รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๘๑/๒๕๖๑
แบบที่ ๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (เพิ่มมาตรา ๕ (๖/๑)
เพิ่มหมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาตรา ๑๗/๑
และมาตรา ๑๗/๒ ยกเลิกมาตรา ๕ (๑๗) และมาตรา ๔๖ (๕) ยกเลิกหมวด ๑๗ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)
เหตุผล
โดยทีก่ ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อใหมีการบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น
เขาดวยกัน และใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
ในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖/๑) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“(๖/๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๔ ใหยกเลิก (๑๗) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๑๗/๒ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

๒
“หมวด ๖/๑
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๗/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และกํากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและ
การสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อให การพั ฒนาประเทศเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๑๗/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกหมวด ๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตรา ๓๘
และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แตไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ กําหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”
มาตรา ๘ ใหยกเลิก (๕) ของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี โดยใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหมในกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร

๓
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหม
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(๓) กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยใหกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหมในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(๔) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหม
ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหมในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
(๖) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ซึ่งเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เปนสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และมีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแบงสวนราชการใหมในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ใหสวนราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปพลางกอน จนกวาจะมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใชบังคับ
มาตรา ๑๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมวิทยาศาสตรบริการ และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปเปนของสวนราชการที่ระบุไวในมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไวในมาตรา ๙ (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

๔
มาตรา ๑๑ คดีที่สวนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓
ไปเปนของสวนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาซึ่งไดฟองตอศาลไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสวนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ตามพระราชบัญญัตินี้เขาสวมสิทธิเปนคูความแทน ในการนี้ ใหสวนราชการดังกลาวดําเนินกระบวน
พิจารณาไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด และใหถือวาผูรับมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทนสวนราชการ
ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ในคดีนั้น ๆ เปนผูรับมอบอํานาจจากสวนราชการตามมาตรา ๙ (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
ในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาและมีการบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการ
ตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ เขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้
ตามคําพิพากษานั้น
มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใชบังคับอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในสวนที่กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูร ักษาการหรือเปนผูรักษาการรวม ใหเปลี่ยนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนผูรักษาการหรือเปนผูรักษาการรวม ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในบัญชี ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้
บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในสวนที่กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการหรือ
เปนผูรักษาการรวม หากเปนกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ใหเปลี่ยนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมเปนผูรักษาการหรือเปนผูรักษาการรวม
มาตรา ๑๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ระบุไวในมาตรา ๙ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนที่
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ ใหเปลี่ยนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนผูรักษาการ
มาตรา ๑๔ บรรดาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ที่อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรืออยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในสวนที่กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เปนผูรักษาการหรือเปนผูรักษาการรวม ใหเปลี่ยนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนผูรักษาการหรือเปนผูรักษาการรวม
ใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ

๕
หนาที่และการเปลี่ยนแปลงผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในบัญชี ๒
ทายพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับแกสถาบันการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๕ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
และมติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อางถึง
“กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
“ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติหนาที่ในกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหถือวาบทบัญญัตินั้นอางถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติ
หนาที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๖ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
และมติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อางถึง
“กระทรวงศึกษาธิการ” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”
หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
หรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ใหถือวาบทบัญญัตินั้นอางถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติ
หนาที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี
ใหเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการโอนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนสวนราชการ
ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และการเปลี่ยนแปลงผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในบัญชี ๓ ทายพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับแกสถาบันการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๗ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

บัญชี ๑
ทายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
๒. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแล
การดําเนินงานของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่น
กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
๔. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
๕. พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

๒
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได”
๖. พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
๗. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี
วัสดุนิวเคลียร สถานประกอบการทางนิวเคลียร หรือกากกัมมันตรังสีก็ได
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
๘. พระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบูรณ พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
๙. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘
“มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”

๓
๑๓. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๔. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๕. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”
๑๖. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้”

๔
บัญชี ๒
ทายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และเลขาธิการสภาการศึกษา
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดรูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
จากพระภิกษุผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหกรูปหรือคน
แตไมเกินแปดรูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ โดยคําแนะนํา
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และในจํานวนนี้จะตองเปนพระภิกษุไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนพระภิกษุ
รูปหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีซึ่งเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี”
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๑๗ ใหมีสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และเลขาธิการสภาการศึกษา
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนเจ็ดรูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
จากพระภิกษุผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหกรูปหรือคน
แตไมเกินแปดรูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ โดยคําแนะนํา
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และในจํานวนนี้จะตองเปนพระภิกษุไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

