
 
 
 

 
3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด     
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให ใชบั งคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กฎหมายการศึกษาพิเศษ (อดีต-ปจจุบัน) 

บทที่ 3  
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 มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําส่ังอ่ืนใน
สวนที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ให
ใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน   
ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพ ที่พึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักใน       
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงาน
ดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 “ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ  
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 “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษา 
รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ   

 “กระทรวง”∗ หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕∗∗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุงหมายและหลักการ 
 
 

                                                           
∗ บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
∗∗ มาตรา๕ ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปน
มนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเน่ือง 

มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้  
 (๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
 (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้  
 (๑) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 (๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
 (๔) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
 (๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชม องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 
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หมวด ๒ 
สิทธิและหนาที่ทางการศกึษา 

 
 
 มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่ง   
ไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ  
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดย  
ไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบ            
ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 
 มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูใน  
ความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เก่ียวของตลอดจน    
ใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 
 มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปน้ี  
 (๑) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตร หรือบุคคลซ่ึงอยู
ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
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 มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี ดังตอไปน้ี 
 (๑) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๓) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการศึกษา 

 
 
 มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (๑) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แนนอน 
 (๒) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 
 (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืน ๆ  
 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตาง
รูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการ
เรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน 
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 มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 
 การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๗  ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที่
เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของ
การศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมี
ความตองการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
 (๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  
 (๓) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและ
สถาบันสังคมอ่ืนเปนผูจัด 
 มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน 
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ทั้งน้ีใหเปนตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของ
รัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
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 มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

 หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา 

 
 
 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ 
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 
 (๑) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 (๒) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 
 (๓) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 
 (๔) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
 (๕) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
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 มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 (๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
 (๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
 (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 (๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
 (๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคู 
ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และให
นําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ 
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  ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคใน
วรรคหน่ึงในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ     
อันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัด
ตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย
และศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล 
ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
 สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และ
วรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการวิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัย 
เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
 มาตรา ๒๙ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
 มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา 
 

หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 

สวนที่ ๑ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
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 มาตรา ๓๑∗ กระทรวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประการ กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่
มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง 

 มาตรา ๓๒∗∗ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักที่
เปนคณะบุคคล ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่องคกร ไดแก สภาการศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมี
อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

                                                          

มาตรา ๓๓∗∗∗สภาการศึกษา มีหนาที่  
 (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
 (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนตาม (๑) 
 (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
 (๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 

 
∗ มาตรา ๓๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
∗∗ มาตรา ๓๒ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
∗∗∗

 มาตรา ๓๓ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา
จํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๓๔∗คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คณะกรรมการอาชีวศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของ
รัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ 
 คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่
เก่ียวของ 

                                                           
∗ มาตรา ๓๔ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 มาตรา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอ่ืนรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแตละคณะดวย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของ   
แตละสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และ
อาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตาม
มาตรา ๒๑ 
 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ
การจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  

 มาตรา ๓๗∗ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืนดวย 
เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
 ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวง
อาจจัดใหมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังตอไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่
การศึกษาก็ได 
 (๑) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
 (๒) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

                                                           
∗ มาตรา ๓๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 (๓) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 มาตรา ๓๘∗∗ ในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผู
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๓๙∗ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

                                                           
∗∗ มาตรา ๓๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตร ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
∗ มาตรา ๓๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตร ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว  ให เปนไปตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๐∗∗ ให มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพ่ือทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมี
กรรมการเพ่ิมขึ้นไดทั้งน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘(๑) และ (๓)  
 

สวนที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น 
 มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

                                                           
∗∗ มาตรา ๔๐ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตร ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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สวนที่ ๓ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

 
 
 มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 มาตรา  ๔๔ ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘(๒) เปนนิติบุคคล และมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนผูรับใบอนุญาต ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคูณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๕ ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ และทุกประเภท
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 

 ∗การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให
รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับฟงความ
คิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเองมีความคลองตัว มีเสรีภาพทาง
วิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน 
 มาตรา ๔๖ รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวน
ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตาม

                                                           
∗ มาตรา ๔๕ วรรคสอง ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผย
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา ๔๙ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่ กําหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้  
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
หาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชน 
 มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตาง 
ๆ ที่มีขอมูลเก่ียวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษา 
รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็น
วาเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองของของสํานักงานรับรอง
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 มาตรา ๕๑∗ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํา
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 

หมวด ๗ 
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

 
 
