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พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“โรงเรียน”  หมายความวา  สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ  ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“โรงเรียนในระบบ”  หมายความวา  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการ
ศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน  

“โรงเรียนนอกระบบ”  หมายความวา  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเง่ือนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา 

“นักเรียน”  หมายความวา  ผูรับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียน 
“ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูบริหาร”  หมายความวา  ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“ครู”  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม

การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  ในโรงเรียน 
“ผูสอน”  หมายความวา  ผูทําหนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการ

ตาง ๆ  ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา  ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ  

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน  

“ผูอนุญาต”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
“ตราสารจัดต้ัง”  หมายความวา  ตราสารจัดต้ังนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเกินเจ็ดคน 
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาอบรม และส่ังสอน

พระธรรมวินัย 
(๓)  สถานศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
มาตรา ๖ ในกรณีมีเหตุจําเปนรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจะประกาศให

โรงเรียนใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได 
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  
และกําหนดกิจการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  นั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 

มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูไดรับคัดเลือกจากผู รับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ

ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ฝายละหนึ่งคน  
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิส่ีคน  ในจํานวนนั้นจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

ดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชนเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)   

ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๙ ใหกรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  
และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๙  กรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  

ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  

ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมโดยเร็ว  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  
จะไมดําเนินการแตงต้ังแทนก็ได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน  

มาตรา ๑๒ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุม  
และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน  การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน  ครู  ผูสอน  

และบุคลากรทางการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
(๔) กําหนดมาตรการชวยเหลือ   สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน   ครู  ผูสอน  และบุคลากร

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม  (๑)  
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(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
(๖) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรองทุกขและการคุมครองการทํางาน 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการย่ืนอุทธรณ   การรับอุทธรณ   วิธีพิจารณาอุทธรณและ

กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ 
(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เปนผูบังคับบัญชา  ขาราชการ   พนักงาน   
และลูกจาง  และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร  แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการ  
(๓) สงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกัน

คุณภาพการศึกษาเอกชน 
(๔) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน  
(๕) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด

ตามมาตรา  ๑๓  (๔) 
(๖) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล  และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยูในจังหวัดนั้น 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และจังหวัด 
ที่ถือวาเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
มากกวาหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
ความสะดวก  การประหยัด  และความเปนเอกภาพของนโยบายการศกึษาเอกชน 

มาตรา ๑๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา  ๑๕  
ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีกรรมการเพิ่มข้ึนอีกสองคน  โดยเปนผูแทนผูรับใบอนุญาต
หนึ่งคนและผูแทนครูหนึ่งคน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๒ 
โรงเรียนในระบบ 

 

 

สวนที่  ๑ 
การจัดต้ังและเปดดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๗ ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ การจัดต้ังโรงเรียนในระบบตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแตละประเภทและแตละระดับใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบตราสาร
จัดต้ังและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพรอมกับคําขอดวย 

มาตรา ๑๙ ตราสารจัดต้ังตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ชื่อ  ประเภท  ระดับ  ของโรงเรียนในระบบ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  ที่ต้ัง  และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ 
(๔) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดต้ัง 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืนคําขอ 
ผูรับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  

อยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการและแผนการดําเนินงาน 
(๒) หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๓) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 
(๔) คุณสมบัติ  อัตราเงินเดือน  คาสอน  คาชดเชย  คาตอบแทน  หลักเกณฑการจางและเลิกจาง  

และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๓)  และ  (๔)  ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาต

ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
มาตรา ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
(๔) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด  เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียน  เวนแตไดถูกเพกิถอนใบอนุญาตดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึงหาป
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบที่เปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา  เวนแตนิติบุคคลที่ขอจัดต้ังนั้นเปนองคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๒) นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน  ตองมีจํานวนหุนหรือ
ทุนเปนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด  
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวนทั้งหมด 

(๓) นิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ  จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

(๔) นิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ  จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

(๕) ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  

มาตรา ๒๓ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบตองมีหลักฐานแสดงไดวาเมื่อไดรับ
อนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบแลว  โรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดิน  หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธเิก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาที่มีสัญญา
เชาไมนอยกวาสิบป 

ในกรณีที่ที่ดินที่จะใชเปนที่ต้ังโรงเรียนในระบบเปนที่ดินของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆหรือองคกรทางศาสนาอื่น   
ผูขอรับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใชที่ดินอยางอื่นที่มิใชสัญญาเชา  หรือสัญญาเชาที่มี
ระยะเวลานอยกวาสิบปก็ได 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๔ เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบแลว  ใหโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคล
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  และใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล 

มาตรา ๒๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคลตามมาตรา  ๒๔  แลว  ใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดิน  สิทธิเหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเชา  
ที่ปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในคําขอรับใบอนุญาตใหแกโรงเรียนในระบบภายใน
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันไดรับใบอนุญาต  

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
และที่กําหนดไวในใบอนุญาตเฉพาะในสวนที่ตองดําเนินการกอนเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบให
แลวเสร็จภายในเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด 

(๓) โอนเงินและทรัพยสินอื่นซ่ึงเปนทุนนอกจากที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบภายในเวลา 
ที่ผูอนุญาตกําหนด 

(๔) ดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐  ใหครบถวนภายในเวลา 
ที่ผูอนุญาตกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบได 

ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เปนของโรงเรียนในระบบมีจํานองเปนประกันหนี้ที่เกิดจากการ
ดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ  มิใหถือวาที่ดินนั้นมีภาระผูกพันตาม  (๑) 

