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กฎกระทรวง 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๑   ประกอบด้วย   วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   

วิทยาลัยเทคนคิปทมุธานี  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  วิทยาลัย 
เทคนิคลพบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่  ๒  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

(๓) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์  (ลาดขวาง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
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(๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๕  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพ 
วังไกลกังวล  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

(๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๑  ประกอบด้วย  วทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคสิชล  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

(๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคระนอง  วิทยาลัย 
เทคนิคพังงา  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี  วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
และวิทยาลัยการอาชีพตรัง 

(๘) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วิทยาลัยประมงปัตตานี  วิทยาลัยเทคนิคยะลา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 

(๙) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัย 
เทคนิคสัตหีบ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  (ชลบุรี)  
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
และวิทยาลัยเทคนิคตราด 

(๑๐) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  วิทยาลัย 
เทคนิคบึงกาฬ  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู  วิทยาลัยเทคนิคเลย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

(๑๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 
มุกดาหาร 

(๑๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

(๑๓) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  และวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 
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(๑๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๕  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิค 
นครราชสีมา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ  วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

(๑๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๑  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเชียงใหม่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

(๑๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีพะเยา  วิทยาลัยเทคนิคน่าน  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

(๑๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาพิษณุโลก  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

(๑๘) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

(๑๙) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   วิทยาลัยเทคนิคดุ สิต   
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  วิทยาลัยพณิชยการ 
อินทราชัย  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยช่างทองหลวง  และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
 