 มาตรา ๕๒ ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวชิาชพี
ชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และการ
พัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง 
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอ 
 มาตรา ๕๓ ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา    
มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวง มีอํานาจ
หนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 

                                                           
∗ มาตรา ๕๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 

                                                                                                                          ES 612 174 



 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้ง
ของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘(๓) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
 มาตรา ๕๔ ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา ๕๕ ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเก้ือกูลอ่ืน สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีรายไดที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา 
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงาน
ของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 มาตรา ๕๗ ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณความรอบรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถิ่น
ของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 
 
 มาตรา ๕๘ ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงิน และ
ทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 
 (๑) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๒) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน 
 ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา ๕๙ ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครองดูแล 
บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่ เปนทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของ
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือ
โดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษาไมถือเปนที่ราชพัสดุ และใหเปน
กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลรวมทั้ง
ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณไมเปน
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 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญา การซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ให
สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ไดตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๖๐ ใหรัฐ จัดสรรงบประมาณแผนดินให กับการศึกษาในฐานะที่ มี
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อ
การศึกษา ดังนี้ 
 (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
 (๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มี
รายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 (๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละ
กลุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและความเปนธรรม ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 (๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ
ตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา  
 (๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 
 (๖) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพ่ึงตนเองได 
 (๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
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 มาตรา ๖๑  ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 มาตรา ๖๒ ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการ   
จัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ตรวจสอบภายนอก 
 หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
 
 มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 
 มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อส่ิงพิมพ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตจัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผู ใช เทคโนโลยีเ พ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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 มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
 มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ  ค า สัมปทาน  และผลกํ า ไร ท่ี ได จ ากการ ดํา เ นินกิ จการด าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม จากทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใช
เทคโนโลยีดังกลาวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัย และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 
 มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
เก่ียวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมีการ
จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกิน
สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา 
๑๗ มาใชบังคับจนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกิดหกป
นับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ 
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 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการออกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคสี่ใหแลวเสร็จ 
 ภายในหกป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหกระทรวงจัดใหมีการประเมินผล
ภายนอกคร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแหง 
 มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการจัด
การศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับจนกวาจะไดมี
การดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทั้งการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไมแลวเสร็จใหนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