มาตรา ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไดดําเนินการตามมาตรา  ๒๕  แลว  และพรอมที่จะเปด
ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ  ใหแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเปด
ดําเนินกิจการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวาผูรับใบอนุญาตดําเนินการถูกตองตามมาตรา  ๒๕  ใหแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบเพื่อเปดดําเนินกิจการได  แตในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาผูรับใบอนุญาตยัง
ดําเนินการไมถูกตองตามมาตรา   ๒๕  จะส่ังใหโรงเรียนในระบบชะลอการเปดดําเนินกิจการไปกอน
จนกวาจะดําเนินการใหถูกตองก็ได  ทั้งนี้  ผูอนุญาตตองแจงกอนวันเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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กรณีที่ผูรับใบอนุญาตมิไดรับแจงผลการตรวจสอบจากผูอนุญาตตามกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ใหโรงเรียนในระบบนั้นเปดดําเนินกิจการไดตามกําหนดเวลาที่ไดแจงไว 

มาตรา ๒๗ การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงตามประมวลกฎหมายที่ดินและภาษี
อากรตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว 

การยกเวนคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนใหกับผู รับ
ใบอนุญาต  เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

มาตรา ๒๘ ชื่อของโรงเรียนในระบบตองใชอักษรไทยขนาดใหญพอสมควรติดไวที่บริเวณ
โรงเรียนในระบบ  ณ  ที่ซ่ึงเห็นไดงาย  โดยตองมีคําวา  “โรงเรียน”  ประกอบชื่อดวย  ในกรณีที่มีอักษร
ตางประเทศกํากับ  ตองไมมีขนาดใหญกวาอักษรไทย 

มาตรา ๒๙ โรงเรียนในระบบอาจจัดต้ังสาขาได  การจัดต้ัง  การขออนุญาตและการอนุญาต  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

หามไมใหโรงเรียนในระบบกระทําการใดใหบุคคลอื่นเขาใจวาเปนตัวแทน  เครือขายหรือ
สาขาของโรงเรียนในระบบ  สถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
ผูอนุญาต 

มาตรา ๓๐ ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต  
ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคน  
เปนกรรมการ  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ   หรือเปนบุคคล
เดียวกันทั้งสามตําแหนง  ใหต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  แลวแตกรณี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหากรรมการ  การเลือกประธานกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง   
และการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตราสารจัดต้ัง 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดต้ังโรงเรียนในระบบและยังไมมีผูแทนผูปกครองใหคณะกรรมการบริหาร
ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยกรรมการอื่นเทาที่มีอยู 

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบ  และขอบังคับตาง ๆ  ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ใหความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
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(๓) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ  
วิชาการ  กิจกรรมนักเรียน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธกับชุมชน 

(๔) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
(๖) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันเกินรอยละย่ีสิบหาของมูลคา

ของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน  คณะกรรมการตองเสนอ

ทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย  เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงินนั้นมิได
เปนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

(๗) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 
ในระบบ 

(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  งบการเงินประจําป  และการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
(๙) พิจารณาคํารองทุกขของครู  ผูปกครองและนักเรียน 

(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
มาตรา ๓๒ การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ   

ใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการการศึกษา  คาตอบแทนครูที่มีความรูและความสามารถที่ดี  และ
คาใชจายอื่นซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทน 

ผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่งใหประกาศไวในที่ เปดเผย 

ในโรงเรียนในระบบ  และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผูปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่งไมได 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนยีม
อื่นตามมาตรา  ๓๒  ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร  และโรงเรียนในระบบ
ดังกลาวไมสามารถแสดงไดวามิไดเปนการแสวงหากําไรเกินควร  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหลดคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรได 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
อื่นที่โรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา  ๓๒  เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร  จะส่ังใหโรงเรียนใน
ระบบลดคาธรรมเนยีมดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรก็ได 
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มาตรา ๓๕ โรงเรียนในระบบใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตํ่ากวาอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่คํานวณไดตามมาตรา  ๓๒  เพราะเหตุเปนโรงเรียนการกุศล
หรือเพื่อใหผูยากไรไดรับการศึกษา  ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและใหความชวยเหลือดานอื่น
เพื่อใหโรงเรียนในระบบดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งคร้ังในแตละภาค
การศึกษาปกติ 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  ใหนําความในมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ใหผูรับใบอนุญาตแตงต้ังผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ

โรงเรียนในระบบ  และแจงใหผูอนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานการแตงต้ังผูอํานวยการภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันแตงต้ัง 

ผูอํานวยการตองเปนผูมีสัญชาติไทย  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสามารถทํางานใหกับโรงเรียน
ในระบบไดเต็มเวลา 

ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการโดยไมแตงต้ังผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได 
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๗  วรรคสาม  ผูรับใบอนุญาตจะแตงต้ังรองผูอํานวยการ 

คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได   
รองผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูอํานวยการ  
มาตรา ๓๙ ผูอํานวยการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒) แตงต้ังและถอดถอน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๓) ควบคุมปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จัดทําทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  นักเรียน  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ

การใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ  รวมทั้งตราสาร

จัดต้ัง  นโยบาย  ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน  และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๐ ใหผู รับใบอนุญาตแตงต้ังผู จัดการคนหนึ่ง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดต้ัง  นโยบาย  ระเบียบ  และ

ขอบังคับของโรงเรียนในระบบ  และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ผูจัดการโดยไมแตงต้ังผูจัดการตามวรรคหนึ่งก็ได 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังผูจัดการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดไมวาในกรณีใด  

ใหผูรับใบอนุญาตแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  เปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน  หากมิไดแตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่แทนไว  ใหผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๔๒ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ
ใหเพียงพอแกการจัดการศึกษาและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๓ เอกสารที่โรงเรียนในระบบตองจัดทําตามพระราชบัญญัตินี้ใหจัดทําเปนภาษาไทย 
การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาตางประเทศตองใชภาษาไทย  เวนแต

เปนโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหสอนเปนภาษาตางประเทศ  ใหสอนเปน
ภาษาที่ระบุไวในใบอนุญาตได  แตตองสอนใหนักเรียนสามารถอาน  เขียน  และพูดภาษาไทยไดดวย 

เพื่อประโยชนในการขยายโอกาสการเรียนรู  คณะกรรมการจะอนุญาตเปนการทั่วไปใหโรงเรียน
ในระบบสอนวิชาบางวิชาเปนภาษาตางประเทศก็ได  โดยจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยหรือไมก็ได 

 

สวนที่  ๒ 
ทรัพยสินและบัญชี 

 

 

มาตรา ๔๔ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีกองทุนสํารอง  และจะจัดใหมีกองทุนอื่นตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดดวยก็ได 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การนําเงินจากกองทุนสํารองออกใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
มาตรา ๔๕ ผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแตละป  ใหคณะกรรมการ

บริหารจัดสรร  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหโรงเรียนในระบบที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกําไรเขากองทุนสงเสริม

โรงเรียนในระบบตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสาม 
(๒) จัดสรรเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ 
(๓) จัดสรรใหแกผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละส่ีสิบ 
(๔) ในกรณีที่มีกองทุนอื่น  ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนอื่นนั้น  ในกรณีที่ไมมีกองทุนอื่น  

ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนสํารอง 
ระยะเวลาการสงเงินและจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบตองจัดสรรเขากองทุนตาม  (๑)  ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๖ ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
โรงเรียนในระบบตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการบัญชี 
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแตวันส้ิน
รอบปบัญชี   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของโรงเรียนในระบบใหเปนไปตามประกาศของโรงเรยีนในระบบ 
 

สวนที่  ๓ 
การอุดหนุนและสงเสริม 

 

 

มาตรา ๔๘ รัฐพึงใหการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
ตามมาตรา  ๓๕  ไดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  โดยเฉพาะในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพรอมทั้งคาตอบแทนบุคลากรดังกลาวใหในกรณีขาดแคลน
หรือในกรณีมุงเนนวิชาการดานใดดานหนึ่ง 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) จัดครูพรอมทั้งคาตอบแทนครูให  รวมทั้งจัดหาอุปกรณการศึกษา  ส่ิงอํานวยความสะดวก   
ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษา  สําหรับนักเรียนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ  

(๓) ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

(๔) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา  ๔๕  (๓)  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

(๕) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน   
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

สวนที่  ๔ 
กองทุน 

 

 

มาตรา ๔๙ ใหมีกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับการใหกูยืมเงินแกโรงเรียนในระบบ 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามภาคใต  ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๔) เงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา  ๔๕  (๑) 
(๕) เงินคาธรรมเนียม  คาบริการ  และเงินคาปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้กูยืม 
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(๗) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๘) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๐ เงินของกองทุนที่รับโอนมาตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  (๑)  ใหแยกบัญชีไวเปนการเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๑ เงินกองทุนที่ไดรับตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  (๔)  ถาโรงเรียนในระบบที่สงเงิน
นั้นเลิกกิจการ  เมื่อไดหักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกลาวคางชําระกองทุนแลวใหคืนใหแกโรงเรียน
ในระบบนั้น  

มาตรา ๕๒ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบมีสิทธิ
ขอกูยืมเงินจากกองทุนไดตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการอนุมัติใหโรงเรียนในระบบกู ยืมเงินจากกองทุน  คณะกรรมการจะอนุมัติใหไมตอง 
เสียดอกเบี้ยและไมตองมีหลักประกันในสวนเงินกูยืมที่ไมเกินจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบไดสงเขา
กองทุนแลวก็ได 

มาตรา ๕๓ การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุน  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษาเงิน  และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

สวนที่  ๕ 
การสงเคราะห 

 

 

มาตรา ๕๔ ใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ  
ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โดยรวมถึง 

(๑) การจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การสงเสริมการออมทรัพยของผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การจายเงินสวสัดิการสงเคราะห 
กองทุนสงเคราะหไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

และรายไดของกองทุนสงเคราะหไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๕๕ กองทุนสงเคราะหประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๒) เงินที่ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาสงเขากองทุนตามมาตรา  ๗๓  (๑) 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เงินที่โรงเรียนในระบบสงเขากองทุนตามมาตรา  ๗๓  (๒) 
(๔) เงินสมทบที่กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๓)  
(๕) ทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
(๖) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๗๔  และรายไดอื่น ๆ 
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะห 
มาตรา ๕๖ ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  ใหคํานวณ

แยกตามสัดสวนของเงินกองทุนสงเคราะห  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  (๒) 
(๒) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
มาตรา ๕๗ ใหกองทุนสงเคราะหมีสํานักงานใหญ  ณ  สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๘ กิจการของกองทุนสงเคราะหไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  
มาตรา ๕๙ ใหกองทุนสงเคราะหมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ  ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา  ๕๔ 
การใหผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษากูยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหตองมีหลักประกัน  

โดยจะนําเงินที่ผูกูจะมีสิทธิไดรับจากกองทุนสงเคราะหในเวลาที่ขอกูยืมมาเปนหลักประกันก็ได   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

การนําเงินกองทุนสงเคราะหไปลงทุนหรือหาประโยชนตองได รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังกอน 

มาตรา ๖๐ คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห  ใหจายจากดอกผลของกองทุน
สงเคราะหตามมาตรา  ๕๖  (๒)  ซ่ึงตองไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะหดังกลาว  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

ในกรณีที่ดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอใชจายในการดําเนินงาน   
ใหกระทรวงศึกษาธิการต้ังงบประมาณอุดหนุนตามความจําเปน 

