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พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป0นป1ท่ี ๖๒ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ 
ให)ประกาศว7า 

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห7ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให)กระทําได)โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว)โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห7งชาติ ดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต)นไป 
 
มาตรา ๓  ให)ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงเรียน” หมายความว7า สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาไม7ว7าจะเป0น

โรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ท่ีมิใช7เป0นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว7าด)วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“โรงเรียนในระบบ” หมายความว7า โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุ7งหมาย 
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึงเป0นเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแน7นอน 

“โรงเรียนนอกระบบ”๒ หมายความว7า โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ7นใน
การกําหนดจุดมุ7งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๗ ก/หน)า ๒๙/๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
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ซ่ึงเป0นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา และให)หมายความรวมถึงศูนยIการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ 

“นักเรียน” หมายความว7า ผู)รับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผู)รับใบอนุญาต” หมายความว7า ผู)รับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียน 
“ผู)จัดการ” หมายความว7า ผู)จัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู)อํานวยการ” หมายความว7า ผู)อํานวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผู)บริหาร” หมายความว7า ผู)บริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“ครู” หมายความว7า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน)าท่ีหลักทางด)านการเรียนการสอน

และส7งเสริมการเรียนรู)ด)วยวิธีการต7าง ๆ ในโรงเรียน 
“ผู)สอน” หมายความว7า ผู)ทําหน)าท่ีด)านการเรียนการสอนและส7งเสริมการเรียนรู)

ด)วยวิธีการต7าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา”๓ หมายความว7า ผู)สนับสนุนการศึกษาซ่ึงทําหน)าท่ีให)บริการ

หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน ได)แก7 ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีบรรณารักษI ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีงานแนะแนว ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีเทคโนโลยี
การศึกษา ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีงานทะเบียนวัดผล ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป หรือผู)ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

“ผู)อนุญาต”๔ หมายความว7า 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๒) ผู)อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริม

การศึกษาเอกชนมอบหมาย หรือ 
(๓) ผู)ว7าราชการจังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน 
“ตราสารจัดต้ัง” หมายความว7า ตราสารจัดต้ังนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
“กองทุน” หมายความว7า กองทุนส7งเสริมโรงเรียนในระบบ 
“พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว7า ข)าราชการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังให)ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม7ใช)บังคับแก7 
(๑) สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนรวมกันไม7เกินเจ็ดคน 
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆIจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคIเพื่อให)การศึกษาอบรมและ

สั่งสอนพระธรรมวินัย 

                                                                                                                                            
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “โรงเรียนนอกระบบ” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “บุคลากรทางการศึกษา” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว7า “ผู)อนุญาต” แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) สถานศึกษาอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามข)อเสนอของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๖  ในกรณีมีเหตุจําเป0นรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจะประกาศ

ให)โรงเรียนใดได)รับยกเว)นไม7ต)องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได) 
 
มาตรา ๗  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให)มีอํานาจแต7งต้ังพนักงานเจ)าหน)าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค7าธรรมเนียมไม7เกินอัตราท)าย
พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง นั้น เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)วให)ใช)บังคับได) 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน 

   
 

มาตรา ๘  ให)มีคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด)วย 
(๑) รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ เป0นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผู)อํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมพัฒนาฝ1มือแรงงาน เป0นกรรมการโดยตําแหน7ง 

(๓) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังจากผู)แทนสมาคมเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนสองคน 
(๔) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังจากผู)ได)รับคัดเลือกจากผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ 

ผู)บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝSายละหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต7งต้ังจากผู)ทรงคุณวุฒิสี่คน ในจํานวนนั้นจะต)องเป0น

ผู)ทรงคุณวุฒิด)านการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน 
ให)เลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนเป0นกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑIและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต7งต้ังเป0นกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) 

ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๙  ให)กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยู7ในตําแหน7งคราว

ละสามป1และอาจได)รับแต7งต้ังอีกได) แต7จะดํารงตําแหน7งติดต7อกันเกินสองวาระมิได) 
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ)นจากตําแหน7งตามวาระ แต7ยังมิได)แต7งต้ังกรรมการ

ข้ึนใหม7 ให)กรรมการซ่ึงพ)นจากตําแหน7งปฏิบัติหน)าท่ีไปพลางก7อนจนกว7าจะได)แต7งต้ังกรรมการข้ึนใหม7 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ)นจากตําแหน7งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตาม

มาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) พ)นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให)ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป0นกรรมการในประเภทนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) เป0นบุคคลล)มละลาย คนไร)ความสามารถ หรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก 
ในกรณีท่ีตําแหน7งกรรมการว7างลงและยังมิได)ดําเนินการให)ได)มาซ่ึงกรรมการแทน

ตําแหน7งท่ีว7าง ให)คณะกรรมการประกอบด)วยกรรมการเท7าท่ีเหลืออยู7 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือ (๕) พ)นจากตําแหน7ง

ก7อนครบวาระให)ดําเนินการแต7งต้ังกรรมการข้ึนใหม7โดยเร็ว เว)นแต7วาระการดํารงตําแหน7งเหลืออยู7ไม7ถึง
เก)าสิบวันจะไม7ดําเนินการแต7งตั้งแทนก็ได) และให)ผู)ซึ่งได)รับแต7งต้ังใหม7อยู7ในตําแหน7งเพียงเท7าวาระ
ท่ีเหลืออยู7ของผู)ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  ให)นํากฎหมายว7าด)วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช)บังคับกับการ

ประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด)วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ให)คณะกรรมการมีอํานาจหน)าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายเก่ียวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู 

ผู)สอน และบุคลากรทางการศึกษาต7อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบ 
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
(๔) กําหนดมาตรการช7วยเหลือ ส7งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู)สอน และ