๕
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนพระภิกษุ
รูปหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีซึ่งเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี”
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๑๙ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย
และพนักงาน และปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสองคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณบดีหนึ่งคน
และผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หนึ่งคน
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา
สามคน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ตาม (๒) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนนี้จะตองมีผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย
การพยาบาล การปกครองสวนทองถิ่น และดานชุมชนเมืองรวมอยูดวย
ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) เปนผูดําเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ
การไดมาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โดยคําแนะนําของอธิการบดี และใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ”

๖
๔. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๑๕ ใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และผูอํานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผูแทนภาคเอกชนจํานวนสามคน
ผูแทนประธานสภาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน ผูแทนผูอํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน และผูแทน
ผูสอนประจําจํานวนสองคน
(๔) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตาม (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีประสบการณทํางานเกี่ยวของ
กับองคกรชุมชนหรือมีความรูความเชี่ยวชาญในดานเกษตรศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร การบริหารราชการแผนดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นใดที่เปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนอุปนายก
สภาสถาบัน และใหทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน แตหากอุปนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภาสถาบัน ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบัน
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาสถาบัน
โดยคําแนะนําของผูอํานวยการสถาบัน”

๗
บัญชี ๓
ทายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. พระราชบัญญัตกิ ําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๖ ใหสภาการศึกษาวิชาการทหาร ประกอบดวย
(๑) นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๒) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ เจากรมยุทธศึกษา
ทหารบก เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผูบัญชาการโรงเรียนแผนที่
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ และผูบัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(๓) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งจะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งมิไดเปนนายทหารประจําการ
และตองเปนพลเรือนอยางนอยหกคน โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
กลาโหมเปนกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารและอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ในกรณีที่ไมมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ใหปลัดกระทรวงกลาโหม
เปนอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ใหมีเลขาธิการหนึ่งคน แตงตั้งและถอดถอนโดยนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ตามมติของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขอบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร”
๒. พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆคณะหนึ่ง ประกอบดวย
สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธานกรรมการ แมกองบาลีสนามหลวง แมกองธรรมสนามหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสภาการศึกษา
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของมหาเถรสมาคม เปนกรรมการ

๘
ใหคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆเลือกกรรมการผูหนึ่งเปนรองประธาน
กรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ และใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทําหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ”
๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบดวยผูแทน
กระทรวงสาธารณสุขหาคน ผูแทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผูแทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสี่คน
ผูแทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผูแทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
อีกสิบหกคนซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ”
๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรม
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดีคณะเภสัชศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา
ทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมใหจัดตั้งขึ้นตามทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
จํานวนหาคน
(๒) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน
จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ
(๓) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑)
และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ”
๕. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๑๕ ใหมคี ณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทย
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาที่
ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมใหจัดตั้งขึ้น
(๒) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งโดยเปนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน
จากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ

๙
(๓) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ
ใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ”
๖. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการมาตรวิทยา
แหงชาติ” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนเจ็ดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทยหรือผูแทน
และประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูซึ่งมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานมาตรวิทยา
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ”
๗. พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
“มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบสองคน ทั้งนี้
ตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
อยางนอยภาคละหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการแตงตั้งพนักงานเปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ”

๑๐
๘. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน
เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ”
๙. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
“มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนรองประธานกรรมการ
และกรรมการอื่น ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรมการแพทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสุขภาพจิต สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบําบัด สภาเทคนิคการแพทย และสภาการแพทยแผนไทย
แหงละหนึ่งคน และผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
สาขาละหนึ่งคน และ
(๒) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน
ใหรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเปนกรรมการและ
เลขานุการ และผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”
๑๐. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย

๑๑
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้
ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอยกวาสามคน
(๔) กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร
หรือศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนสามคน
และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาจํานวนสิบเกาคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารง
ตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจากสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามสัดสวนจํานวนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใหเลขาธิการคุรสุ ภาเปนเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของคุรุสภา”
๑๑. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
“มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานักการแพทย
เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย
วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจาก
ผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม

