
พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 

๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“(๖/๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

  
มาตรา ๔  ให้ยกเลิก (๑๗) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๑๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

“หมวด ๖/๑ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

                   
  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=832186&ext=htm#_ftn1


มาตรา ๑๗/๑  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอื่น ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๑๗/๒  การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

  
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกหมวด ๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา ๓๘ และมาตรา 

๓๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๐  กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” 

  
มาตรา ๘  ให้ยกเลิก (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๙  ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีส่วน

ราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี โดยให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๕ ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 



๒๕๔๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๔) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็น
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไป
พลางก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขึ้นใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์
บริการ และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของส่วนราชการที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑  คดีท่ีส่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ไปเป็นของส่วน

ราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการตาม
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  ในการนี้ ให้ส่วน
ราชการดังกล่าวด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทน



ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ในคดีนั้น ๆ  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากสว่นราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 

  
มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวนัก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้
รักษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการ
หรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๒ 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๔ วรรค
หนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
รักษาการ ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้
รักษาการ 

  
มาตรา ๑๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้
รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษา
การตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๓ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 



  
มาตรา ๑๕  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัติ
นั้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเก่ียวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามท่ี
ก าหนดในบัญชี ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

บัญชี ๑ 

ท้ายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

๑. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 



“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

  
๒. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

  
๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ควบคุม ส่งเสริมและติดตามดูแลการด าเนินงานของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่
เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมกับก าหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ  ทั้งนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

  
๔. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“มาตรา ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

  
๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

  
๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

  



๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

  
๘. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

“มาตรา ๓๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๙. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๔. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

  
๑๕. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” 



 
 

บัญชี ๒ 

ท้ายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

  
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้” 

  
๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได”้ 

  
๔. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมกับออก
ประกาศก าหนดแบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 



  
๕. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจออกกฎกระทรวงและ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 

 
 

บัญชี ๓ 

ท้ายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“มาตรา ๑๗  ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระเถระ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และเลขาธิการสภา
การศึกษา 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเจ็ดรูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจาก
พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยค าแนะน าของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าหกรูปหรือคน  แต่ไม่เกิน
แปดรูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ โดยค าแนะน าของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และในจ านวนนี้จะต้องเป็นพระภิกษุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี” 

  
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“มาตรา ๑๗  ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระเถระ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา



แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และเลขาธิการสภา
การศึกษา 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนเจ็ดรูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจาก
พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยค าแนะน าของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าหกรูปหรือคน  แต่ไม่เกิน
แปดรูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ โดยค าแนะน าของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และในจ านวนนี้จะต้องเป็นพระภิกษุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี” 

  
๓. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๑๙  ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และปลัด
กรุงเทพมหานคร 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณบดีหนึ่งคน  และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน  ศูนย์ หัวหน้าสว่นงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งคน 

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าสามคน และ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ าหนึ่งคน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ การพยาบาล การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านชุมชนเมืองรวมอยู่ด้วย 

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) เป็นผู้ด าเนินการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การได้มาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 



ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดย
ค าแนะน าของอธิการบดี และให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
๔. พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๕  ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อ านวยการสถาบัน 

(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจ านวนสามคน ผู้แทนประธานสภา
วิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้สอนประจ าจ านวนสองคน 

(๔)  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยค าแนะน าของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) และ 
(๓)  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนหรือมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์  นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน 
การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นอุปนายกสภา
สถาบัน และให้ท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน แต่หากอุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ เมื่อไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท าหน้าที่แทนนายก
สภาสถาบัน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) 
และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดย
ค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบัน” 

 
 

บัญชี ๔ 

ท้ายพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

๑. พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๖  ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

(๒)กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้



บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิ
การทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เจ้ากรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

(๓) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งมิได้เป็นนายทหารประจ าการ และต้องเป็นพลเรือน
อย่างน้อยหกคน โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารและอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายก
สภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ให้มีเลขาธิการหนึ่งคน แต่งตั้งและถอดถอนโดยนายกสภาการศึกษาวิชาการทหารตามมติ
ของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร” 

  
๒. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ห้าคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสี่คน ผู้แทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน 
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมาชิกสามัญสภาพยาบาลอีกสิบหกคนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เป็นกรรมการ 
และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ" 
  
๓. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

“มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบหรือ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้จัดตั้งขึ้นตามที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอจ านวนห้าคน 

(๒) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยเป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน  จาก
กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 

(๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) และ (๒) 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

  
๔. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 



“มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบหรือ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้จัดตังขึ้น 

(๒) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยเป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสามคน  จาก
กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และ 

(๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) และ (๒) 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

  
๕. พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพัฒนา
ระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการมาตรวิทยา
แห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านมาตรวิทยา 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

  
๖. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้อย่างน้อยภาคละหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 

  
๗. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็น
กรรมการโดยต าแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์” 

  
๘. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ (ฉบับที่ ๔) พ. ศ. ๒๕๕๖ 

“มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภา
กายภาพบ าบัด สภาเทคนิคการแพทย์และสภาการแพทย์แผนไทยแห่งละหนึ่งคน และผู้แทนจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้สาขาละหนึ่งคน และ 

(๒) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ชุมชน และผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ คร ู จิตวทิยา กฎหมาย แพทย ์
วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มี
ประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักสวัสดิการสังคมไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 

  
๑๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมกายภาพบ าบัด
แห่งประเทศไทย 

(๒) กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะกายภาพบ าบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบ าบัด
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือห้าคน 

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) (๒) และ (๓) 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว” 

  
๑๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย 

(๒) กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้ เหลือห้าคน 

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และ
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) (๒) และ (๓) 
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว” 

  