บุคลากรทางการศึกษาให)สอดคล)องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑) 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
(๖) เสนอความเห็นต7อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 

เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ออกระเบียบเก่ียวกับการวินิจฉัยการร)องทุกขIและการคุ)มครองการทํางาน 
(๘) ออกระเบียบเก่ียวกับการยื่นอุทธรณI การรับอุทธรณI วิธีพิจารณาอุทธรณI และ

กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณI 
(๙) แต7งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดหรือตามท่ี

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  ให)มีสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงมีฐานะเป0น
อธิบดีและเป0นผู)บังคับบัญชาข)าราชการ พนักงานและลูกจ)าง และรับผิดชอบการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน๕ 

สํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหน)าท่ี ดังต7อไปนี้ 

                                                 
๕ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตรI แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต7อคณะกรรมการ 
(๓) ส7งเสริม สนับสนุนด)านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย และพัฒนา เพ่ือ

ประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน 
(๔) รับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับกองทุน 
(๕) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๔) 
(๖) เป0นศูนยIส7งเสริมสนับสนุนข)อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน 

ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
(๗) ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนIในการส7งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนึ่ง

นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให)มีกลุ7มส7งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป0นส7วนราชการใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอํานาจหน)าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชนท่ีอยู7ใน
จังหวัดนั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุ7มส7งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
และจังหวัด ท่ี ถือว7าเป0นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง ให) เป0นไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีความจําเป0นต)องมีกลุ7มส7งเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามากกว7าหนึ่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให)กระทําได)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ 
โดยคํานึงถึงความสะดวก การประหยัด และความเป0นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน 

 
มาตรา ๑๖  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใดมีกลุ7มส7งเสริมสถานศึกษาเอกชนตาม

มาตรา ๑๕ ให)คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นมีกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกสองคน โดยเป0นผู)แทนผู)รับ
ใบอนุญาตหนึ่งคนและผู)แทนครูหนึ่งคน 

หลักเกณฑIและวิธีการคัดเลือกผู)แทนผู)รับใบอนุญาตและผู)แทนครูตามวรรคหนึ่ง 
ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๒ 

โรงเรียนในระบบ 
   

 
ส7วนท่ี ๑ 

การจัดต้ังและเปUดดําเนินการ 
   

 
มาตรา ๑๗  ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ให)เป0นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๘  การจัดต้ังโรงเรียนในระบบต)องได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแต7ละประเภทและแต7ละระดับ ให)เป0นไป

ตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยผู)ขอรับใบอนุญาตจะต)องแนบตราสาร
จัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพร)อมกับคําขอด)วย 

 
มาตรา ๑๙  ตราสารจัดต้ังตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง อย7างน)อยต)องมีรายการ ดังต7อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงคI 
(๒) ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ 
(๓) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน ท่ีต้ัง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียน

ในระบบ 
(๔) เงินทุนและทรัพยIสินท่ีใช)ในการจัดต้ัง 
(๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้และท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู)อนุญาตจะต)องพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต7

วันท่ียื่นคําขอ 
ผู)รับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม7ได) เว)นแต7จะได)รับอนุญาต

จากผู)อนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาต ให)เป0นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

อย7างน)อยต)องมีรายการ ดังต7อไปนี้ 
(๑) โครงการและแผนการดําเนินงาน 
(๒) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๓) อัตราค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืน 
(๔) คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค7าสอน ค7าชดเชย ค7าตอบแทน หลักเกณฑIการจ)าง

และเลิกจ)างและสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๒) ให)กระทําได)เม่ือได)รับอนุญาตจากผู)อนุญาต 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔) ให)ผู)รับใบอนุญาตแจ)ง

ให)ผู)อนุญาตทราบล7วงหน)าไม7น)อยกว7าสิบห)าวัน 
 
มาตรา ๒๑  ผู)ขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบท่ีเป0นบุคคลธรรมดาต)องมี

คุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)าม ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7ายี่สิบป1บริบูรณI 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม7ต่ํากว7าปริญญาตรี 
(๔) มีความประพฤติเรียบร)อยไม7บกพร7องในศีลธรรมอันดี 
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยIทรงเป0นประมุข 
(๖) ไม7เป0นบุคคลล)มละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ไม7เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว)นแต7ได)ถูกออกจากราชการมาแล)ว
ไม7น)อยกว7าสองป1ก7อนวันขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 

(๘) ไม7เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียน เว)นแต7ได)ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล7าวมาแล)วไม7น)อยกว7าสองป1ก7อนวันขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 

(๙) ไม7เป0นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๑๐) ไม7เคยได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให)จําคุกและได)พ)นโทษมาแล)ว

ไม7ถึงห)าป1ก7อนวันขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ เว)นแต7เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได)
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๒๒  ผู)ขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบท่ีเป0นนิติบุคคลต)องมี

คุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)าม ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีวัตถุประสงคIเพ่ือการศึกษา เว)นแต7นิติบุคคลท่ีขอจัดต้ังนั้นเป0นองคIการของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒) นิติบุคคลท่ีเป0นบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือห)างหุ)นส7วน ต)องมีจํานวน

หุ)นหรือทุนเป0นของผู)ถือหุ)นหรือผู)เป0นหุ)นส7วนที่มีสัญชาติไทยไม7น)อยกว7ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ)นหรือ
ทุนท้ังหมด และจะต)องมีจํานวนผู)ถือหุ)นหรือผู)เป0นหุ)นส7วนท่ีมีสัญชาติไทยไม7น)อยกว7าก่ึงหนึ่งของจํานวน
ผู)ถือหุ)นหรือผู)เป0นหุ)นส7วนท้ังหมด 

(๓) นิติบุคคลท่ีเป0นมูลนิธิ จะต)องมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยไม7น)อยกว7าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริหารท้ังหมด 