 ∗เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการกอนที่การจัดระบบ
บริหารการศึกษาตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่ในสวนที่เก่ียวของ แลวแต
กรณี 
 มาตรา ๗๕ ใหจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนองคการมหาชนเฉพาะกิจที่
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพ่ือทํา
หนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ ของ
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๗ ของพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๘ ของพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
∗ มาตรา ๗๔ วรรคสอง ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความท่ีพิมพไวแทน 
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 (๔) เสนอแนะเก่ียวกับการรางกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ 
(๓) ตอคณะรัฐมนตรี 
 (๕) เสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง
ที่บังคับใชอยูในสวนที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตินี้ตอคณะรัฐมนตรี 
 (๖) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดวย 
 มาตรา ๗๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษาจํานวนเกาคน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ 
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และกฎหมาย
การศึกษา ทั้งน้ี จะตองมีผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
รวมอยูดวย ไมนอยกวาสามคน 
 ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาและแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 
 ใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระเดียวเปนเวลาสาม
ป เม่ือครบวาระแลวใหยุบเลิกตําแหนงและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
 มาตรา ๗๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูป
การศึกษาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน
คณะกรรมการบริหารจํานวนสองเทาของจํานวนประธานและกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งประกอบดวย 
 (๑) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 (๒) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือก
กันเองจํานวนสามคน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาทั้งของรัฐและ
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 (๓) ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งตอง
คัดเลือกกันเอง จํานวนหาคน 
 ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ และ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 มาตรา ๗๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ ง
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา และมีอํานาจกํากับดูแลกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 นอกจากที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี  
 (๑ )  องคประกอบ  อํ านาจหน าที่  และวาระการ ดํารงตํ าแหน งของคณะ
กรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 
 (๒) องคประกอบ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาหลักเกณฑ วิธีการสรรหา
และการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๗๗ 
 (๓ )  คุณสมบัติและลักษณะตองหามรวมทั้ งการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการบริหาร เลขาธิการ และเจาหนาที่ 
 (๔) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
 (๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน 
 (๖) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
 (๗) การยุบเลกิ 
 (๘) ขอกําหนดอ่ืน ๆ อันจําเปนเพ่ือใหกิจการดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                 ชวน หลีกภัย 
                      นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก วันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๒ 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษา
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองทองถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรม
ขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ดังน้ัน จึงสมควรมีกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๕ 
  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ โดยใหแยกภารกิจเก่ียวกับงานดานศิลปะ และวัฒนธรรมไปจัดตั้งเปน
กระทรวงวัฒนธรรมและโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับความ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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กฎกระทรวง 
วาดวยการแบงระดบัและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๗๔ แหง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑   การศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแบงออกเปนสามระดับ ดังนี้  
 (๑) การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา โดยปกติเปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
อายุสามปถึงหกป เพ่ือเปนการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพรอมของเด็กทั้งรางกาย
และจิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และการอยูรวมในสังคม 
 (๒) การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มุงวางรากฐาน เพ่ือใหผูเรียนได
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและความสามารถ ขั้น
พ้ืนฐานโดยปกติใชเวลาเรียนหกป 
 (๓) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงเปนสองระดับ ดังนี้ 
  (ก) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตาง ๆ ตอจากระดับประถมศึกษา เพ่ือใหรูความตองการ ความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการ
ประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัย โดยปกติใชเวลาเรียนสามป 
  (ข) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงสงเสริมให
ผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปน โดยปกติใช
เวลาเรียนสามป 
 ขอ ๒   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามขอ ๑ (๓) (ข) แบงเปนสอง
ประเภท ดังนี้ 
 (๑) ประเภทสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา 
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 (๒) ประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือ หรือศึกษาตอในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
        ปองพล อดิเรกสาร 
             (นายปองพล อดิเรกสาร) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา การแบงระดับและประเภทของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการแบงระดบัและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคส่ี และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑   การศึกษานอกระบบใหแบงออกเปนสองระดับ ดังนี้  
 (๑) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบงออกเปนสามระดับ คือ 
  (ก) การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
  (ข) การศึกษาระดับประถมศึกษา 
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  (ค) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปนสองระดับ คือ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบงออกเปนประเภท
สามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา 
 (๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงออกเปนสองระดับ คือ 
  (ก) การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 
  (ข) การศึกษาระดับปริญญา 
 ขอ ๒   การศึกษานอกระบบที่จัดเปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝกอบรมตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเรียนอาจนําผลการเรียน 
ความรู และประสบการณมาเทียบระดับการศึกษากับการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอก
ระบบตามขอ ๑ ได 
 ขอ ๓   การเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญา ใหสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกําหนด แตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมเกิoหาคน ทั้งน้ี 
ตองเปนผูมีความรูและประสบการณในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้นจํานวนไมนอยกวาสาม
คน และผูมีความรูและประสบการณดานการวัดผลและการประเมินผลจํานวนหนึ่งคน 
ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล 
และเกณฑการจบหลักสูตรนั้น 
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการและให
หัวหนาสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งแตงตั้งเจาหนาที่ของสถานศึกษานั้นจํานวนหนึ่งคนเปน
เลขานุการ 
 ขอ ๔   กรรมการตามขอ ๓ อยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวากรรมการที่
ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
 ขอ ๕   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๔ กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ  
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
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 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ สถานศึกษาท่ีรัฐมนตรีกําหนดอาจ
แตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 ขอ ๖   การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 ขอ ๗   ใหมีคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้ง
จํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
แตงตั้งจํานวนเจ็ดคน เปนกรรมการ 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการและใหผูอํานวยการ
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  ๘   วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของ
คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหนําขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 ขอ ๙   ใหคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเทียบระดับการศึกษา ทั้งน้ี โดย
พิจารณาจากจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผล และเกณฑการจบหลักสูตรนั้น 
 (๒) พิจารณาดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 (๓) ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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 (๔) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ขอ ๑๐ การศึกษานอกระบบที่มีระดับเดียวกันกับการศึกษาในระบบใหถือวามี
มาตรฐานการศึกษาเทาเทียมกัน 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
        ปองพล อดิเรกสาร 
             (นายปองพล อดิเรกสาร) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
        ปองพล อดิเรกสาร 
             (นายปองพล อดิเรกสาร) 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน 
        รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสี่ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวาการแบงระดับหรือการเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวธีิการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคสาม และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑   ในกฎกระทรวงนี้ 
 “คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการ   
อยูดวยเปนประจํา 
 “จัดซ้ือ” หมายความวา จัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน   
ที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและได
ลงทะเบียนแลว 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิ
ชวยเหลือทางการศึกษา 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ
ทางการศึกษา 
 ขอ ๒   คนพิการที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงินเพ่ือจัดซ้ือ ขอยืมและ
ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จะตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 (๒) มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่กําหนดไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
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 (๓) ลงทะเบียนและเขาศึกษาในสถานศึกษา 
 ขอ ๓ ใหคนพิการที่มีคุณสมบัติตามของ ๒ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการใน     
บัญชี ก. 
 (๒) ขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ก. และบัญชี ค. 
 (๓) ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษา
ใหเปนไปตามรายการบัญชี ข. และบัญชี ค. 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือ 

