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ํานักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ (ฉบับที ่๒) 

พ. . ๒๕๕๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใ ้ไ ้ ณ ันที ่๑๒ กรกฎาคม พ. . ๒๕๕๓ 
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 

ใ ้ประกา ่า 
 
โดยที่ เป็นการ มค รแก้ไขเพ่ิมเติมกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการ

กระทร ง ึก าธิการ  
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใ ้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไ ้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐ ภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียก ่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการ

กระทร ง ึก าธิการ (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๕๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใ ้ใช้บังคับต้ังแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจา

นุเบก าเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ใ ้ยกเลิกค ามในมาตรา ๓๓ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ าร

ราชการกระทร ง ึก าธิการ พ. . ๒๕๔๖ และใ ้ใช้ค ามต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๓  การบริ ารและการจัดการ ึก าขั้นพ้ืนฐานใ ้ยึดเขตพื้นที่การ ึก า

โดยคํานึงถึงระดับของการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน จําน น ถาน ึก า จําน นประชากร ัฒนธรรมและ
ค ามเ มาะ มด้านอ่ืนด้ ย เ ้นแต่การจัดการ ึก าขั้นพ้ืนฐานตามกฎ มาย ่าด้ ยการอาชี ึก า 

 ใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการโดยคําแนะนําของ ภาการ ึก ามีอํานาจ
ประกา ในราชกิจจานุเบก ากํา นดเขตพื้นที่การ ึก าเพื่อการบริ ารและการจัดการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก าและเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า 

 ในกรณีที่ ถาน ึก าใดจัดการ ึก าขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถม ึก าและระดับ
มัธยม ึก าการกํา นดใ ้ ถาน ึก าแ ่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การ ึก าใด ใ ้ยึดระดับการ ึก าของ
ถาน ึก าน้ันเป็น ําคัญ  ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกา กํา นดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การ ึก าขั้นพ้ืนฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๕ ก/ น้า ๔/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



ํานักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - 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 
 
 

 ในกรณีที่มีค ามจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการ ึก า รือมีเ ตุผลค ามจําเป็น
อย่างอ่ืนตาม ภาพการจัดการ ึก าบางประเภท คณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐานอาจประกา
กํา นดใ ้ขยายการบริการการ ึก าขั้นพ้ืนฐานของเขตพื้นที่การ ึก า นึ่งไปในเขตพื้นที่การ ึก า
อ่ืนได้” 

 
มาตรา ๔  ใ ้เพ่ิมค ามต่อไปน้ีเป็น รรค ้าของมาตรา ๓๖ แ ่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ พ. . ๒๕๔๖ 
“ในการดําเนินการตาม รรค นึ่งใน ่ นที่เกี่ย กับ ถาน ึก าเอกชนและองค์กร

ปกครอง ่ นท้องถิ่น ่าจะอยู่ในอํานาจ น้าที่ของเขตพื้นที่การ ึก าใด ใ ้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ่าการ
กระทร ง ึก าธิการประกา กํา นดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน” 

 
มาตรา ๕  ใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการโดยคําแนะนําของ ภาการ ึก า

มีอํานาจประกา ในราชกิจจานุเบก าเพื่อกํา นด รือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การ ึก า ํา รับ
เขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก าและเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก าใ ้แล้ เ ร็จภายในเก้า ิบ ันนับแต่
ันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 
มาตรา ๖  ใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการรัก าการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู้รับ นองพระบรมราชโองการ 
อภิ ิทธ์ิ  เ ชชาชี ะ 

นายกรัฐมนตร ี



ํานักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - 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 
 
 

มายเ ตุ :- เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การจัดระเบียบบริ ารราชการ
ในเขตพื้นที่การ ึก ากํา นดใ ้แต่ละเขตพื้นที่การ ึก าประกอบด้ ยการ ึก าระดับประถม ึก า
และระดับมัธยม ึก า ซึ่งมีการบริ ารและการจัดการ ึก าขั้นพ้ืนฐานร มอยู่ในค ามรับผิดชอบของ
แต่ละเขตพื้นที่การ ึก า ทําใ ้เกิดค ามไม่คล่องตั ในการบริ ารราชการ มค รแยกเขตพื้นที่
การ ึก าออกเป็นเขตพื้นที่การ ึก าประถม ึก าและเขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า เพ่ือใ ้การ
บริ ารและการจัดการ ึก ามีประ ิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการ ึก าแก่นักเรียนในช่ งช้ัน
ประถม ึก าและมัธยม ึก าใ ้ ัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อใ ้ อดคล้องกับ
กฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 
นันท์นภั ร์/ตร จ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร

โปรดเกลำ้ฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่ เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๖  ให้จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหำรรำชกำรในส่วนกลำง 
(๒) ระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(๓) ระเบียบบริหำรรำชกำรในสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำที่เป็น

นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมำยก ำหนดไว้
เป็นกำรเฉพำะ” 

 
มำตรำ ๔  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้ำ ๔๒/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“มำตรำ ๑๐  กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนรัฐมนตรี 
(๒) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
(๓) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ส่วนรำชกำรตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน” 
 
มำตรำ ๕  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๑๓  ในกรณีที่สภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เสนอควำมเห็นหรือค ำแนะน ำต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว 
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรน ำควำมเห็นหรือค ำแนะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือให้
เหมำะสมกับกำรศึกษำของชำติ” 