๑๒. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๕  ให้มีสภาสถาบันประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อธิบดีกรมศิลปากร ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร และอธิการบดี 

(๓) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

(๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าสถาบัน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓) 

(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสามคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยค าแนะน าของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) (๓) 
และ (๔) ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือร่วมเป็น
กรรมการดังกล่าวด้วย 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันเป็นเลขานุการสภา
สถาบันโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก  สภา
สถาบันและให้อุปนายกสภาสถาบันท าหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) 
(๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน” 

  
๑๓. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ” ประกอบด้วย 

(๑) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการตาม (๔) เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย 



ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์ 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน โดยในจ านวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษแต่งตั้งข้าราชการในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
“มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้แทนองค์การคนพิการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนสิบเอ็ดคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยเจ็ดคน เป็นกรรมการ 
และให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ” 

  
๑๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ. ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๒๑  ให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ เป็น
ประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จ านวนสิบสองคน และต้องมีผู้
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของกรรมการตาม (๑) (๒) 
และ (๓) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนสี่คน” 

  
๑๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมศิลปากร 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการกรม
ทรัพยากรธรณีที่อธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ด้านธรณีวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์ 



คณะกรรมการจะตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้” 

  
“มาตรา ๔๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากร

ธรณี เป็นประธาน ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงนิ การบญัชี กฎหมาย หรือ
เศรษฐศาสตร์ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ และให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้” 

  
๑๖. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๐  ให้มีสภาการศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาการศึกษา ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) อุปนายกสภาการศึกษา ได้แก่ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
(๓) กรรมการสภาการศึกษาโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน และประธานสภาคณาจารย์ 

(๔) กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านละหนึ่งคน 

(๕) ผู้บัญชาการโรงเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้นายกสภาการศึกษาแต่งตั้งรองผู้บัญชาการโรงเรียนคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดย
ค าแนะน าของผู้บัญชาการโรงเรียน 

ให้อุปนายกสภาการศึกษาท าหน้าที่แทนนายกสภาการศึกษาเมื่อนายกสภาการศึกษาไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาการศึกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน” 

  
๑๗. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๑๑  ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 

(๒) รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ



สภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตาม
พระราชอัธยาศัย 

ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู้ช่วย
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์ซึ่ง
จะได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง” 

  
“มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
สภากาชาดไทย ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง โดย
ค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตาม (๑) และ (๒) ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง 

ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู้ช่วย
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
“มาตรา ๔๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อ านวยการใหญ่ ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นรองผู้อ านวยการใหญ่ และรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรอง
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และรอง
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นรองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา ๔๕ (๙) ถึง (๑๖) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ” 

  
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

“มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร” เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 



(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๕ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. และเลขาธิการ ก.ค.ศ. 

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔ คน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละ
ประเภทคัดเลือกกันเอง จ านวนห้าคน ได้แก่ 

(ก) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จ านวนสองคน 

(ข) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวนสองคน 

(ค) ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุมร่วมกันคัดเลือกจาก
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา 
หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจ านวนห้าคน 

ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ ก.ก. 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด าเนินการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนกรุงเทพมหานครในส่วนของ
ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) ในส่วนของผู้แทนบุคลากร
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ก.” 

  
๑๙. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา” ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อัยการสูงสุด อธิบดีกรมพลศึกษา อธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา และประธานฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จ านวนไม่เกินสามคน 

ให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ” 



  
๒๐. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(๒) กรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสาขาละสามคน 

(๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งละ
หนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสามคน 

(๔) หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม เลือกกันเองให้เหลือจ านวน
สามคน 

(๕) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจ านวนเท่ากับจ านวนกรรมการใน (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสัดส่วนของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๔” 

  
๒๑. พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการสัตวแพทยสภา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จาก 

(ก) บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เรื่องงานทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวนไม่เกินสามคน 

(ข) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สัตว
ศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวนสามคน 

(ง) ผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ด าเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ จ านวนสามคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

  
๒๒. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธาน
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายก
สมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน โดยให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การแพทย์ การบริหาร  การกีฬาหรือ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด” 

  
๒๓. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพัก” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลดั
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนแต่งตั้งข้าราชการในกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับกิจการด้านเด็กและเยาวชนจ านวนสามคน และผู้แทนสมาคมผู้
ประกอบกิจการหอพักจ านวนหนึ่งคน” 



  
“มาตรา ๒๒  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัด

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทน
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้อ านวยการส านักการโยธา ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านัก
อนามัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษา จิตวิทยา กฎหมาย และกิจการเด็กและเยาวชนด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาสังคมแต่งตั้งข้าราชการในส านักพัฒนาสังคมไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
๒๔. พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก าลังพลส ารอง” โดยเรียก
ย่อว่า “คกส.” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนยี่สิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน
กลาโหม เจ้ากรมเสมียนตรา เจา้กรมพระธรรมนูญ เจ้ากรมก าลังพลทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร และผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการตาม (๓) 
จ านวนไม่เกินห้าคน 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้เจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เจ้ากรมก าลังพล
ทหารบก เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ และเจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
๒๕. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนเก้าคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการ



อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี ในด้านการสาธารณสุข ด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของวัยรุ่น ด้านการศึกษา ด้านจติวิทยา และด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านละหนึ่งคน 

(๔) ผู้แทนเด็กและเยาวชน จ านวนสองคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้แทนสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยต้องค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน” 

  
๒๖. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๑๔  มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา” ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงินหรือการบัญชี และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวน
หนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

  
“มาตรา ๒๒  ให้มีคณะอนุกรรมการก ากับและประเมินสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมด าเนินงานกับ

กองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงานหรือมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจ านวนหนึ่งคน
และพนักงานกองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  

ชญานิศ/จัดท า 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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