ทางการศึกษา 
 
 
 ขอ ๔   ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการ
ไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เลขาธิการสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย ผูแทนกรมการแพทย ผูแทนกรมบัญชีกลาง 
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยจํานวนสามคน เปน
กรรมการ 
 ใหอธิการบดีกรมสามัญศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการกอง
การศึกษาเพ่ือคนพิการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๕   ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตอไปน้ี  
 (๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและประเมินความตองการส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของคนพิการ และเสนอแนะตอรัฐมนตรี เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
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 (๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลอื
อ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอ 
 (๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกคนพิการ 
 (๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการ 
 (๕) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินยืมสําหรับคนพิการเพ่ือใหนําไปจัดซื้อไมเกิน
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหยืม 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหน้ีสูญโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๗) เห็นชอบหนี้สูญเพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
 (๘) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ขอ ๖   การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปน
ประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงชี้ขาด 
 ขอ ๗   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ือทางการศึกษา 

 
 
 ขอ ๘   การขอยืมส่ิงอํานวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษาใหคนพิการหรือ
ผูปกครองยื่นคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดตอหัวหนาสถานศึกษาที่เขาศึกษาพรอม
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 ขอ ๙   เม่ือหัวหนาสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๘ 
แลว ใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผาน
การตรวจสอบแลวไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง 
แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๑๐  เม่ือคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติแลวใหคนพิการหรือ
ผูปกครองทําสัญญายืม และสัญญาค้ําประกัน 
 สัญญายืม สัญญาค้ําประกันและการคืนส่ิงของที่ยืมตามขอ ๘ ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๓ 
การขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อ 

และขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 
 
 ขอ ๑๑  ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอรับเงินอุดหนุนขอยืมเงิน
เพ่ือจัดซ้ือและขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ยื่นคําขอภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกป ตอสถานศึกษาที่ เขาศึกษา ตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 
 (๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขา
ศึกษา 
 (๒) จํานวนเงินอุดหนุนที่ประสงคจะขอรับ หรือจํานวนเงินที่ขอยืมเพ่ือจัดซ้ือ 
 (๓) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่ประสงคจะขอยืมเงินเพื่อจัดซ้ือตามบัญชี ก. และบัญชี ค.  
 (๔) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่ประสงคจะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค. 
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 ขอ ๑๒  เม่ือหัวหนาสถานศึกษาไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ 
๑๑ แลว ใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่
ผานการตรวจสอบแลวไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษ
สวนกลาง แลวแตกรณี ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุกป 
 ใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแต
กรณี สงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตองไปยังคณะกรรมการภายใน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ของทุกป 
 ขอ ๑๓  เม่ือคณะกรรมการไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๒ 
แลวใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังกลาวโดยเร็ว และให
กรมสามัญศึกษาแจงผลการพิจารณาไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนย
การศึกษาพิเศษสวนกลางแลวแตกรณีและใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนย
การศึกษาพิเศษสวนกลางแจงไปยังสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการแจงใหคนพิการหรือผูปกครอง
ทราบโดยเร็ว 
 ขอ ๑๔  เม่ือคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติเงินยืมจากสถานศึกษาแลว
ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืมเงิน และสัญญาค้ําประกัน  
 สัญญายืมเงิน สัญญาค้ําประกันและการใชคืนเงินยืมใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๑๕  ใหคนพิการหรือผูปกครองจัดซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทาง
การศึกษาตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ 
 เม่ือไดจายเงินเพื่อจัดซื้อแลว ใหคนพิการหรือผูปกครองสงใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานการจายเงินใหหัวหนาสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จายเงิน 
 ในกรณีที่คนพิการหรือผูปกครองจัดซ้ือเปนรายการที่สุดแลว ยังคงมีเงินยืมเหลืออยู
แตไมเพียงพอที่จะจัดซ้ือรายการอ่ืนได ใหคนพิการหรือผูปกครองออกเงินสมทบจนครบที่จะ
จัดซ้ือได หากไมออกเงินสมทบใหคืนเงินตามจํานวนที่เหลืออยูนั้นแกหัวหนาสถานศึกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จัดซ้ือเปนรายการที่สุด 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        สุวิทย คุณกิตติ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวธีิการจัดสรรงบประมาณทาง 

การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (๓) และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี 
 ใหจัดสรรงบประมาณแตละปเปนเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ในอัตราที่มากกวาแตไมเกินหาเทาของเงิน
อุดหนุนดานสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรใหแกนักเรียนทั่วไปตอคน 
 
    ใหไว ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
        สุวิทย คุณกิตติ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๐ (๓) แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหรัฐจัดสรรงบประมาณเปนพิเศษให
เหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการศึกษาสําหรับผูเรียนที่เปนคนพิการ โดยคํานึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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พระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชการปจจุบัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด     
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปน้ี 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕” 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให ใชบั งคับตั้ งแตวันถัดจากวันประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓   
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  

 “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความวา การศึกษาชั้นปที่หน่ึงถึงชั้นปที่เกาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและหมายความรวมถึงบุคคลที่
เด็กอยูดวยเปนประจําหรือที่เด็กอยูรับใชการงาน 
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 “เด็ก” หมายความวา เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแต
เด็กที่สอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว 
 “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความวา คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
สถานศึกษาอยูในสังกัด 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่ง รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวแตกรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรร
โอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา 
รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวาหน่ึงป 

มาตรา ๖ ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา  
 เม่ือผูปกครองรองขอ ใหสถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง
อายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 มาตรา ๗  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบการเขา
เรียนของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการใหเด็ก
นั้น ไดเขาเรียนในสถานศึกษานั้น แลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี ทราบ 
 ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาที่รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ที่
พบเด็ก แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 
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 มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๑๑  ผูใดซึ่งมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู
ดวย ตองแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น 
 การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๑๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง
การไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน เพ่ือ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
 มาตรา ๑๓ ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพัน
บาท 
 มาตรา ๑๔  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
 มาตรา ๑๕ ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุ
ใหเด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จตองระวาง
โทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๗ ในระหว างที่ ยั งไม มีคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 มาตรา ๑๘ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มีคณะกรรมการ เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ หรือ
คณะกรรมการการประถมศึกษาก่ิงอําเภอ แลวแตกรณีทําหนาที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ หรือสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอ แลวแตกรณีทําหนาที่แทนสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 มาตรา ๑๙ ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่ออก
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับมีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
              นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู
ในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด       
เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตจะสอบไดชั้นปที่เกาของ
การศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา เพ่ือใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอาย ุ

ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ .ศ . ๒๕๔๕ คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่แทน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการผอนผันใหเด็กเขาเรียน
กอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑   การผอนผันแบงเปนสองประเภท ดังตอไปน้ี  
  (๑) การผอนผันใหเขาเรียนกอนอายุยางเขาปที่เจ็ด 
  (๒) การผอนผันใหเขาเรียนหลังอายุยางเขาปที่เจ็ด 
 ขอ ๒   ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุยางเขาปที่เจ็ด
ตามที่ผูปกครองรองขอไดดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปน้ี 
  (๑) เด็กเรียนจบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
  (๒) ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาหรือเทียบเทา แต
ผูปกครองรองขอและผานการประเมินความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 ทั้งน้ีการผอนผันตามวรรคแรก ตองไมทําใหเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาค
บังคับเสียสิทธิในการเขาเรียนในสถานศึกษานั้น 
 ขอ ๓   ใหสถานศึกษาพิจารณาผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุยางเขาปที่เจ็ด 
ตามที่ผูปกครองรองขอไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
  (๑) เด็กปวยดวยโรคติดตอรายแรง และเปนอุปสรรคตอการเรียนหรืออยู
ระหวางตองรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาเปนระยะเวลานาน 
  (๒) กรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนใดที่เด็กไมสามารถเขาเรียนตามปกติ
ได 
 ขอ ๔   การผอนผันตามขอ ๓ ใหผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติ
ได ทั้งน้ี หากสถานศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา ตองผอนผันเปนเวลานานเกินไปจนเปนผลเสีย
แกเด็กใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา   
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 ขอ ๕   ใหผูปกครองที่ประสงคจะขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตาม
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ ยื่นคํารองตอผูบริหารสถานศึกษาที่เปนเขตบริการกอนวันเปดภาค
เรียนแรกของปการศึกษาเวนแตกรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนใด 
 ขอ ๖   ใหสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาการผอนผันตาม
ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ แลวแตกรณี คณะกรรมการประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา
เปนประธาน ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ หน่ึงคน และผูแทนกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานสองคน โดยใหมีกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานอยางนอยหน่ึงคนเปนกรรมการ ใหรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการในกรณีไมมีรองผูบริหารสถานศึกษา หรือผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งครูคนหนึ่ง ทําหนาที่กรรมการและ
เลขานุการ 
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก พรอมทั้งแจงผูปกครองและ
รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบตอไป 
 ขอ ๗   ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอํานาจวินิจฉัยตีความ
และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว 
การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
        ปองพล อดิเรกสาร 
             (นายปองพล อดิเรกสาร) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
       ประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1-54, 65-66, 69-77) 
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 สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวถึง การศึกษาพิเศษ 
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