(๔) นิติบุคคลท่ีเป0นสมาคมหรือสหกรณI จะต)องมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยไม7น)อยกว7า
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณIต)องมีสัญชาติไทยไม7น)อยกว7า
ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

(๕) ผู)จัดการของนิติบุคคลหรือผู)แทนของนิติบุคคลนั้นต)องมีคุณสมบัติและไม7มี
ลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ 

 
มาตรา ๒๓  ผู)ขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบต)องมีหลักฐานแสดงได)ว7า

เม่ือได)รับอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบแล)ว โรงเรียนจะได)รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในท่ีดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิเก็บกินท่ีมีกําหนดเวลาไม7น)อยกว7าสิบป1หรือสิทธิ
การเช7าท่ีมีสัญญาเช7าไม7น)อยกว7าสิบป1 

ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีจะใช)เป0นท่ีตั้งโรงเรียนในระบบเป0นท่ีดินของส7วนราชการ หน7วยงาน
ของรัฐ สํานักงานทรัพยIสินส7วนพระมหากษัตริยI วัดตามกฎหมายว7าด)วยคณะสงฆIหรือองคIกรทาง
ศาสนาอ่ืน ผู)ขอรับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานการอนุญาตให)ใช)ท่ีดินอย7างอ่ืนท่ีมิใช7สัญญาเช7า หรือ
สัญญาเช7าท่ีมีระยะเวลาน)อยกว7าสิบป1ก็ได) 

ท่ีดินตามวรรคหนึ่งต)องมีขนาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  เม่ือได)รับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบแล)ว ให)โรงเรียนในระบบ

เป0นนิติบุคคลนับแต7วันท่ีได)รับใบอนุญาต และให)ผู)รับใบอนุญาตเป0นผู)แทนของนิติบุคคล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๕  เม่ือโรงเรียนในระบบเป0นนิติบุคคลตามมาตรา ๒๔ แล)ว ให)ผู)รับ
ใบอนุญาตดําเนินการ ดังต7อไปนี้ 

(๑)๖ โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของ
ท่ีดิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช7าท่ีปลอดจากภาระผูกพันอย7างใดอย7างหนึ่งตามท่ี
ระบุไว)ในคําขอรับใบอนุญาตให)แก7โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร)อยยี่สิบวันนับแต7วันได)รับใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑIและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง และท่ีกําหนดไว)ในใบอนุญาตเฉพาะในส7วนท่ีต)องดําเนินการก7อนเปUดดําเนินกิจการโรงเรียน
ในระบบให)แล)วเสร็จภายในเวลาท่ีผู)อนุญาตกําหนด 

(๓) โอนเงินและทรัพยIสินอ่ืนซ่ึงเป0นทุนนอกจากท่ีดินให)แก7โรงเรียนในระบบภายใน
เวลาท่ีผู)อนุญาตกําหนด 

(๔) ดําเนินการให)มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให)ครบถ)วนภายในเวลา
ท่ีผู)อนุญาตกําหนด 

ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตไม7ปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผู)อนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบได) 

ในกรณีท่ีดินท่ีจะโอนหรือท่ีเป0นของโรงเรียนในระบบมีจํานองเป0นประกันหนี้ท่ีเกิด
จากการดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ มิให)ถือว7าท่ีดินนั้นมีภาระ
ผูกพันตาม (๑) 

 
มาตรา ๒๖  เม่ือผู)รับใบอนุญาตได)ดําเนินการตามมาตรา ๒๕ แล)ว และพร)อมท่ีจะ

เปUดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ให)แจ)งให)ผู)อนุญาตทราบล7วงหน)าไม7น)อยกว7าสามสิบวันก7อนวัน
เปUดดําเนินกิจการ 

เม่ือผู)อนุญาตตรวจสอบแล)วเห็นว7าผู)รับใบอนุญาตดําเนินการถูกต)องตามมาตรา ๒๕ 
ให)แจ)งให)ผู)รับใบอนุญาตทราบเพื่อเปUดดําเนินกิจการได) แต7ในกรณีที่ผู)อนุญาตเห็นว7าผู)รับใบอนุญาต
ยังดําเนินการไม7ถูกต)องตามมาตรา ๒๕ จะสั่งให)โรงเรียนในระบบชะลอการเปUดดําเนินกิจการไปก7อน
จนกว7าจะดําเนินการให)ถูกต)องก็ได)  ท้ังนี้ ผู)อนุญาตต)องแจ)งก7อนวันเปUดดําเนินกิจการโรงเรียนใน
ระบบไม7น)อยกว7าเจ็ดวัน 

กรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตมิได)รับแจ)งผลการตรวจสอบจากผู)อนุญาตตามกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให)โรงเรียนในระบบนั้นเปUดดําเนินกิจการได)ตามกําหนดเวลาท่ีได)แจ)งไว) 

 
มาตรา ๒๗๗ การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0น

ส7วนควบของท่ีดินตามมาตรา ๒๕ (๑) รวมท้ังทรัพยIสินใด ๆ ท่ีจะต)องใช)ในกิจการของโรงเรียนให)แก7
โรงเรียนในระบบเพ่ือประโยชนIในการจัดการศึกษา ให)ผู)โอนและผู)รับโอนได)รับยกเว)นค7าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยI และได)รับยกเว)นภาษีอากรตามท่ีจะได)มี
พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว) 

การยกเว)นค7าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให)รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ 
สิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของท่ีดิน รวมท้ังทรัพยIสินใด ๆ ท่ีได)ใช)ใน
                                                 

๖ มาตรา ๒๕ (๑) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗ มาตรา ๒๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กิจการของโรงเรียนนั้นคืนให)แก7ผู)รับใบอนุญาต เจ)าของเดิม หรือทายาท เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช)
ประโยชนIในท่ีดินหรือเลิกกิจการ 