๑๒
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานัก
สวัสดิการสังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได”
๑๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคม
กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่อ
อยางอื่น หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา
ที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหจัดตั้งขึ้นแหงละหนึ่งคน
เลือกกันเองใหเหลือหาคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ
ใน (๑) (๒) และ (๓) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว”
๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย
ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการบริหารธุรกิจ
หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดานการบริหาร
จัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล ดานละหนึ่งคน
(๕) กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
จํานวนสิบสองคน ประกอบดวย ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในหนวยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหาคน

๑๓
ซึ่งเลือกจากขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจํานวนสามคน ขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวนหนึ่งคน และขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝายละหนึ่งคน
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) และกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนเลขานุการและใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. แตงตั้งขาราชการ
ในสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน”
๑๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคม
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่อ
อยางอื่นหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา
ที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหจัดตั้งขึ้นแหงละหนึ่งคน
เลือกกันเองใหเหลือหาคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑)
(๒) และ (๓) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว”
๑๕. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
“มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริม
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนขององคการคนพิการ
ตาม (๔) เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมการแพทย

๑๔
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
และเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงดานการบริหารการศึกษา ดานการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการและดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน โดยในจํานวนนี้ตองมีบุคคล
ซึ่งเปนผูแทนขององคการคนพิการแตละประเภทจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน
ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ
และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตงตั้งขาราชการในสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษเปนผูชวยเลขานุการ”
“มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเปนรองประธานกรรมการคนทีห่ นึ่ง
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูแทนองคการคนพิการหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการ
คนพิการแตละประเภทอยางนอยเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ”
๑๖. พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประกอบดวย
(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งสมาชิกเลือกตัง้ จากสมาชิก
สามัญ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จํานวนสิบสองคนและตอง
มีผูประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมอยางนอยหนึ่งในสาม
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) จากบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณทางดานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนสี่คน”

๑๕
๑๗. พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมศิลปากร ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ และใหขาราชการกรมทรัพยากรธรณีที่อธิบดีมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ
คณะกรรมการจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได”
“มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี เปนประธาน ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน
การบัญชี กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร จํานวนสองคน เปนกรรมการ และใหรองอธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได”
๑๘. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๐ ใหมีสภาการศึกษา ประกอบดวย
(๑) นายกสภาการศึกษา ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) อุปนายกสภาการศึกษา ไดแก ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๓) กรรมการสภาการศึกษาโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียน และประธานสภาคณาจารย
(๔) กรรมการสภาการศึกษาผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญในดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศดานละหนึ่งคน
(๕) ผูบัญชาการโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนายกสภาการศึกษาแตงตั้งรองผูบัญชาการโรงเรียนคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ
โดยคําแนะนําของผูบัญชาการโรงเรียน
ใหอุปนายกสภาการศึกษาทําหนาที่แทนนายกสภาการศึกษาเมื่อนายกสภา
การศึกษาไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาการศึกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภา
การศึกษาผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของโรงเรียน”

๑๖
๑๙. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๑๑ ใหมีสภาลูกเสือไทย ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนสภานายก
(๒) รองนายกรัฐมนตรี เปนอุปนายก
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด
และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตามพระราชอัธยาศัย
ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการ
กิตติมศักดิ์ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง”
“มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติซึ่งเปนองคกรบริหาร
ของคณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบหาคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทย
แตงตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม (๑) และ (๒) ซึ่งในจํานวนนี้ตองมาจาก
ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ”

๑๗
“มาตรา ๔๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอํานวยการใหญ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปนรองผูอํานวยการใหญ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูชวยผูอํานวยการใหญ
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
เปนรองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เปนผูชวยผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด
ใหผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนรองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
การแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา ๔๕ (๙) ถึง (๑๖) ใหเปนไปตาม
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ”
๒๐. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.
และเลขาธิการ ก.ค.ศ.
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จํานวนสี่คน ไดแก รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครโดยขาราชการ
กรุงเทพมหานครแตละประเภทคัดเลือกกันเอง จํานวนหาคน ไดแก
(ก) ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวนสองคน
(ข) ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
จํานวนสองคน
(ค) ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุมรวมกัน
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ประจักษในดานการบริหารงาน
สวนทองถิ่น ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ
ดานกฎหมาย ดานการศึกษา หรือดานอื่นที่เปนประโยชนแกการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร จํานวนหาคน
ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ และหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนเลขานุการ ก.ก.
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครคัดเลือกกันเองเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
กรุงเทพมหานครในสวนของผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี

๑๘
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ในสวนของผูแทน
บุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ก.”
๒๑. พระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
“มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการใช
สารตองหามทางการกีฬา” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมพลศึกษา อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และประธานฝายแพทยของคณะกรรมการโอลิมปค
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา จํานวนไมเกินสามคน
ใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการ
เปนผูชวยเลขานุการ”
๒๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทยพ.ศ. ๒๕๕๖
“มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสภาการแพทยแผนไทย ประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒) กรรมการซึ่งเปนคณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือหัวหนาภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือสาขาละสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการแพทย
แผนไทยแหงละหนึ่งคน เลือกกันเองใหเหลือสามคน
(๔) หัวหนาสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง
โดยมีผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอดความรูเปนผูใหการอบรม
เลือกกันเองใหเหลือจํานวนสามคน
(๕) กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑)
(๒) (๓) และ (๔) รวมกันในขณะเลือกตั้งแตละคราว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสัดสวนของวิชาชีพการแพทย
แผนไทยตามมาตรา ๔”

๑๙
๒๓. พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
และเลขาธิการสัตวแพทยสภา
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสิบสองคน แตไมเกินสิบสี่คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
(ก) บุคคลซึ่งมีความรูและประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร จํานวนไมเกินสามคน
(ข) ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชา
สัตวแพทยศาสตร สัตวศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร ที่มีการใชสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตรจํานวนหาคน
(ค) ผูแทนจากภาคเอกชนที่มีการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร จํานวนสามคน
(ง) ผูแทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองคการเอกชนที่ดําเนินงานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพสัตว จํานวนสามคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่
ของสถาบันเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓)
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”
๒๔. พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการกีฬา
แหงประเทศไทย” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการ
(๔) ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
และประธานคณะกรรมการพาราลิมปกแหงประเทศไทย เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง
ของนายกสมาคมกีฬาที่ใชคําวา “แหงประเทศไทย” จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

๒๐
(๖) ผูแทนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬา
แหงจังหวัด จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๗) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินสามคน โดยใหแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานกฎหมาย การแพทย การบริหาร
การกีฬาหรือวิทยาศาสตรการกีฬา เปนกรรมการ
ใหผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด”
๒๕. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
หอพัก” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง จํานวนสี่คน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดี
กรมกิจการเด็กและเยาวชนแตงตั้งขาราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไมเกินสองคน
เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณเกี่ยวของกับกิจการดานเด็กและเยาวชนจํานวน
สามคน และผูแทนสมาคมผูประกอบกิจการหอพักจํานวนหนึ่งคน”
“มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูอํานวยการสํานัก
การโยธา ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณดานการศึกษา จิตวิทยา กฎหมาย
และกิจการเด็กและเยาวชนดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ และให
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมแตงตั้งขาราชการในสํานักพัฒนาสังคมไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ”

๒๑
๒๖. พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
“มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําลังพลสํารอง”
เรียกโดยยอวา “คกส.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนยี่สิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เจากรมเสมียนตรา เจากรมพระธรรมนูญ เจากรมกําลัง
พลทหาร เจากรมยุทธการทหาร และผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ตาม (๓) จํานวนไมเกินหาคน
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
ใหเจากรมการสรรพกําลังกลาโหมเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเจากรม
กําลังพลทหารบก เจากรมกําลังพลทหารเรือ และเจากรมกําลังพลทหารอากาศ เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ”
๒๗. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนเกาคน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
จากผูมีความรู มีความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนที่ประจักษไมนอยกวาหาป
ในดานการสาธารณสุข ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา
และดานการสังคมสงเคราะห ดานละหนึ่งคน
(๔) ผูแทนเด็กและเยาวชน จํานวนสองคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูแทน
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง

๒๒
ศึกษาธิการ ผูแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน”
๒๘. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดี
กรมสรรพากร
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถและประสบการณเปนที่ประจักษ โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการเงินหรือการบัญชี และดานกฎหมาย
ดานละหนึ่งคน
ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงาน
ของกองทุนจํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ”
“มาตรา ๒๒ ใหมีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวม
ดําเนินงานกับกองทุน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิจํานวน
สามคน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีผลงานหรือมีความรูและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ
ดานการเงินหรือการบัญชี ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอื่น ๆ
อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนอนุกรรมการ
ใหผูจัดการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนหนึ่งคนและพนักงานกองทุนซึ่งผูจัดการแตงตั้งจํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ”