หมวด ๒ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา  
 มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรายกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม
สามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง “กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

หมวด ๔  แนวการจัดการศึกษา  
 มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย จัดตามความ
เหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

•     •     • 
หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา  
สวนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  

 มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอ่ืนดวย 
เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยอาชีวศึกษา 
 ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง กระทรวงอาจ
จัดใหมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่
การศึกษาก็ได 
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 (๑) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

•     •     • 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงมีเน้ือหาเกี่ยวกับคนพิการที่ไดจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา มีสิทธิ
ขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา การขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงิน เพ่ือจัดซ้ือ
และขอรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พรอมบัญชี
รายการสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร แปลทั้งจากสื่อส่ิงพิมพเปนอักษร
เบรลล และจากอักษรเบรลลเปนส่ือสิ่งพิมพ แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง 
เคร่ืองชวยฟง ฯลฯ สื่อ เชน หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี หรือที่จัดเก็บใน
วัสดุอ่ืน ปทานุกรมภาษามือไทย บริการ เชน การสอนเสริม การนําทาง กิจกรรมบําบัด และ
ลามภาษามือ เปนตน 

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา ๑๒  ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู หรือมีรางกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไมสามาถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือ
เด็กที่มีความสามาถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 
รวมทั้งการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน 
เพ่ือประกันโอกาส และความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
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3.2 พระราชบัญญัติคนพิการ 
 

พระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. 2534 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2534 