ให)นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช)กับการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองใน
ท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของท่ีดิน รวมท้ังทรัพยIสินใด ๆ ท่ีใช)ในกิจการโรงเรียนของ
โรงเรียนในระบบท่ีจัดต้ังก7อนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช)โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๗/๑๘  การบริจาคท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของท่ีดินให)แก7

โรงเรียนในระบบ ให)ผู)บริจาคได)รับยกเว)นค7าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยIและได)รับยกเว)นภาษีอากรตามท่ีจะได)มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร
กําหนดไว) 

ท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของท่ีดินท่ีมีผู)บริจาคให)แก7โรงเรียนในระบบ
จะต)องจัดการตามวัตถุประสงคIของโรงเรียนในระบบและเง่ือนไขท่ีผู)บริจาคได)กําหนดไว) แต7ถ)ามีความ
จําเป0นต)องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล7าว โรงเรียนในระบบต)องได)รับความยินยอมจากผู)บริจาคหรือ
ทายาท หากไม7มีทายาทหรือทายาทไม7ปรากฏ จะต)องได)รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

การยกเว)นค7าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให)รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพยIท่ีเป0นส7วนควบของท่ีดินนั้นคืนให)แก7ผู)บริจาคหรือทายาท
เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช)ประโยชนIในท่ีดินหรือเลิกกิจการ 

 
มาตรา ๒๘๙  ชื่อของโรงเรียนในระบบต)องใช)อักษรไทยขนาดใหญ7พอสมควรติดไว)ท่ี

บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ท่ีซ่ึงเห็นได)ง7าย โดยต)องมีคําว7า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด)วย ในกรณีท่ีมีอักษร
ต7างประเทศกํากับ ต)องไม7มีขนาดใหญ7กว7าอักษรไทย และสําหรับโรงเรียนในระบบท่ีจัดการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอาจใช)คําว7า 
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนคําว7า “โรงเรียน” ก็ได) 

 
มาตรา ๒๙  โรงเรียนในระบบอาจจัดต้ังสาขาได) การจัดต้ัง การขออนุญาต และการ

อนุญาต ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ห)ามไม7ให)โรงเรียนในระบบกระทําการใดให)บุคคลอ่ืนเข)าใจว7าเป0นตัวแทน เครือข7าย

หรือสาขาของโรงเรียนในระบบ สถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืนในต7างประเทศ เว)นแต7จะได)รับอนุญาต
จากผู)อนุญาต 

 
มาตรา ๓๐๑๐  ให)โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด)วย ผู)รับใบอนุญาต

ผู)จัดการ ผู) อํานวยการ ผู)แทนครู ผู)แทนผู)ปกครอง และผู)ทรงคุณวุฒิ  เป0นกรรมการ ในกรณีท่ีผู)รับ
ใบอนุญาตเป0นบุคคลเดียวกับผู)จัดการหรือผู)อํานวยการหรือบุคคลเดียวกันท้ังสามตําแหน7ง ให)ต้ังกรรมการ
ผู)ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  ท้ังนี้ จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการต)องสอดคล)องกับขนาด
และประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑIและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                                                 

๘ มาตรา ๒๗/๑ วรรคหน่ึง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙ มาตรา ๒๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐ มาตรา ๓๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หลักเกณฑI วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหน7ง และการพ)นจากตําแหน7ง ให)เป0นไปตามท่ีกําหนดไว)ในตราสารจัดต้ัง 

ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจําเป0นต)องมีท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือทํา
หน)าท่ีช7วยเหลือคณะกรรมการบริหาร ให)สามารถกระทําได)โดยกําหนดไว)ในตราสารจัดต้ัง 

ในวาระเริ่มแรกท่ีจัดต้ังโรงเรียนในระบบและยังไม7มีผู)แทนผู)ปกครอง ให)คณะกรรมการ
บริหารตามวรรคหนึ่งประกอบด)วยกรรมการอ่ืนเท7าท่ีมีอยู7 

 
มาตรา ๓๑  ให)คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหน)าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบ และข)อบังคับต7าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ให)ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ให)คําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด)านบุคลากร แผนงาน 

งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธIกับชุมชน 
(๔) กํากับดูแลให)มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)อํานวยการ 
(๖) ให)ความเห็นชอบการกู)ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร)อยละยี่สิบห)า

ของมูลค7าของทรัพยIสินท่ีโรงเรียนในระบบมีอยู7ขณะนั้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม7ให)ความเห็นชอบการกู)ยืมเงิน คณะกรรมการต)อง

เสนอทางเลือกท่ีปฏิบัติได)ให)แก7โรงเรียนในระบบด)วย เว)นแต7คณะกรรมการจะเห็นว7าการกู)ยืมเงินนั้น
มิได)เป0นไปเพ่ือประโยชนIของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

(๗) ให)ความเห็นชอบการกําหนดค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืนของ
โรงเรียนในระบบ 

(๘) ให)ความเห็นชอบรายงานประจําป1 งบการเงินประจําป1 และการแต7งต้ังผู)สอบบัญชี 
(๙) พิจารณาคําร)องทุกขIของครู ผู)ปกครองและนักเรียน 
(๑๐) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุให)เป0นอํานาจหน)าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 
มาตรา ๓๒  การกําหนดค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน

ในระบบให)คํานึงถึงค7าใช)จ7ายในการจัดการการศึกษา ค7าตอบแทนครูท่ีมีความรู)และความสามารถท่ีดี 
และค7าใช)จ7ายอ่ืนซ่ึงรวมถึงค7าใช)จ7ายในการขยายกิจการและผลตอบแทน 

วรรคสอง๑๑ (ยกเลิก) 
ค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให)ประกาศไว)ในท่ี

เปUดเผยในโรงเรียนในระบบและโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากผู)ปกครองหรือนักเรียน
นอกจากท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งไม7ได) 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว7าการกําหนดค7าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค7าธรรมเนียมอ่ืนตามมาตรา ๓๒ ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเป0นการแสวงหากําไรเกินควร และ