มาตรา ๖๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน   ผูแทนฝายผูอํานวยการ  ผูแทนฝายครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ฝายละหนึ่งคนซึ่งไดรับคัดเลือกตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  เปนกรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงมีความรูดานการเงิน  การคลัง  การบริหารกองทุนหรือ

กฎหมายที่คัดเลือกโดยที่ประชุมรวมกันระหวางประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  
เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห  เปนกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๖๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเปนบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก  ใหออก  

หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
มาตรา ๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 
มาตรา ๖๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๖๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๒ 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหมโดยเร็ว  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงต้ัง
แทนก็ได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  

มาตรา ๖๖ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ออกระเบียบ  และขอบังคับในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดนโยบาย   หลักเกณฑ  และเ ง่ือนไขในการลงทุนของกองทุนสงเคราะห 

รวมตลอดทั้งการใหสถาบันการเงินนําเงินของกองทุนสงเคราะหไปลงทุนและหาประโยชนโดยวิธีอื่น  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) กํากับดูแลการจัดการกองทุนสงเคราะห 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวสัดิการสงเคราะห 
(๕) อนุมัติงบประมาณรายจายของกองทุนสงเคราะห 
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ  เก็บรักษา  และจายเงินของกองทุนสงเคราะห 
(๗) กําหนดระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจาง  

ตลอดจนการกําหนดเงินเดือน  และเงินอื่น  รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ 
(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห 
มาตรา ๖๗ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหและคณะอนุกรรมการใหเปนไปตาม

ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห 
หามกรรมการกองทุนสงเคราะหเขารวมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย 
มาตรา ๖๘ ใหกรรมการกองทุนสงเคราะหและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๖๙ ใหมีผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหคนหนึ่ง  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห

แตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาป 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนสงเคราะหไดเต็มเวลา 
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(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือกรรมการที่ปรึกษา  หรือ

เจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไมเปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง

กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท  เวนแตเปนกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมายใหเปน
กรรมการในบริษัทที่กองทุนสงเคราะหเปนผูถือหุน 

(๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกองทุนสงเคราะห  หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุนสงเคราะหโดยตรงหรือโดยออม 

มาตรา ๗๐ การดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การกําหนดเง่ือนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงาน   และการทํางานในหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามสัญญาจางที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด  โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินส่ีป  และเมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาจางแลว  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได 

ใหประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางผูอํานวยการกองทุน
สงเคราะหในนามของกองทุนสงเคราะห 

ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหได รับเงินคาจาง   คาตอบแทน   และเงินอื่นตามที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๗๑ ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะหใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห
และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๗๒ ในกิจการของกองทุนสงเคราะหที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการ
กองทุนสงเคราะหเปนผูแทนของกองทุนสงเคราะห  

ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหอาจมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนไดตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด  ขอบังคับดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคสอง  ยอมไมผูกพันกองทุนสงเคราะห  เวนแต
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๗๓ ใหโรงเรียนในระบบ  ผูอํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ
สงเงินสะสมหรือเงินสมทบ   แลวแตกรณี  เขากองทุนสงเคราะหตามเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาสงเงินสะสมสําหรับตนเองในอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แตละคน
ไดรับ  และตองไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) โรงเรียนในระบบสงเงินสมทบเปนจํานวนเทากับเงินสะสมที่ผูอํานวยการ  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาสงตาม  (๑)  เปนรายคน 

(๓) กระทรวงศึกษาธิการสงเงินสมทบเปนจํานวนสองเทาของเงินสะสมที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาสงตาม  (๑)  เปนรายคน 

มาตรา ๗๔ ใหโรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผูอํานวยการ  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตองสงตามมาตรา  ๗๓  (๑)  ไวในทุกคราวที่มีการจายเงินเดือนและใหนําสงเงิน
สะสมดังกลาว  พรอมทั้งเงินสมทบที่โรงเรียนในระบบตองสงตามมาตรา  ๗๓  (๒)  ตามวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดภายในวนัที่สิบของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไมนําสงเงินสมทบตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือสงไมครบถวน  
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนจนกวาจะนําสงหรือนําสงครบถวน 

มาตรา ๗๕ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  
ติดตอกันครบสองเดือนแลว  มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห 

เงินสวัสดิการสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๖  (๒)  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดตามมาตรา  ๖๖ 

มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๑  เทากับจํานวนที่ผูอํานวยการ   ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  
แลวแตกรณี  ไดสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  พรอมทั้งดอกผลที่คํานวณไดตามมาตรา  ๕๖  (๑) 

(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  เทากับจํานวนที่โรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ
ไดสงเงินสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๒)  และ  (๓)  โดยไมรวมดอกผลตามมาตรา  ๕๖  (๒)   
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ผูอํานวยการ   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ในกรณี
ออกจากงานโดยมีความผิด  หรือกอนมีเวลาทํางานครบสิบป  เวนแตเปนการออกจากงานเพราะตาย  
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถ
ประกอบวิชาชีพตอไปได  หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษามีเวลาทํางานเกินย่ีสิบปกองทุน
สงเคราะหอาจจายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ก็ได  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

การนับเวลาทํางาน  ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่หนึ่งของเดือนที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากร 
ทางการศึกษาไดสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑) 

มาตรา ๗๗ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากงานโดยไมมีความผิด
และมีเวลาทํางานไมนอยกวาหาป  แตไมถึงสิบป  อาจไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ไดภายใต
เง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยังไมรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๑  และสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  เทาจํานวนที่
สงในเดือนสุดทายกอนออกจากงานตอไปจนครบสิบป 

(๒) ในการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ใหคํานวณเฉพาะเงินที่โรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๒)  และ  (๓)  จนถึงวันที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากงาน 