เปนปที่ 46 ในรัชการปจจุบัน 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด     
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ. 2534” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวัน      
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “คนพิการ” หมายความวา คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย    
ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   “การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ
การเสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย  
ทางการศึกษาทางสังคม และการฝกอาชีพเพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิต  
ในสังคมทัดเทียมคนปกติ 
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  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรม
สามัญศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
 ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนเลขานุการและให
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ ในกรมประชาสงเคราะหไม เกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 
 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากคนพิการ ซึ่งเปนผูแทน
องคกรที่เก่ียวของกับคนพิการไมนอยกวาสองคน 
 มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) เสนอแนะนโยบายดําเนินงานและแผนบริหารงานเก่ียวกับการสงเคราะห
การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตอรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบและมอบหมายใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เ ก่ียวของรับไป
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
  (2) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (3) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา 
และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ โดย
ใหความชวยเหลือทางวิชาการ เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 
  (4) จัดทําโครงการเพ่ือการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพ   
คนพิการ  
  (5) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใชจายเงินกองทุนดังกลาว 
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  (6) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ภายในขอบเขตการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เปนบุคคลลมละลาย 
  (4) เปนคนไรความสามารถ 
  (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 9  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือ
แตงตั้งซอม ใหผูไดรับการแตงตั้งน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน แลวแตกรณี 
 มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงชี้ขาด  
 มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 คณะอนุกรรมการแตละคณะใหมีคนพิการซึ่งไดจดทะเบียนไวตามมาตรา 14 ไมนอย
กวาหน่ึงคนเปนอนุกรรมการ 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 มาตรา 12 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นใน 
กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ในการสงเคราะหการพัฒนา และการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวของทั้งในประเทศในการดําเนินงานเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และในการให
คนพิการไดรับการสงเคราะหตามมาตรา 15 
  (2) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับคนพิการ เพ่ือประโยชนในการ
ปองกันความพิการ การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
  (3) จัดทําแผนงานเก่ียวกับการปองกันความพิการ การรักษาและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 
  (4) ริเร่ิมและเรงรัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
  (5) จัดใหมีการฝกอบรมผูซึ่งทํางานเก่ียวกับการสงเคราะห การพัฒนาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยรวมมือกับสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 
  (6) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกคนพิการซ่ึงไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
แลว  
  (7) เปนศูนยกลางในการเผยแพรวิชาการ และประชาสัมพันธกิจกรรมเก่ียวกับ
คนพิการ 
  (8) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ของสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของแลวรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 
  (9) ปฏิบัติการตามมติคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา 13 ใหสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามมาตรา 12 
เปนสํานักงานทะเบียบกลางสําหรับคนพิการในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอ่ืน โดยมี
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนนายทะเบียนกลางและใหที่ทํา
การประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัดเปนสํานักงานทะเบียนสําหรับคนพิการในจังหวัดของ
ตน โดยมีประชาสงเคราะหจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด 
 มาตรา 14  ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะหการพัฒนา และ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ 
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 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ 
หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจุทะเบียนดวยตนเองได 
ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาลหรือบุคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนกไ็ด 
แตตองนําคนพิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณีดวย 
 การจดทะเบียน การกําหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิโดย
คนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา 15 คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา 14 ใหไดรับการสงเคราะห การ
พัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพดังตอไปน้ี 
  (1) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย และคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพ่ือปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือ
เสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (2) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสาย
อาชีพหรืออุดมศึกษา ตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสม ซึ่งใหไดรับโดยการ
จัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได โดยใหศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม 
  (3) คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเก่ียวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยู เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพได 
  (4) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 
  (5) บริการจากรัฐในการเปนคดีความและในการติดตอกับทางราชการ 
 มาตรา 16 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุดฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใช
จายเก่ียวกับการดําเนินงาน และสงเคระหชวยเหลือคนพิการและสนับสนุนสถาบันบริการดาน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคม และการฝกอาชีพ 
ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และองคกรที่เก่ียวของกับคนพิการ 
 กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอ่ืน ดังตอไปน้ี 
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  (1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคคลหรือจาก
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
  (3) ดอกผลเงินกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับ
บริจาค 
  (4) รายไดอ่ืน ๆ 
 เงินและทรัพยสินอ่ืนตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายได
แผนดิน 
 การจดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา 17 เพ่ือเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนด 
  (1) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมี
อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ 
  (2) ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนรับคนพิการเขา
ทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอ่ืน 
 ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน
ตามสัดสวนที่กําหนดจะขอสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 16 ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได 
 มาตรา 18  เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งได
จัดอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา 17 (1) มีสิทธิหักเงินคาใชจาย
เปนสองเทาของเงินที่เสียไปเพื่อการนั้น ออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้น
เกิดขึ้น แลวแตกรณีตามประมาลรัษฎากร 
 นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางานตาม
มาตรา 17 (2) มีสิทธินําเงินคาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักปนคาใชจายตามประมวลรัษฎา
เงินไดเปนสองเทาของจํานวนที่จายจริง 
 มาตรา 19  ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการข้ึนในกรมประชาสงเคราะห ตามความในมาตรา 12 ใหกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจ
หนาที่ตามมาตรา 12 และมาตรา 13 
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 มาตรา 20 ใ ห รั ฐ มนต รี ว า ก า ร ก ร ะท ร ว งมห าด ไทย  รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี ในสวนที่เก่ียวกับ
ราชการของกระทรวงอื่น 
 กฎกระทรวงเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ        
               อานันท ปนยารชุน 
                     นายกรัฐมตรี 
 