 
มำตรำ ๖  ให้ยกเลิกมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๑๘  สภำกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำ อำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำเสนอควำมเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสภำหรือ
คณะกรรมกำรก็ได้” 

 
มำตรำ ๘  ให้ยกเลิกควำมในวรรคห้ำของมำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“กำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจรำชกำรและกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 

ที่ก ำหนดในมำตรำนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงหรือ
ส่วนรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี หรือค ำสั่งของนำยกรัฐมนตรี” 

 
มำตรำ ๙  ให้ยกเลิกควำมใน (๕) ของมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(๕) กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำแต่ไม่รวมถึงสถำบัน

วิทยำลัยชุมชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำบันวิทยำลัยชุมชน” 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๐  ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๒๘  ให้ส ำนักงำนที่มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมมำตรำ ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน และอำจแบ่งส่วนรำชกำร
ดังนี้ 

(๑) ส ำนักอ ำนวยกำร 
(๒) ส ำนัก ส ำนักบริหำรงำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ

ส ำนักหรือส ำนกับริหำรงำน” 
 
มำตรำ ๑๑  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๒๙  ให้ส่วนรำชกำรที่มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๓) (๔) และ (๕) มีเลขำธิกำรซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง
เป็นผู้บั งคับบัญชำและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นให้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

มำตรำ ๓๐  เลขำธิกำรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๒๘ มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในส ำนักงำน แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
แผนปฏิบัติกำร ก ำกับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในส ำนักงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัด
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักงำน 

(๒ ) เป็ นผู้ บั งคั บบัญ ชำข้ ำรำชกำรในส ำนั ก งำนรองจำกรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในส ำนักงำน ตลอดจนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 

ให้เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำรับผิดชอบบังคับบัญชำส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำตำมมำตรำ ๑๐ (๓) 

ให้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชำ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมมำตรำ ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือในสถำนศึกษำที่อยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย 

ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมมำตรำ ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำของรัฐ
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้วย 

ในกำรปฏิบัติรำชกำรของเลขำธิกำรตำมมำตรำนี้ ให้มีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ ช่วยสั่ง
และปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรด้วยก็ได ้

ในกรณีที่มีรองเลขำธิกำรหรือผู้ช่วยเลขำธิกำร หรือมีทั้งรองเลขำธิกำรและผู้ช่วย
เลขำธิกำร ให้รองเลขำธิกำรหรือผู้ช่วยเลขำธิกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำร



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติรำชกำรรองจำกเลขำธิกำร ให้รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนในส ำนักงำนเลขำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีเลขำธิกำรก ำหนดหรือมอบหมำย” 

 
มำตรำ ๑๒  ให้ยกเลิกควำมใน (๖) ของมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(๖) ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งงำนอ่ืนที่
กระทรวงมอบหมำย” 

 
มำตรำ ๑๓  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๔๐  กำรจัดระเบียบรำชกำรในสถำนศึกษำของรัฐที่จัดกำรศึกษำระดับ

ปริญญำที่เป็นนิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น” 
 
มำตรำ ๑๔  ให้ยกเลิกมำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
มำตรำ ๑๕  ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“มำตรำ ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยตรง ในกรณี
ที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะ 
ให ้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวมอบอ ำนำจให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและกำรบริหำรงำนที่คล่องตัว
ในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ภำยใต้หลักกำรบริหำรงำน
กำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมำณและกำร
ด ำเนินกำรทำงงบประมำณของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
รวมตลอดถึงหลักกำรกำรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำมีอ ำนำจท ำนิติกรรมสัญญำ
ในวงเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 

(๒) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และด ำเนินกำรทำงวินัย
กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยสัมพันธ์กับแนวทำงที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรกระจำยอ ำนำจและกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ปลัดกระทรวง เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น
พ้ืนฐำน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ อำจก ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัด
มอบอ ำนำจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรงก็ได้   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ทีผู่้ด ำรงต ำแหน่งในกำรบังคับบัญชำส่วนรำชกำรดังกล่ำวเป็นผู้ก ำหนด 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรต่ำง ๆ อำจมอบอ ำนำจในส่วนที่เกี่ยวกับภำรกิจ
ที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโดยตรงได้  ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อ
นโยบำยหรือกำรสั่งกำรของกระทรวง หรือคณะกรรมกำรต้นสังกัด” 

 
มำตรำ ๑๖  ให้ยกเลิกควำมใน (๑) (๒) และ (๓) ของมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรอำจมอบอ ำนำจให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง เลขำธิกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอธิกำรบดี 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอำจมอบอ ำนำจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
เลขำธิกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

(๓) เลขำธิกำรอำจมอบอ ำนำจให้รองเลขำธิกำร ผู้ช่วยเลขำธิกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนหรือผู้ด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด” 

 
มำตรำ ๑๗  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังคงปฏิบัติหน้ำที่อยู่ต่อไปจนกว่ำจะมี
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่วยธุรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุดมศึกษำหรือกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
มำตรำ ๑๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือก ำหนดโครงสร้ำงและต ำแหน่งต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท ำให้กำรจัดระบบกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พัชรำภรณ์/จัดท ำ 
๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
นุสรำ/ตรวจ 

๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 