(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 
มาตรา ๗๘ เมื่อผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ  ใหกองทุนสงเคราะหจายเงินคาทดแทนใหแกคูสมรส
และทายาทโดยธรรมของผูอํานวยการ   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาระบุไว  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๙ เมื่อผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ประสบอันตรายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ  ใหจายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประสบอันตรายแกกายหรือจิตใจจนถึงแกทุพพลภาพ  ใหจายใหเปนเงินคา
ทดแทน 
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(๒) ในกรณีที่ประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจใหจายเปนคาฟนฟู
สมรรถภาพภายหลังจากการรักษาดวยวิธีทางการแพทยไดส้ินสุดลงแลวเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสมได 

การจายเงินตามวรรคหนึ่ง  ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๘๐ สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้เปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได  และไมอยูในขายแหงการบังคับคดี  เวนแตเปนการชําระหนี้ที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาเปนหนี้กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทําบัญชีของกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 

กองทุนสงเคราะหตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการบัญชี 

มาตรา ๘๒ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทํางบการเงินสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในเกาสิบวัน
นับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหแตงต้ังบุคคลภายนอก  ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของกองทุนสงเคราะหทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๘๔ ใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการกองทุนสงเคราะห  และผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนสงเคราะห  และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะหเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๘๕ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเพื่อรับรองภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  และใหคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหเสนอตอรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
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ใหกองทุนสงเคราะหเผยแพรรายงานประจําป  โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีใหความเห็นแลว 

 

สวนที่  ๖ 
การคุมครองการทํางาน 

 

 

มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน  แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน 

การคุมครองการทํางาน  การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ข้ันตํ่าของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่  ๗ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๘๗ หามผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใช
หรือยอมใหผูอื่นใชอาคาร  สถานที่  และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการอันไมควรแกกิจการของ
โรงเรียนในระบบ 

มาตรา ๘๘ หามโรงเรียนในระบบทําหรือยินยอมใหบุคคลอื่นทําการใดอันอาจเปนภัยตอ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๘๙ หามโรงเรียนในระบบหยุดสอนติดตอกันเกินเจ็ดวันอันมิใชเปนการหยุด
ตามปกติของโรงเรียน  เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  ในกรณีเชนนั้นใหแจงเปนหนังสือให
ผูอนญุาตทราบพรอมดวยเหตุผลของการหยุดสอน 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่มีภยันตรายหรือเหตุการณอันกระทบตอสวัสดิภาพของนักเรียนหรือ
การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน  ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียนในระบบที่เกี่ยวของหยุดสอนตามเวลาที่
กําหนดก็ได 
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มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบมีสภาพ
ขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย   ไมมั่นคง  หรือมีเหตุอื่นอันอาจเปนภยันตรายแกนักเรียนผูอนุญาต 
มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ  ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียน 
ในระบบหยุดสอน  โดยจะสั่งใหดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียนดวยก็ได 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกทําลายหรือไดรับ
ความเสียหายหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ทําใหไมสามารถใชดําเนินกิจการเปนโรงเรียนได  ใหผูอํานวยการ
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ในระหวางดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนระยะเวลาในระหวางเปดภาคเรียนและ 
ตองใชเวลาในการดําเนินการแกไขเกินสามสิบวัน  ผูอํานวยการตองจัดหาสถานที่แหงอื่นเพื่อดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบเปนการชั่วคราว  แลวแจงใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่
จัดหาสถานที่ได 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาสถานที่ที่จะใชเปนการชั่วคราวไมเหมาะสมหรือปลอดภัยสําหรับ
นักเรียน  ใหแจงใหผูอํานวยการจัดหาสถานที่ใหมภายในเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๙๓ เมื่อความปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือมีผูรองเรียนวาโรงเรียนในระบบ
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกประชาชน  มีพฤติการณอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงโดยเร็ว  แลวรายงานผลการตรวจสอบตอผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 

มาตรา ๙๔ การโฆษณาของโรงเรียนในระบบตองไมเปนเท็จ  เกินความจริงหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝาฝนวรรคหนึ่งผูอนุญาตมีอํานาจ
ออกคําส่ังใหโรงเรียนในระบบปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

(๑) หยุดการโฆษณา 
(๒) แกไขการโฆษณาใหถูกตอง  
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(๓) โฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนแลวตามวิธีการที่ผูอนุญาต
กําหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไมดําเนินการตามคําส่ังของผูอนุญาต  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอนุญาตกําหนดตามวรรคสอง  ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนในระบบนั้นได  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณที่กระทําผิด 

มาตรา ๙๕ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไมดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาต  หรือจัดการศึกษาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหแกไข
ภายในเวลาที่กําหนด 

โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังให
โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม  หรือใหหยุดดําเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราว  หรือส่ังการอยางอื่นตามควรแกกรณี  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณ 
ที่กระทําผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด 

มาตรา ๙๖ ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหโรงเรียนในระบบอยูในความควบคุมของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเขตอํานาจ   
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  

(๑) โรงเรียนในระบบไมมีทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการตอไป  
(๒) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๓) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการดําเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบ 

(๔) โรงเรียนในระบบไมปฏิบัติตามตราสารจัดต้ัง  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) คณะกรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทําการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ  ความสงบเรียบรอย  วัฒนธรรมของชาติ  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๖) เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑ 
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหแจงคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบทราบ

และปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบดวย 
มาตรา ๙๗ เมื่อไดมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖  แลว  ใหผูอนุญาต

แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณในดานการศึกษาและดานอื่นที่
เกี่ยวของอีกไมเกินหกคน  เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารและดําเนินกิจการของโรงเรียน
ในระบบเปนการชั่วคราวในระหวางที่โรงเรียนในระบบอยูในความควบคุม 