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๒ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โรงเรียนในระบบดังกล7าวไม7สามารถแสดงได)ว7ามิได)เป0นการแสวงหากําไรเกินควร คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งให)ลดค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืนดังกล7าวลงตามท่ีเห็นสมควรได) 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการเห็นว7าค7าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค7าธรรมเนียมอ่ืนท่ีโรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา ๓๒ เป0นภาระแก7ประชาชนเกินสมควร จะสั่ง
ให)โรงเรียนในระบบลดค7าธรรมเนียมดังกล7าวลงตามท่ีเห็นสมควรก็ได) 

 
มาตรา ๓๕  โรงเรียนในระบบใดไม7เรียกเก็บค7าธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บ

ค7าธรรมเนียมการศึกษาตํ่ากว7าอัตราท่ีพึงเรียกเก็บตามท่ีคํานวณได)ตามมาตรา ๓๒ เพราะเหตุเป0น
โรงเรียนการกุศลหรือเพ่ือให)ผู)ยากไร)ได)รับการศึกษา ให)กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและ
ให)ความช7วยเหลือด)านอ่ืนเพ่ือให)โรงเรียนในระบบดังกล7าวสามารถดําเนินการต7อไปได) ตามหลักเกณฑI
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการบริหารต)องจัดให)มีการประชุมอย7างน)อยหนึ่งครั้งในแต7ละ

ภาคการศึกษาปกติ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ให)นําความในมาตรา ๑๒ มาใช)บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๗  ให)ผู)รับใบอนุญาตแต7งต้ังผู)อํานวยการคนหนึ่งเป0นผู)ดูแลรับผิดชอบการ

บริหารจัดการโรงเรียนในระบบ และแจ)งให)ผู)อนุญาตทราบพร)อมกับส7งหลักฐานการแต7งต้ังผู)อํานวยการ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต7วันแต7งต้ัง 

ผู)อํานวยการต)องเป0นผู)มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามสําหรับ
ผู)บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว7าด)วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทํางานให)กับ
โรงเรียนในระบบได)เต็มเวลา 

ผู)รับใบอนุญาตจะทําหน)าท่ีเป0นผู)อํานวยการโดยไม7แต7งต้ังผู)อํานวยการตามวรรคหนึ่ง
ก็ได) 

 
มาตรา ๓๘  ภายใต)บังคับมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผู)รับใบอนุญาตจะแต7งต้ังรอง

ผู)อํานวยการคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือปฏิบัติหน)าท่ีตามท่ีผู)อํานวยการมอบหมายก็ได) 
รองผู)อํานวยการต)องมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามเช7นเดียวกับผู)อํานวยการ 
 
มาตรา ๓๙  ผู)อํานวยการมีหน)าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต7อไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด)านวิชาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒) แต7งต้ังและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ)าหน)าท่ีของโรงเรียนใน

ระบบตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ)าหน)าท่ี นักเรียน และเอกสารอ่ืน

ท่ีเก่ียวกับการให)การศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) จัดทําหลักฐานเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๖) ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนอันเก่ียวกับวิชาการตามระเบียบและข)อบังคับของทางราชการ 
รวมท้ังตราสารจัดต้ัง นโยบาย ระเบียบ และข)อบังคับของโรงเรียน และหน)าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว)ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๐  ให)ผู)รับใบอนุญาตแต7งต้ังผู)จัดการคนหนึ่ง มีหน)าท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังต7อไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด)านงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนอันเก่ียวกับการบริหารงานตามตราสารจัดต้ัง นโยบาย ระเบียบ 

และข)อบังคับของโรงเรียนในระบบ และหน)าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว)ในพระราชบัญญัตินี้ 
ผู)รับใบอนุญาตจะทําหน)าท่ีผู)จัดการโดยไม7แต7งต้ังผู)จัดการตามวรรคหนึ่งก็ได) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑI  และวิธีการแต7งต้ังผู)จัดการ ให) เป0นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตเป0นบุคคลธรรมดาและไม7อาจปฏิบัติหน)าท่ีได)

ไม7ว7าในกรณีใดให)ผู)รับใบอนุญาตแต7งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ 
เป0นผู)ปฏิบัติหน)าท่ีแทน หากมิได)แต7งต้ังผู)ปฏิบัติหน)าท่ีแทนไว) ให)ผู)อํานวยการเป0นผู)ปฏิบัติหน)าท่ีแทน 

 
มาตรา ๔๒  ให)โรงเรียนในระบบจัดให)มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ

ให)เพียงพอแก7การจัดการศึกษาและมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต)องเป0นผู)มีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)าม

สําหรับผู)ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว7าด)วยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล)วแต7กรณี 

 
มาตรา ๔๓  เอกสารท่ีโรงเรียนในระบบต)องจัดทําตามพระราชบัญญัตินี้ให)จัดทําเป0น

ภาษาไทย 
การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาต7างประเทศต)องใช)ภาษาไทย 

เว)นแต7เป0นโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเป0นโรงเรียนท่ีได)รับอนุญาตให)สอนเป0นภาษาต7างประเทศ 
ให)สอนเป0นภาษาท่ีระบุไว)ในใบอนุญาตได) แต7ต)องสอนให)นักเรียนสามารถอ7าน เขียน และพูด
ภาษาไทยได)ด)วย 

เพ่ือประโยชนIในการขยายโอกาสการเรียนรู) คณะกรรมการจะอนุญาตเป0นการท่ัวไปให)
โรงเรียนในระบบสอนวิชาบางวิชาเป0นภาษาต7างประเทศก็ได) โดยจะกําหนดเง่ือนไขไว)ด)วยหรือไม7ก็ได) 

 
ส7วนท่ี ๒ 

ทรัพยIสินและบัญชี 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๔๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖  ให)ผู)จัดการเป0นผู)รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีการเงิน

และบัญชีอ่ืนของโรงเรียนในระบบ ตามแบบและระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด๑๔ 
โรงเรียนในระบบต)องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให)เป0นไปตาม

กฎหมายว7าด)วยการบัญชี 
 
มาตรา ๔๗๑๕  ให)คณะกรรมการบริหารดําเนินการให)มีการตรวจสอบบัญชีของ

โรงเรียนในระบบเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต7องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่ง
ร)อยห)าสิบวันนับแต7วันสิ้นรอบป1บัญชี  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

วันเริ่มและวันสิ้นป1บัญชีของโรงเรียนในระบบให)เป0นไปตามประกาศของโรงเรียน
ในระบบ 

ให)คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได)จากการดําเนินการของโรงเรียน
ในระบบให)แก7ผู)รับใบอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร เว)นแต7ผลตอบแทนจากการดําเนินการของโรงเรียน
การกุศล ให)คณะกรรมการบริหารจัดสรรให)เป0นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด๑๖ 

 
ส7วนท่ี ๓ 

การอุดหนุนและส7งเสริม 
   

 
มาตรา ๔๘  รัฐพึงให)การอุดหนุนและส7งเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงิน

อุดหนุนตามมาตรา ๓๕ ได)ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต7อไปนี้ 
(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพร)อมทั้งค7าตอบแทนบุคลากรดังกล7าวให)ในกรณี

ขาดแคลนหรือในกรณีมุ7งเน)นวิชาการด)านใดด)านหนึ่ง 
(๒) จัดครูพร)อมท้ังค7าตอบแทนครูให) รวมท้ังจัดหาอุปกรณIการศึกษา สิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความช7วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา สําหรับนักเรียนพิการ ผู)ด)อยโอกาส 
และผู)มีความสามารถพิเศษ 

(๓) ลดหย7อนหรือยกเว)นอากรขาเข)าสินค)าประเภทครุภัณฑIและอุปกรณIท่ีใช)ใน
การศึกษา  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว7าด)วยพิกัดอัตราศุลกากร 

                                                 
๑๒ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๓ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๔ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๔ 
๑๕ มาตรา ๔๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖ มาตรา ๔๗ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔)๑๗ ลดหย7อนหรือยกเว)นเงินภาษีเงินได)ของผู)รับใบอนุญาต  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
ประมวลรัษฎากร 

(๕) ลดหย7อนหรือยกเว)นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ส7วนท่ี ๔ 
กองทุน 

   
 

มาตรา ๔๙  ให)มีกองทุนส7งเสริมโรงเรียนในระบบข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการโดยมี
วัตถุประสงคIเพ่ือเป0นทุนหมุนเวียนสําหรับการให)กู)ยืมเงินแก7โรงเรียนในระบบ 

กองทุนประกอบด)วยเงินและทรัพยIสิน ดังต7อไปนี้ 
(๑) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะหIสําหรับโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต)  ในสํ านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว7าด)วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะหIสําหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) เงินท่ีโอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว7าด)วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๓) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให)เป0นรายป1 
(๔)๑๘ (ยกเลิก) 
(๕) เงินค7าธรรมเนียม ค7าบริการ และเงินค7าปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้กู)ยืม 
(๖) เงินและทรัพยIสินอ่ืนท่ีมีผู)บริจาคให)กองทุน 
(๗) ดอกผลและผลประโยชนIท่ีเกิดจากกองทุน 
(๘) เงินและทรัพยIสินอ่ืนท่ีตกเป0นของกองทุน 
เงินของกองทุนไม7ต)องนําส7งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว7าด)วยเงินคงคลัง และ

กฎหมายว7าด)วยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๕๐  เงินของกองทุนท่ีรับโอนมาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๑) ให)แยกบัญชี

ไว)เป0นการเฉพาะเพ่ือประโยชนIในการสงเคราะหIสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต) 
ตามหลักเกณฑIท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  เงินกองทุนที่ได)รับตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๔) ถ)าโรงเรียนในระบบ

ที่ส7งเงินนั้นเลิกกิจการ เม่ือได)หักหนี้สินท่ีโรงเรียนในระบบดังกล7าวค)างชําระกองทุนแล)วให)คืนให)แก7
โรงเรียนในระบบนั้น 

 
                                                 

๑๗ มาตรา ๔๘ (๔) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๘ มาตรา ๔๙ (๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๒  ในกรณีมีความจําเป0นเพ่ือประโยชนIในการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
ระบบมีสิทธิขอกู)ยืมเงินจากกองทุนได)ตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในการอนุมัติให)โรงเรียนในระบบกู)ยืมเงินจากกองทุน คณะกรรมการจะอนุมัติให)
ไม7ต)องเสียดอกเบ้ียและไม7ต)องมีหลักประกันในส7วนเงินกู)ยืมท่ีไม7เกินจํานวนเงินท่ีโรงเรียนในระบบได)
ส7งเข)ากองทุนแล)วก็ได) 

 
มาตรา ๕๓  การรับเงิน การเบิกจ7ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน 

ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให)สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษาเงิน และดําเนินการเบิกจ7าย

เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ส7วนท่ี ๕ 
การสงเคราะหI 

   
 

มาตรา ๕๔  ให)มีกองทุนสงเคราะหIเป0นนิติบุคคล มีวัตถุประสงคIเพ่ือสงเคราะหI
ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง 

(๑) การจ7ายเป0นเงินทุนเลี้ยงชีพให)แก7ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนIแก7ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การส7งเสริมการออมทรัพยIของผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การจ7ายเงินสวัสดิการสงเคราะหI 
กองทุนสงเคราะหIไม7เป0นส7วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว7าด)วยวิธีการ

