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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÙı

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

‡ªìπªï∑’Ë ı˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

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

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙıé

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

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°∫∑π‘¬“¡§”«à“ ç°√–∑√«ßé „π¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

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

¡“µ√“ Ù „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–¡’

Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“» ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ò˘ ∏—π«“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÒÚÛ °

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥âé

¡“µ√“ ı „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ ÛÚ ¡“µ√“ ÛÛ ·≈–¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ÛÒ °√–∑√«ß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

·≈–∑ÿ°ª√–‡¿∑ °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

 àß‡ √‘¡·≈–ª√– “πß“π°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√°’Ã“‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µ“¡

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

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

¡“µ√“ ÛÚ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π°√–∑√«ß„Àâ¡’Õß§å°√À≈—°∑’Ë‡ªìπ§≥–∫ÿ§§≈„π√Ÿª ¿“

À√◊Õ„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√®”π«π ’ËÕß§å°√ ‰¥â·°à  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à

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

¡“µ√“ ÛÛ  ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“

°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

µ“¡ (Ò)

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“

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

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’ËÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ √—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

æ√–¿‘°…ÿ́ ÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

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

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

‡≈¢“πÿ°“√
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß

·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

¡“µ√“ ÛÙ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

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

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

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

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

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

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ

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

§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“

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

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

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

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

¡“µ√“ ˆ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ Û˜ ¡“µ√“ Û¯ ¡“µ√“ Û˘ ·≈–¡“µ√“ Ù

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ Û˜ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥°“√»÷°…“

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

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

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°Á‰¥â

(Ò) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“

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

(Ú) °“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë®—¥„π√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫À√◊Õ°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬

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

(Ù) °“√®—¥°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ∫√‘°“√„πÀ≈“¬‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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„Àâ√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“ ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

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

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

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

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

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

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

°“√»÷°…“

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

ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

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

·≈–«—≤π∏√√¡

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

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

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û˘ „Àâ°√–∑√«ß°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ∑—Èß¥â“π«‘™“°“√

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

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

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

¡“µ√“ Ù „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“

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

°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√

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

„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

 ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“Õ“®¡’°√√¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥â

∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

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

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

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

¡“µ√“ ˜ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ Ùı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß√—∞¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¢ÕßÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡Õ°™π ‚¥¬„Àâ√—∞¡πµ√’À√◊Õ

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡Õ°™π·≈–

ª√–™“™πª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬é

¡“µ√“ ¯ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¡“µ√“ ıÒ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ

·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

ç¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëº≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°¢Õß ∂“π»÷°…“„¥‰¡à‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥

„Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π– °“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µàÕ

Àπà«¬ß“πµâπ —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π»÷°…“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À“°¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√

¥—ß°≈à“« „Àâ ”π—°ß“π√—∫√Õß¡“µ√∞“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“√“¬ß“πµàÕ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

·°â‰¢é

¡“µ√“ ˘ „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π«√√§ Õß¢Õß¡“µ√“ ˜Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÙÚ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π

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

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

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

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‡π◊ËÕß®“°√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√

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

ª√—∫ª√ÿß°“√∫√‘À“√·≈–®—¥°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫°—∫ ¡§«√„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

∑”Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ¡“µ√∞“π·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡µâÕß°“√µ“¡·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘  π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ µ‘¥µ“¡

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



หนา   ๑ 

เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา   ๓๗   แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 

เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“มาตรา  ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให ยึดเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวนสถานศึกษา  จํานวนประชากร  วัฒนธรรม   

และความเหมาะสมดานอื่นดวย  เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
ให รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา   มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพื้นที่การศึกษาใด  ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เปนสําคัญ  ทัง้นี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงอาจจัดใหมี
การศึกษาข้ันพื้นฐานดังตอไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได 

(๑) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณ  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

(๔) การจัดการศึกษาทางไกล  และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งในสวนที่เก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นวาจะอยูในอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบดวยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ของท้ังสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา  สมควรแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเปน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ  อันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ใหสัมฤทธิผลและมีคณุภาพยิ่งขึ้น  จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 