เมื่อแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแลว  ใหผูอนุญาตรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
มาตรา ๙๘ เมื่อไดมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖  แลว  ผูรับใบอนุญาต  

ผูอาํนวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  และผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบ
ตองปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนนั้นตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบมอบหมายและตอง
จัดการตามสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  และดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียนในระบบ  

ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  และผูจัดการ  ตองสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสรรพสมุดบัญชี  
เอกสาร  และส่ิงอื่นเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับ
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นใหแกคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๙๙ ผูอนุญาตอาจสั่งใหขาราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
ระบบระหวางเวลาที่อยูในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบไดตามความจําเปน  
โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ 

มาตรา ๑๐๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาเหตุแหงการสั่งใหควบคุม
โรงเรียนในระบบไดลวงพนหรือไดรับการแกไขหรือปรับปรุงแลว  ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน
ในระบบเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 
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ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิกคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบ  ใหออกคําส่ังยกเลิกและ
แจงใหคณะกรรมการบริหารทราบพรอมทั้งปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบ
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ  และใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบสงมอบทรัพยสิน
และเอกสารหลักฐานที่ไดรับมอบตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  คืนใหแกโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําส่ังยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ  

มาตรา ๑๐๑ คาใชจายในการดําเนินกิจการระหวางการควบคุมโรงเรียนในระบบรวมทั้งเงิน
คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ  ใหจายจากเงินของ
โรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีเงินไมพอจายตามวรรคหนึ่ง  โรงเรียนในระบบมีสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุนตามมาตรา  ๔๙  มาสมทบจายได 

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาโรงเรียนในระบบที่ถูกควบคุม
ไมสมควรดําเนินกิจการตอไปไมวาดวยเหตุใด  ใหรายงานผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูอนุญาตไดรับรายงานตามมาตรา  ๑๐๒  แลว  ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบดําเนินการควบคุมตอไปตามเวลาที่กําหนดหรือจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบก็ได 

มาตรา ๑๐๔ ในการปฏิบัติหนาที่  ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๒๘  

 

สวนที่  ๘ 
จรรยา  มรรยาท  วินัย  และหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๐๕ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูบริหาร  ผูจัดการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจรรยา  มรรยาท  วินัย  และ
หนาที่  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่  ๙ 
การโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 

 

 

มาตรา ๑๐๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบให
บุคคลอื่น  ใหย่ืนคําขอตอผูอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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เมื่อผูอนุญาตเห็นวาผูรับโอนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือ
มาตรา  ๒๒  แลวแตกรณี  ใหอนุญาตโดยเร็ว 

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือเปนคนสาบสูญ  และทายาทมีความประสงค
จะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป  ใหทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  
หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน  ใหทายาทดวยกันนั้นตกลงต้ังทายาทคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  ย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือสาบสูญหรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาตามความจําเปน   
ถามิไดย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูโดยไมมีผูใดไดรับขาวเก่ียวกับผูรับ
ใบอนุญาตเปนเวลาเกินสามสิบวัน  ทายาทของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิย่ืนคําขออนุญาตทํา
หนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจนกวาศาลจะมีคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตเปนคนสาบสูญหรือผูรับใบอนุญาต
ตายหรือปรากฏตัว 

เมื่อย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  ใหผู ย่ืนคําขอมีสิทธิและ
หนาที่เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตไปพลางกอนจนกวาผูอนุญาตจะไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคหนึ่ง  หรือกรณีผูรับใบอนุญาตไดไปเสียจาก
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  เปนเวลาถึงหนึ่งป  ถาทายาทไมประสงคจะดําเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบนั้นตอไป  ใหทายาทย่ืนคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๑๔  
หรือโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบใหบุคคลอื่นตามมาตรา  ๑๐๖  ทั้งนี้  ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย  สาบสูญ  หรือวันที่ครบหนึ่งปที่ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู   ถามิได
ย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖   

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  ถาไมมีทายาทคนใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนแตไมสามารถตกลงกันไดและทายาทยัง
ประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป  ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกดําเนินการจัดต้ังนิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๒  เพื่อย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตอ 
ผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จัดต้ังนิติบุคคล  โดยใหนําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสาม  มาใช
บังคับดวยโดยอนุโลม  ถามิไดย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนใน
ระบบตามมาตรา  ๙๖ 
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  ใหผูรับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบใหผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  แลวแตกรณี  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   ๒๒  
นิติบุคคลนั้นตองแกไขใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว 

ถาผูรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  
ใหผูอนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือลมละลาย  
ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๑๑๒ ในระหวางที่ไมมีผูปฏิบัติหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ใหผูอํานวยการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

 

สวนที่  ๑๐ 
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี 

 

 

มาตรา ๑๑๓ โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ  เมื่อ 
(๑) ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท  แลวแตกรณี  ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ  หรือ 
(๒) ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี  ไมประสงคจะดําเนินกิจการ

โรงเรียนในระบบตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพรอมดวยเหตุผลตอผูอนุญาตลวงหนา
ไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันกอนส้ินปการศึกษา 

ในกรณีที่มีเหตุพนวิสัยที่โรงเรียนในระบบจะดําเนินกิจการตอไปได  ผูรับใบอนุญาตหรือ
ทายาทแลวแตกรณีจะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นคําขอลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได 

ในการอนุญาตตามคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผูอนุญาตจะกําหนดมาตรการหรือ
เง่ือนไขใหโรงเรียนในระบบตองปฏิบัติเพื่อคุมครองหรือเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนนั้นกอนอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควรก็ได 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๑๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา   ๑๑๓  ใหคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ   แลวแตกรณี  แตงต้ังผูชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชีของ
โรงเรียนในระบบ  และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชี 
หางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี  ใหถือวาโรงเรียนในระบบนั้นยังคงต้ังอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อ
การชําระบัญชี 