งบประมาณและรายได)ของกองทุนสงเคราะหIไม7ต)องนําส7งเป0นรายได)แผ7นดิน 
 
มาตรา ๕๕  กองทุนสงเคราะหIประกอบด)วยเงินและทรัพยIสิน ดังต7อไปนี้ 
(๑) เงินท่ีโอนมาจากกองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) เงินท่ีผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส7งเข)ากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๑) 
(๓) เงินท่ีโรงเรียนในระบบส7งเข)ากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๒) 
(๔) เงินสมทบท่ีกระทรวงศึกษาธิการส7งสมทบตามมาตรา ๗๓ (๓) 
(๕) ทรัพยIสินท่ีมีผู)บริจาค 
(๖) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๗๔ และรายได)อ่ืน ๆ 
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพยIสินของกองทุนสงเคราะหI 
 
มาตรา ๕๖  ดอกผลของเงินและทรัพยIสินของกองทุนสงเคราะหIตามมาตรา ๕๕ 

ให)คํานวณแยกตามสัดส7วนของเงินกองทุนสงเคราะหI ดังต7อไปนี้ 
(๑) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหIตามมาตรา ๕๕ (๒) 
(๒) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหIตามมาตรา ๕๕ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๗  ให)กองทุนสงเคราะหIมีสํานักงานใหญ7 ณ สถานท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๘  กิจการของกองทุนสงเคราะหIไม7อยู7ภายใต)บังคับกฎหมายว7าด)วยการ

คุ)มครองแรงงานและกฎหมายว7าด)วยแรงงานสัมพันธI 
 
มาตรา ๕๙  ให)กองทุนสงเคราะหIมีอํานาจกระทํากิจการต7าง ๆ ภายในขอบแห7ง

วัตถุประสงคIตามมาตรา ๕๔ 
การให)ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากู)ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหI

ต)องมีหลักประกันโดยจะนําเงินท่ีผู)กู)จะมีสิทธิได)รับจากกองทุนสงเคราะหIในเวลาท่ีขอกู)ยืมมาเป0น
หลักประกันก็ได)  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 

การนําเงินกองทุนสงเคราะหIไปลงทุนหรือหาประโยชนIต)องได)รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก7อน 

 
มาตรา ๖๐  ค7าใช)จ7ายในการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหI ให)จ7ายจากดอกผล

ของกองทุนสงเคราะหIตามมาตรา ๕๖ (๒) ซ่ึงต)องไม7เกินร)อยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะหI
ดังกล7าวตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 

ในกรณีท่ีดอกผลของกองทุนสงเคราะหIตามวรรคหนึ่งไม7เพียงพอใช)จ7ายในการ
ดําเนินงานให)กระทรวงศึกษาธิการต้ังงบประมาณอุดหนุนตามความจําเป0น 

 
มาตรา ๖๑  ให)มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI ประกอบด)วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป0นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน และผู)แทนกระทรวงการคลัง

เป0นกรรมการ 
(๓) ผู)แทนสมาคมเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน ผู)แทนฝSายผู)อํานวยการ ผู)แทนฝSายครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฝSายละหนึ่งคนซ่ึงได)รับคัดเลือกตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด เป0นกรรมการ 
(๔) ผู)ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงมีความรู)ด)านการเงิน การคลัง การบริหาร

กองทุนหรือกฎหมายท่ีคัดเลือกโดยท่ีประชุมร7วมกันระหว7างประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) 
และ (๓) เป0นกรรมการ 

ให)ผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหI เป0นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๖๒  กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิต)องไม7มีลักษณะต)องห)าม ดังต7อไปนี้ 
(๑) ไม7เป0นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน7วยงานอื่นของรัฐไล7ออก 

ให)ออกหรือเลิกจ)างเพราะทุจริตต7อหน)าท่ี 
(๒) ไม7เป0นผู)ดํารงตําแหน7งทางการเมือง หรือกรรมการ ท่ีปรึกษา และเจ)าหน)าท่ีของ

พรรคการเมือง 
 
มาตรา ๖๓  กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน7งคราวละสามป1และอาจ

ได)รับแต7งต้ังอีกได)แต7จะแต7งต้ังให)ดํารงตําแหน7งติดต7อกันเกินสองวาระมิได) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๔  นอกจากการพ)นจากตําแหน7งตามวาระตามมาตรา ๖๓ กรรมการ

ผู)ทรงคุณวุฒิพ)นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล)มละลาย 
(๔) เป0นคนไร)ความสามารถหรือคนเสมือนไร)ความสามารถ 
(๕) ได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก 
(๖) มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๖๒ 
ในกรณีที่ตําแหน7งกรรมการว7างลงและยังมิได)แต7งต้ังกรรมการแทนตําแหน7งที่ว7าง

ให)คณะกรรมการประกอบด)วยกรรมการเท7าท่ีเหลืออยู7 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิพ)นจากตําแหน7งตามวาระ ให)กรรมการ

ผู)ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ)นจากตําแหน7งปฏิบัติหน)าท่ีไปพลางก7อนจนกว7าจะแต7งต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิใหม7 
ในกรณีท่ีกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิพ)นจากตําแหน7งก7อนครบวาระ ให)ดําเนินการแต7งต้ัง

กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิใหม7โดยเร็ว เว)นแต7วาระการดํารงตําแหน7งเหลืออยู7ไม7ถึงเก)าสิบวันจะไม7ดําเนินการ
แต7งต้ังแทนก็ได) และให)ผู)ซ่ึงได)รับแต7งต้ังใหม7อยู7ในตําแหน7งเพียงเท7าวาระท่ีเหลืออยู7ของผู)ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๖๖  ให)คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIมีอํานาจหน)าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย ออกระเบียบ และข)อบังคับในการบริหารกิจการของกองทุน

สงเคราะหIตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑI และเง่ือนไขในการลงทุนของกองทุนสงเคราะหIรวม