 

พระราชบัญญัติ 
การศกึษาหงชาต ิ ิฉบับทีไ  ๐ี 

พ.ศ.  ๎๑๒๎ 
 

 

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร 

฿หຌเวຌ  ณ  วนัทีไ  ๎๒  มษายน  พ.ศ.  ๎๑๒๎ 

ป็นปทีีไ  ๐  ฿นรัชกาลปัจจบุัน 

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร  มีพระราชองการปรดกลຌาฯ   
฿หຌประกาศวา 

ดยทีไป็นการสมควรกຌเขพิไมติมกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติ 
จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ  ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยค านะน าละยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติหงชาติท าหนຌาทีไรัฐสภา  ดังตอเปนีๅ 
มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา  พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  ิฉบับทีไ  ๐ี  

พ.ศ.  ๎๑๒๎ 

มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ป็นตຌนเป 

มาตรา ๏ ฿หຌยกลิกความ฿นมาตรา  ๏ํ  ละมาตรา  ๏๎  หงพระราชบัญญตัิการศกึษา
หงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐๎  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  ิฉบับทีไ  ๎ี  พ.ศ.  ๎๑๐๑  
ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

มาตรา ๏ํ กระทรวงมีอ านาจหนຌาทีไกีไยวกับการสงสริมละก ากับดูลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประภท  ละการอาชีวศึกษา  ตเมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงอืไน
ทีไมีกฎหมายก าหนดเวຌป็นการฉพาะ ก าหนดนยบาย  ผน  ละมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร
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พืไอการศึกษา  สงสริมละประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ละการกีฬา  ทัๅงนีๅ  ฿นสวนทีไกีไยวกบั
การศึกษา  รวมทัๅงการติดตาม  ตรวจสอบละประมินผลการจัดการศึกษา  ละราชการอืไนตามทีไมี
กฎหมายก าหนด฿หຌป็นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงหรือสวนราชการทีไสังกัดกระทรวง 

มาตรา ๏๎ การจัดระบียบบริหารราชการ฿นกระทรวง฿หຌมีองค์กรหลักทีไป็นคณะบุคคล 

฿นรูปสภาหรือ฿นรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร  เดຌก  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน  ละคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พืไอพิจารณา฿หຌความหในหรือ฿หຌค านะน ากรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี  ละมีอ านาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๐ ฿หຌพิไมความตอเปนีๅป็นมาตรา  ๏๎/ํ  ละมาตรา  ๏๎/๎  หงพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐๎ 

มาตรา ๏๎/ํ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  มีอ านาจหนຌาทีไ
กีไยวกับการสงสริม  สนับสนุน  ละก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยละการสรຌางสรรค์
นวัตกรรม  พืไอ฿หຌการพัฒนาประทศทาทันการปลีไยนปลงของลกละราชการอืไนตามทีไมีกฎหมาย
ก าหนด฿หຌป็นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  หรือสวนราชการ
ทีไสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม 

มาตรา ๏๎/๎ การจัดระบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม  
฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 

มาตรา ๑ ฿หຌยกลิกวรรคสามของมาตรา  ๏๐  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  
พ.ศ.  ๎๑๐๎  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  ิฉบับทีไ  ๎ี  พ.ศ.  ๎๑๐๑  

มาตรา ๒ ฿หຌพิไมความตอเปนีๅป็นมาตรา  ๏๑/ํ  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  
พ.ศ.  ๎๑๐๎ 

มาตรา ๏๑/ํ ฿หຌมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนຌาทีไพิจารณาสนอนยบาย  ผนพัฒนา  
ละมาตรฐานการอุดมศึกษาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ละผนการศึกษาหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  ละประมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ดยค านึงถึงความป็นอิสระละความป็นลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงสถานศึกษาตละหงละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  ลักษณะตຌองหຌาม  หลักกณฑ์  วิธีการสรรหา   
การลือกละการตงตัๅงประธานกรรมการ  กรรมการ  ละกรรมการละลขานุการ  วาระการด ารงต าหนง
ละการพຌนจากต าหนงของกรรมการการอุดมศึกษา  ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 
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มาตรา ๓ ฿หຌยกลิกความ฿นมาตรา  ๐๓  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ   
พ.ศ.  ๎๑๐๎  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