เมื่อไดชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยู  ใหคืนแกผูรับใบอนุญาต 
มาตรา ๑๑๖ กอนได รับอนุญาตให เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ   ใหผู รับใบอนุญาต

ผูอํานวยการ  และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา  ๓๙  (๔)  และ  (๕)  และเอกสารอื่น 
ที่คณะกรรมการกําหนดใหแกผูอนุญาต 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาเอกสารหลักฐานที่สงตามวรรคหนึ่งยังไมครบถวน  ใหผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งใหบุคคลตามวรรคหนึ่งสงเพิ่มเติมจนครบถวนภายในเวลาที่กําหนดไดและเพื่อประโยชนแหง
การนี้ใหถือวาบุคคลดังกลาวยังคงมีหนาที่ตามวรรคหนึ่งตอไปจนกวาจะสงเอกสารหลักฐานครบถวน 

เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแลวและมีความจําเปนตองออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ของนักเรียน  ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกใหแทนโรงเรียนในระบบได 

ใหผูอนุญาตดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบที่เลิกกิจการตามควรแกกรณี 
 

สวนที่  ๑๑ 
การอุทธรณ 

 

 

มาตรา ๑๑๗ ในกรุงเทพมหานคร  ให มี คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณประกอบด วย   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  และประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง  เปนกรรมการ  และใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังผูอํานวยการ
สถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  เปนเลขานกุารคนหนึ่งและผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอื่นแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ   
ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย   
เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานอัยการจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและประธาน



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังเปนกรรมการ  และให
ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังผูอํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้นเปนเลขานุการคนหนึ่งและ
ผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ใหนําความในมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑๘ ผูซ่ึงตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือไดรับผลกระทบจากคําส่ังของผูอนุญาตผูใดไม

พอใจในคําส่ังดังกลาว  ใหมีสิทธิย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคําส่ัง  แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด   
มาตรา ๑๑๙ การย่ืนอุทธรณ  การรับอุทธรณ  วิธีพิจารณาอุทธรณ  และกําหนดเวลาพิจารณา

อุทธรณ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาต  เวนแตประธานกรรมการของ

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจะมีคําส่ังใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๓ 
โรงเรียนนอกระบบ 
 

 

มาตรา ๑๒๐ การจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร

ของโรงเรียนนอกระบบ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๒๑ การขอรับใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบให

เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพรอมกับคําขอและอยางนอยตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ประเภท  และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
(๒) ที่ต้ัง  และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
(๓) หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่น  รวมทั้งหลักเกณฑใน
การเพิ่มคาธรรมเนียมดังกลาว 

(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อไดรับอนุญาตแลว  ผูไดรับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
ใหผูอนุญาตพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต 
มาตรา ๑๒๒ ใหผู รับใบอนุญาตจัดใหมีผูบ ริหารคนหนึ่ง เปนผู ดูแลรับผิดชอบการ

บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบใหเปนไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  โดยผูรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคสองจะเปนผูบริหารเองก็ได  และใหสงหลักฐานการแตงต้ังหรือการเขาเปนผูบริหาร 
แลวแตกรณี  ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันแตงต้ังหรือวันเขาบริหาร 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหาร  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒๓ ใหโรงเรียนนอกระบบจัดใหมีครูหรือผูสอนซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

หลักสูตรและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒๔ คณะกรรมการจะกําหนดใหโรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่

ผูบริหารตองจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอตอผูอนุญาตทุกป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

มาตรา ๑๒๕ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบ  
ตองไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร  เมื่อคํานึงถึงคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา  และสิทธิ
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ  

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงคจะเลิกกิจการ  ใหผูรับใบอนุญาตแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ประสงคจะเลิกกิจการและใหใบอนุญาต
นั้นส้ินผลเมื่อถึงกําหนดเลิกกิจการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจพบวาโรงเรียนนอกระบบแหงใดหยุดดําเนินกิจการเกินเกาสิบวันโดยไม
แจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกลาวได  

มาตรา ๑๒๗ ใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้  รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแก
โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม  



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓   
วรรคหนึ่งและวรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

(๒) มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๗๙  
และมาตรา  ๘๐  สําหรับผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) บทบัญญัติสวนที่  ๖  สวนที่  ๗  สวนที่  ๘  สวนที่  ๙  และสวนที่  ๑๑  ของหมวด  ๒  
 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ  และมีหนังสือเรียกผูซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคํา  สงเอกสาร  หรือวัตถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

การเขาไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกผูซ่ึงเกี่ยวของ  
และใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๗  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๑๓๐ ผูใดจัดต้ังโรงเรียนในระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๘  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๒ โรงเรียนในระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไวตาม
มาตรา  ๒๐  (๒)  หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากอัตราที่ระบุไวตามมาตรา  ๒๐  (๓)  หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓๓ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท  

มาตรา ๑๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงต้ังผูอํานวยการหรือไมแจงตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึง่  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๕ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนในระบบผูใดแตงต้ังผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  
วรรคสอง  เปนผูอํานวยการ หรือแตงต้ังผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  เปนรองผูอํานวยการ   
หรือยินยอมใหผูไมไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการหรือ 
รองผูอํานวยการ  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผูอํานวยการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  (๔)  หรือ  (๕)  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๗ ผูใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา  ๓๙  (๔)  หรือ  (๕)  ข้ึนทั้งฉบับหรือ
แตสวนหนึ่งสวนใด  เติมหรือตัดทอนขอความ  หรือแกไขดวยประการใด ๆ  ในเอกสารหลักฐาน
ดังกลาว  หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหลักฐานนั้น  หรือทําหรือให 
คํารับรองเอกสารหลักฐานดังกลาวเปนเท็จ  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน  ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตหกเดือนถึงหาป  หรือปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูอํานวยการ  ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 

