
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป4นป5ที่ ๖๕ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด0วยการศึกษาแห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให0ใช0
ความต�อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๓๗  การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให0ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและ
ความเหมาะสมด0านอ่ืนด0วย เว0นแต�การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว�าด0วยการอาชีวศึกษา 

ให0รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบ�งเป4นเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา การกําหนดให0สถานศึกษาแห�งน้ันอยู�ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให0ยึดระดับการศึกษาของ
สถานศึกษาน้ันเป4นสําคัญ  ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน0า ๑/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม�อาจบริหารและจัดการได0ตามวรรคหน่ึง กระทรวงอาจ
จัดให0มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังต�อไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได0 

(๑) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางร�างกาย จิตใจ 
สติป7ญญา อารมณJ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู0 หรือมีร�างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให0บริการในหลายเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา” 
 
มาตรา ๔  ให0เพ่ิมความต�อไปน้ีเป4นวรรคห0าของมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในส�วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคJกร
ปกครองส�วนท0องถ่ินว�าจะอยู�ในอํานาจหน0าท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให0เป4นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด0วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาของท้ังสองระดับรวมอยู�ในความรับผิดชอบของแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให0การบริหาร
และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกิดความไม�คล�องตัวและเกิดป7ญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป4นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เพ่ือให0การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป4นการพัฒนาการศึกษาแก�นักเรียน
ในช�วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให0สัมฤทธิผลและมีคุณภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป4นต0องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู0จัดทํา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

นันทJนภัสรJ/ตรวจ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

ณัฐพร/แก0ไข 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

ภัทรวีรJ/ปรับปรุง 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 