มาตรา ๐๓ ฿หຌมีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาพืไอพัฒนาคณุภาพละมาตรฐานการศกึษา
ของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ละการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบดຌวย  ระบบการประกันคุณภาพภาย฿น  
ละระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักกณฑ์  ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ละ  

การอาชีวศึกษา  ฿หຌป็นเปตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง  ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงอืไนทีไมีกฎหมายก าหนดเวຌป็นการฉพาะ  ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 

มาตรา ๔ ฿หຌยกลิกความ฿นมาตรา  ๐๕  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ   
พ.ศ.  ๎๑๐๎  ละ฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

มาตรา ๐๕ ฿หຌมีส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะป็น
องค์การมหาชนท าหนຌาทีไพัฒนากณฑ์  วิธีการประมินคุณภาพภายนอก  ละท าการประมินผลการจัด
การศึกษา  ทีไมิ฿ชการจัดการอุดมศึกษาซึไงอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยละนวัตกรรม  หรือกระทรวงอืไน  พืไอ฿หຌมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  ดยค านึงถึง
ความมุงหมาย  หลักการ  ละนวการจัดการศึกษา฿นตละระดับตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 

฿หຌมีการประมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกหงอยางนຌอยหนึไงครัๅง฿นทุกหຌาปีนบัตัๅงต
การประมินครัๅงสุดทຌาย  ละสนอผลการประมินตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละสาธารณชน 

มาตรา ๕ ฿หຌยกลิกความ฿นมาตรา  ๑ํ  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ   
พ.ศ.  ๎๑๐๎  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  ิฉบับทีไ  ๎ี  พ.ศ.  ๎๑๐๑  ละ
฿หຌ฿ชຌความตอเปนีๅทน 

มาตรา ๑ํ ฿นกรณีทีไผลการประมินภายนอกของสถานศึกษา฿ดเมเดຌตามมาตรฐานทีไก าหนด  
฿หຌส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา  จัดท าขຌอสนอนะการปรบัปรุงกຌเขตอหนวยงาน
ตຌนสังกัด  พืไอ฿หຌสถานศึกษาปรับปรุงกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด  หากมิเดຌด านินการดังกลาว   
฿หຌส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พืไอด านินการ฿หຌมีการปรับปรุงกຌเข 

มาตรา ํ์ ฿หຌพิไมความตอเปนีๅป็นมาตรา  ๑ํ/ํ  ของหมวด  ๓  ครู  คณาจารย์  ละ
บุคลากรทางการศึกษา  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐๎ 
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มาตรา ๑ํ/ํ ค าวา  คณาจารย์  ฿นหมวดนีๅ  ฿หຌหมายความวา  บุคลากรซึไงท าหนຌาทีไหลกั
ทางดຌานการสอนละการวิจัย฿นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐละอกชน  ตเมรวมถึง
บุคลากรซึไงสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยละนวัตกรรม 

มาตรา ํํ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌคณะกรรมการการอุดมศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศกึษา
หงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐๎  ซึไงปฏิบัติหนຌาทีไอยู฿นวันกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ปฏิบัติหนຌาทีไ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๏๑/ํ  หงพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐๎  
ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัตินีๅเปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดຌวยการนัๅน 

มาตรา ํ๎ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 

ผูຌรับสนองพระราชองการ 
พลอก  ประยุทธ์  จันทร์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายหตุ  :ู  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไป็นการสมควรกຌเขพิไมติมกฎหมาย
วาดຌวยการศึกษาหงชาติ  พืไอก าหนดขอบขต฿นการด านินการของกระทรวงศึกษาธิการ  ละหนวยงานอืไน
฿หຌสอดคลຌองกับอ านาจหนຌาทีไทีไปลีไยนปลงเป  นืไองจากมีการจัดตัๅงกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยละนวัตกรรม  จึงจ าป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ 
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