ผูใดใชหรืออางเอกสารหลักฐานที่ตนรูอยูแลววาเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษดังที่บญัญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูใชหรืออางเอกสารหลักฐานอันเปนความผิดตามวรรคสามดวย  
ใหลงโทษตามวรรคสามแตกระทงเดียว 

มาตรา ๑๓๘ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  วรรคหนึ่ง  หรือไมจัดทํา
เอกสารเปนภาษาไทยตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓๙ ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๐ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๑ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝน
มาตรา  ๘๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๒ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา  ๘๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๔๓ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา  ๘๙  หรือผูอํานวยการผูใดไมแจงใหผูอนุญาต

ทราบตามมาตรา  ๙๒  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๑๔๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา  ๙๑  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๔๕ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่

หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๖ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  หรือผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๖  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับ
อีกวันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๑๔๗ ผูใดจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒๐  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๘ โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว 
ตามมาตรา  ๑๒๑  (๓)  หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑที่ระบุไวตามมาตรา  ๑๒๑  (๔)  
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๔๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงต้ังผูบริหารตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือแตงต้ัง 
ผูไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสอง  หรือยินยอมใหผูไมไดรับ 
การแตงต้ังเปนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร   แลวแตกรณี  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๐ โรงเรียนนอกระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๓  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๕๑ ผูบริหารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
มาตรา ๑๕๒ ผูใดขัดขวาง  ไมปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาที่หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๒๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน  หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้  กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับ
โทษจําคุกหรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแต 
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  

มาตรา ๑๕๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหผูอนุญาตมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  

เมื่อผูอนุญาตไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด  และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว  ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน  

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๕๕ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  เงินและ
รายไดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต   
ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
วิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ไปเปนของกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๖ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  เงินและ
รายไดของกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ไปเปนของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๗ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
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เอกชน  และคณะกรรมการคุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕๘ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือใหเลิกการควบคุม 

มาตรา ๑๕๙ ใหโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕   
ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ  
แลวแตกรณี   ตามพระราชบัญญัตินี้   และใหถือวาผู รับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจัดทําตราสารจัดต้ังของโรงเรียนในระบบตาม
มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนินการใหมีคณะกรรมการ
บริหารตามมาตรา  ๓๐  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยสินที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในระบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(๑) โอนที่ดิน  เงินและทรัพยสินอื่น ๆ  แกโรงเรียนใหเพียงพอในการดําเนินการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับหลักสูตรที่เปดทําการสอน  และตามที่ไดรับอนุญาตตาม
บัญชีทรัพยสินที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ  เวนแตมีเหตุจําเปน  และผูอนุญาต  อนุญาตใหขยายเวลาออกไปตาม
ควรแกกรณี  ทั้งนี้  จะตองไมเกินหนึ่งป  หรือ 

(๒) ทําหนังสือสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสรางตามบัญชีที่ผูรับ
ใบอนุญาตจัดทําข้ึนใหแกโรงเรียนเพื่อใชในการดําเนินกิจการโรงเรียนตอไปโดยมีเง่ือนไขวาผูรับ
ใบอนุญาตจะตองไมกระทําการอันใดอันเปนการเพิ่มภาระแกที่ดิน  และอสังหาริมทรัพยในที่ดินเกินกวา
ที่เปนอยู  แลวแจงใหผูอนุญาตทราบเพื่อแจงไปยังสํานักงานที่ดินที่โรงเรียนต้ังอยูเพื่อใหเจาพนักงาน
ที่ดินรับทราบและแจงใหแกผูที่จะมาทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้นไดรับทราบถึงการมีสิทธิในการใช
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงเรียนภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

ในกรณีที่มีหนี้สินหรือภาระผูกพันอยูกับทรัพยสินที่มอบสิทธิการครอบครองใหแกโรงเรียน
ตาม  (๒)  ซ่ึงผูรับใบอนุญาตแจงวาเปนหนี้สินที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนให
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โรงเรียนรับโอนมาเฉพาะหนี้สินที่ เกิดจากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร  แลวใหแจงผูอนุญาตทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี  ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนโดยแจงเปนหนังสือใหผูถูกเพิกถอนทราบและใหนําความในมาตรา  ๙๘  

มาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนินการตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนง

ในคณะกรรมการอํานวยการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ .ศ .   ๒๕๒๕  อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารไปพลางกอนจนกวา

จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๖๑  ใหคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนตามมาตรา   ๑๕๗  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจนกวาจะมี

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ  

ใหคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา  ๑๕๗  แตงต้ังขาราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

คนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการ

กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  

มาตรา ๑๖๒ ใหผู ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ เปนผู จัดการ  ครูใหญ  และครูตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่

ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูบริหาร  ครู  ผูสอน  หรือบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  ใหผูอํานวยการ  และครู  ดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย 

วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๖๓ ใหครูใหญและครูซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  เมื่อออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ยังคงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  และ
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๔ ผูซ่ึงขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๖๕ บรรดาคํารองใดที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  จนกวาจะแลวเสร็จ  ทั้งนี้  ตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา ๑๖๖ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนํากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๕) คาย่ืนคําขอ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
ไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหาร  เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ  
ติดตาม  การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรฐั  นอกจากนี้  เพ่ือใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน  และสิทธิประโยชนอยางอ่ืน  
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ  ใหแกสถานศึกษาของเอกชน  สมควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