หมายเหตุ  พระราชบัญญัติ  โอนอํานาจหนาที่ และกิจกรรมบริหารบางสวนของ
กระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ฉบับพิเศษ 
หนา 5 เลม 110 ตอนที่ 99 ราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎามค 2536 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คนพิการเปน
ทรัพยากรสวนหน่ึงของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความพิการเปนอุปสรรคในการ
ดํารงชีวิต ในการประกอบอาชีพและในการมีสวนราวในกิจกรรมของสังคมและโดยที่สมควร
สนับสนุนสงเสริมใหคนพิการไดมีโอกาสในดานตาง ๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและ  
มีสวนรวมในการคุมครองการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทาง
การแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนแกไขปญหาและขจัดอุปสรรค
ตาง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกคนพิการ รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการเกื้อกูลและ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้:- 
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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1   สถานประกอบการของเอกชนใดมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป นายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการนั้น ตั้องรับคนพิการที่สามารถทํางานไดในอัตราลูกจางทั้งหมด
ไมวาจะอยูในตําแหนงใดจํานวนทุกสองรอยคนตอคนพิการหน่ึงคน เศษของทุกสองรอยคนถา
เกินหนึ่งรอยคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน ทั้งน้ี เวนแตสถานประกอบการน้ันไมมี
ตําแหนงงานที่มีลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําไดและไดแจงในกรมประชาสงเคราะห
ทราบ และกรมประชาสงคเห็นชอบดวยแลว 
 ใหกรมประชาสงเคราะหกําหนดลักษณะของงานที่คนพิการสามารถทําไดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 สถานประกอบการของเอกชนใดตามวรรคหนึ่งยังไมมีคนพิการทํางาน หรือไมมีครบ
ตามอัตราที่กําหนดในวรรหนึ่ง ใหแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบภายในวันที่ 30 มกราคม 
ของแตละป และประกาศรับสมัครคนพิการเขาทํางานโดยตองกําหนดระยะเวลารับสมัคร      
ไมนอยกวาสามสิบวัน ถาไมมีคนพิการมาสมัครภายในเวลาที่กําหนด และกรมประชา-           
-สงเคราะหยังไมสงคนพิการมาสมัครภายในสามสิบวันนั้นแตวันที่กรมประชาสงคราะหไดรับ
แจง ใหนาจจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นไดรับยกวนไมตองปฏิบัติตามวรรคหน่ึงสรํา
หรับปนั้น 
 ขอ 2   ในการรับสมัครคนพิการเขาทํางานตามขอ 1 วรรคสามนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการโดยความเห็นชอบของกรมประชาสงเคราะห จะกําหนดลักษณะของความ
พิการใหเหมาะสมกับงานที่จะรับก็ได 
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 การไมรับคนพิการที่มาสมัครหรือที่กรมประชาสงเคราะหสงมาสมัครเขาทํางาน อัน
มิใชเหตุแหงความประพฤติหรือประวัติของคนพิการ หรือลักษณะของความพิการตามที่กําหนด
ในวรรคหนึ่งของผูสมัครงานนั้นเอง ใหถือวานายจางประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน 
 ขอ 3   นายจางหรือเจาของสถานประกอบการใดมีหนาที่รับคนพิการเขาทํางาน แต
ประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานหรือถูกถือวาประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางาน ใหสง
เงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนรายป ปละครึ่งหน่ึงของอัตราคาจางขั้นต่ําที่ใช
บังคับในทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยูคูญดวยสามรัอยหกสิหา และคูณดวยจํานวนคนพิการ
ซึ่งประสงคจะไมรับเขาทํางาน 
 ขอ 4   การสงเงินเขากองทะดฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสงเปนเงินสด เช็คขีด
ครอมหรือธนาญัติ โดยสงตอสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรม
ประชาสงเคราะห หรือที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู 
 การสงเงินโดยเช็คหรือธนาญัติตามวรรคหนึ่งใหสั่งจายกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ   
คนพิการ 
 ขอ 5 ในวาระเริ่มแรก ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหประการกําหนดลักษณะของ
งานที่คนพิการสามารถทําไดตามขอ 1 วรรคสอง แตการแจงใหกรมประชาสงเคราะหทราบตาม
ขอ 1 วรรคสามใหแจงภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กรมประชาสงเคราะหประกาศกําหนด
ลักษณะงานดังกลาว  
 
    ใหไว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
 
             (นายไพฑูรย แกวทอง) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1   ประเภทของคนพิการ มีดังตอไปน้ี 
  (1) คนพิการทางการมองเห็น 
  (2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
  (3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
  (4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
  (5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 ขอ 2   คนพิการทางการมองเห็น ไดแก 
  (ก) คนที่มีสายตาของที่ดีกวาเม่ือใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 
6/18 หรือ 20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือ 
  (ข) คนที่มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
 ขอ 3   คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก 
  (ก) คนที่ไดยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ใน
หูขางที่ดีกวาที่มีความดังเฉลี่ยดังตอไปน้ี 
   (1) สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยิน
เสียง 
   (2) สําหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง หรือ 
  (ข) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองในการเขาใจหรือการใชภาษาพูด
จนไมสามารถสื่อความหมายกับคนอ่ืนได 

ขอ 4   คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไดแก  
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  (ก) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายท่ีเห็นไดอยางชัดเจน 
และไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได หรือ 
  (ข) คนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว 
อันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเร้ือรัง รวมทั้งโรค
เรื้อรังของระบบทํางานของรางกายอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามาถประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันหรือดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได 
 ขอ 5   คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความ
บกพรองทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมที่จําเปนในการดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน 
 ขอ 6   คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนที่มีความผิดปกติหรือความ
บกพรองทางสติปญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได 
 ขอ 7   คนพิการที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองแตละประเภทจะมีสิทธิไดรับ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ได ตอเม่ือสิ้นสุดการ
รักษาพยาบาลตามปกติแลว แตความผิดปกติหรือความบกพรองดังกลาวยังคงมีอยู 
 ขอ 8   ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมสังกัดโรงพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม 
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด เปนผู
วินิจฉัยความพิการพรอมทั้งออกเอกสารรับรองความพิการตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 
    ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
 
             (นายอาทิตย อุไรรัตน) 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
(สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2534: 1-8, 10-12, 14-16) 
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