายไดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๖๙  ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งบริหารกิจการของสํานักงาน รวมทั้งดําเนินการตามที่คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๐  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตองเปนผูสามารถทํางานใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเต็มเวลา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันไมได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔)  ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๗๑  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนง เวนแตผูดํารง
ตําแหนงผูตรวจสอบภายในใหข้ึนตรงตอประธานกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒)  เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา 

(๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการบริหารกิจการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๒  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจดังนี ้
(๑)  บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน

เจาหนาที่ตลอดจนใหพนักงานเจาหนาที่ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด นโยบาย มติหรือประกาศที่คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด 

 
มาตรา ๗๓  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูแทนของคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เ พ่ือการนี้ เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอํานาจให
บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๔  ใหคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเปนผู กําหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๓ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  กํากับดูแลการดําเนินงานของคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให 
คุรุสภา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(๒)  ส่ังเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของคุรุสภา และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให
สงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได 

(๓)  ส่ังเปนหนังสือใหคุรุสภาและคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแกไขการกระทําใดๆ ที่ปรากฏวาขัดตอวัตถุประสงค
ของคุรุสภาและคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กฎหมาย หรือขอบังคับคุรุสภา และคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๖  ใหคุรุสภาเสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดําเนินงาน แผนการเงิน 
และงบประมาณของปตอไปตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๗๗  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน

การเงินการบัญชีของคุรุสภาเปนประจําทุกป แลวรายงานใหรัฐสภาทราบ 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๐  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเทาที่มีอยูตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน
และใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหนาที่ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ 
คุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันประกอบดวย 

(๑)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
กฎหมาย ดานละหนึ่งคน 

(๓)  ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานการศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจํานวน
หาคน 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๑  ใหคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ดําเนินการใหมีการแตงตั้ง
เลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๘๒  ใหเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาและใหรองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
๒๔๘๘ ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการคุรุสภาและรองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ไปกอนจนกวาจะมีการแตงตั้ง
เลขาธิการตามมาตรา ๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาหนาที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
เปนเจาหนาที่และพนักงานของคุรุสภา และของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเกาสิบวัน ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนคาจาง และสิทธิประโยชน
ตางๆ ไมนอยกวาที่ไดรับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการโอนเจาหนาที่และพนักงานใหเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๘๓  ใหโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน หนี้ สิทธิตางๆ ของคุรุสภาตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี้ 
(๑)  องคการคาของคุรุสภาและสวนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเปนของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๒)  สวนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเปนของคุรุสภา 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององคการคาของคุรุสภาใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันอยางเสรีได 
 
มาตรา ๘๔  ผูใดเปนครูซึ่งเปนสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยูแลวกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสิทธิได รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑและวิธีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหเปนไปตามขอบังคับ
ของคุรุสภา 

บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ยังมิใหนํามาใชบังคับจนกวาคุรุสภาจะออกขอบังคับ
กําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 
มาตรา ๘๕  ในวาระเริ่มแรก ใหคุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแกผู

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น และภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามขอบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวมีสิทธิไดรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใชบังคับแก

กรรมการคุรุสภาและกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จนกวาคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๗  ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากผูดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร หรือการศึกษา ใหเลือกผูแทนจํานวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน จนกวาจะมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจํานวนสามแหง จึงจะเลือกผูแทนตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔) 

 
มาตรา ๘๘  ใหวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กําหนดใหเปน

คุณวุฒิที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๙  ใหสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่

ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ อยูกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงมีสิทธิไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการนั้นๆ ตอไป 

 
มาตรา ๙๐  ในระหวางที่ยังมิไดออกคําส่ัง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําคํา ส่ัง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๖๐๐ บาท 
(๒)  คาตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
(๓)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๔)  คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพ ฉบับละ ๔๐๐ บาท 
(๕)  คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ 
จึงตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อ 

๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ 
(๔) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
๒๔๘๘ เปนองคกรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใหเปนไปตามมาตรา ๗๓ โดยกําหนดใหม ี

๒.๑  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อวา “คุรุสภา” มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๒  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผูประกอบ
วิชาชีพและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
กระทรวงการศึกษา 

๓. เพ่ือสืบทอดประวัติศาสตรและเจตนารมณของการจัดตั้งคุรุสภาใหเปนสภา
วิชาชีพครูตอไป 

 
พัชรินทร/แกไข 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ æ.». ÚıÙˆé

¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „π√–‡∫’¬∫π’È

ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“  ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π

 —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß

 ∂“π»÷°…“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¢âÕ Ù „Àâ ∂“π»÷°…“¡’«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ®—¥°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√

√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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 ∂“π»÷°…“‡ªìπºŸâ·∑π¢Õßπ‘µ‘∫ÿ§§≈ ∂“π»÷°…“

¢âÕ ˆ „Àâ ∂“π»÷°…“¡’Õ”π“®ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß √—°…“ „™â ·≈–®—¥À“
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ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑√“∫‚¥¬‡√Á«
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¢âÕ ¯ „π°√≥’π‘µ‘∫ÿ§§≈ ∂“π»÷°…“∂Ÿ°øÑÕß§¥’ „Àâ ∂“π»÷°…“√“¬ß“π

„Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπ

æ◊Èπ∞“π∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·µàßµ—ÈßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π§¥’‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ˘  ∂“π»÷°…“®–¡’Õ‘ √–„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ß∫ª√–¡“≥„π à«π¢Õß
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‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

∑—Èßπ’È ¬°‡«âπß∫ª√–¡“≥„πÀ¡«¥‡ß‘π‡¥◊Õπ



Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˜Ù ß ˜ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

¢âÕ Ò  ∂“π»÷°…“¡’Õ‘ √–„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿ„π à«π∑’Ë

Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫À√◊ÕÕ¬Ÿà„π«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫µ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’Ë√–∫ÿ„π¢âÕ ˘ ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

ª√–°“»°”Àπ¥

¢âÕ ÒÒ °“√√—∫∫√‘®“§‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ·°à ∂“π»÷°…“ „Àâ ∂“π

»÷°…“√—∫∫√‘®“§µ“¡√–‡∫’¬∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß«à“¥â«¬°“√√—∫‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’

ºŸâ∫√‘®“§„Àâ∑“ß√“™°“√ ·≈–µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°”Àπ¥

¢âÕ ÒÚ °“√∫√‘À“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’¢Õß ∂“π»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πª√–°“»°”Àπ¥

¢âÕ ÒÛ „Àâ ∂“π»÷°…“®—¥∑”∫—≠™’· ¥ß√“¬°“√√—∫®à“¬‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’

ºŸâÕÿ∑‘»„Àâµ“¡¢âÕ ˆ ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π·≈–„Àâ √ÿª√“¬°“√∫—≠™’∑√—æ¬å ‘π¥—ß°≈à“«

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

∑ÿ° ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“®—¥„Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß

¢Õß∫—≠™’∑√—æ¬å ‘π¥—ß°≈à“«·≈â«√“¬ß“π„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπ

æ◊Èπ∞“π∑√“∫‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ÒÙ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß ∂“π»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë

°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¢âÕ Òı ‡¡◊ËÕ¡’ª√–°“»¬ÿ∫ √«¡ ‡≈‘°  ∂“π»÷°…“ „Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“®—¥„Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫∑√—æ¬å ‘π·≈–™”√–∫—≠™’ √«¡∑—Èß¥”‡π‘π°“√‚ÕπÀ√◊Õ



Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˜Ù ß ˜ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ

®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¬—ß§ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿàµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

¢âÕ Òˆ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

ªÕßæ≈ Õ¥‘‡√° “√

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√