ตลอดท้ังการให)สถาบันการเงินนําเงินของกองทุนสงเคราะหIไปลงทุนและหาประโยชนIโดยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) กํากับดูแลการจัดการกองทุนสงเคราะหI 
(๔) กําหนดหลักเกณฑIและวิธีการจ7ายเงินสวัสดิการสงเคราะหI 
(๕) อนุมัติงบประมาณรายจ7ายของกองทุนสงเคราะหI 
(๖) กําหนดหลักเกณฑIและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ7ายเงินของกองทุนสงเคราะหI 
(๗) กําหนดระเบียบและข)อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและ

ลูกจ)างตลอดจนการกําหนดเงินเดือน และเงินอ่ืน รวมถึงการสงเคราะหIและสวัสดิการ 
(๘) แต7งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI

มอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือให)เป0นไปตามวัตถุประสงคIของกองทุนสงเคราะหI 
 
มาตรา ๖๗  การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIและคณะอนุกรรมการ

ให)เป0นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI 
ห)ามกรรมการกองทุนสงเคราะหIเข)าร7วมพิจารณาในเรื่องท่ีตนมีส7วนได)เสีย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๘  ให)กรรมการกองทุนสงเคราะหIและอนุกรรมการได)รับประโยชนIตอบแทน
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๖๙  ให)มีผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะหIแต7งต้ังจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)าม ดังต7อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม7เกินหกสิบห)าป1 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให)แก7กองทุนสงเคราะหIได)เต็มเวลา 
(๔) ไม7เคยได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให)จําคุก เว)นแต7เป0นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได)กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม7เป0นหรือเคยเป0นบุคคลล)มละลาย 
(๖) ไม7เป0นข)าราชการ พนักงานหรือลูกจ)างของหน7วยงานของรัฐ 
(๗) ไม7เป0นข)าราชการการเมือง ผู)ดํารงตําแหน7งทางการเมือง หรือกรรมการท่ีปรึกษา 

หรือเจ)าหน)าท่ีของพรรคการเมือง 
(๘) ไม7เป0นกรรมการผู)จัดการ ผู)จัดการ หรือดํารงตําแหน7งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน

คล)ายคลึงกันนั้นในห)างหุ)นส7วนหรือบริษัท เว)นแต7เป0นกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI
มอบหมายให)เป0นกรรมการในบริษัทท่ีกองทุนสงเคราะหIเป0นผู)ถือหุ)น 

(๙) ไม7เป0นผู)มีส7วนได)เสียในสัญญาท่ีทํากับกองทุนสงเคราะหI หรือในกิจการท่ีกระทํา
ให)แก7กองทุนสงเคราะหIโดยตรงหรือโดยอ)อม 

 
มาตรา ๗๐  การดํารงตําแหน7ง การพ)นจากตําแหน7ง การกําหนดเง่ือนไขในการ

ทดลองปฏิบัติงาน และการทํางานในหน)าท่ีผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหI ให)เป0นไปตามสัญญาจ)างท่ี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด โดยให)มีอายุการจ)างคราวละไม7เกินสี่ป1 และเม่ือครบกําหนด
อายุสัญญาจ)างแล)ว คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIจะต7ออายุสัญญาจ)างอีกก็ได) 

ให)ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI เป0นผู) มี อํานาจทําสัญญาจ)าง
ผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIในนามของกองทุนสงเคราะหI 

ให)ผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIได)รับเงินค7าจ)าง ค7าตอบแทน และเงินอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 

 
มาตรา ๗๑  ให)ผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIเป0นผู)บังคับบัญชาพนักงานและ

ลูกจ)าง และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะหIให)เป0นไปตามวัตถุประสงคIของ
กองทุนสงเคราะหIและตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหIกําหนด 

 
มาตรา ๗๒  ในกิจการของกองทุนสงเคราะหIท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให)ผู)อํานวยการ

กองทุนสงเคราะหIเป0นผู)แทนของกองทุนสงเคราะหI 
ผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIอาจมอบอํานาจให)ผู) อ่ืนปฏิบัติงานแทนได)ตาม

ข)อบังคับท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด ข)อบังคับดังกล7าวให)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นิติกรรมท่ีกระทําโดยฝSาฝWนข)อบังคับตามวรรคสอง ย7อมไม7ผูกพันกองทุนสงเคราะหI 
เว)นแต7คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIจะให)สัตยาบัน 

 
มาตรา ๗๓  ให)โรงเรียนในระบบ ผู) อํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

กระทรวงศึกษาธิการส7งเงินสะสมหรือเงินสมทบ แล)วแต7กรณี เข)ากองทุนสงเคราะหIตามเกณฑI ดังต7อไปนี้ 
(๑) ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส7งเงินสะสมสําหรับตนเองในอัตรา

ท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนดซ่ึงต)องไม7เกินร)อยละสามของเงินเดือนรายเดือนท่ีแต7ละคนได)รับ 
และต)องไม7เกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) โรงเรียนในระบบส7งเงินสมทบเป0นจํานวนเท7ากับเงินสะสมท่ีผู)อํานวยการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาส7งตาม (๑) เป0นรายคน 

(๓) กระทรวงศึกษาธิการส7งเงินสมทบเป0นจํานวนสองเท7 าของเงินสะสมท่ี
ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาส7งตาม (๑) เป0นรายคน 

 
มาตรา ๗๔  ให)โรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผู)อํานวยการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีต)องส7งตามมาตรา ๗๓ (๑) ไว)ในทุกคราวท่ีมีการจ7ายเงินเดือนและให)นําส7ง
เงินสะสมดังกล7าว พร)อมท้ังเงินสมทบท่ีโรงเรียนในระบบต)องส7งตามมาตรา ๗๓ (๒) ตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนดภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไม7นําส7งเงินสมทบตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือส7ง
ไม7ครบถ)วนให)เสียเงินเพ่ิมอีกร)อยละสองต7อเดือนจนกว7าจะนําส7งหรือนําส7งครบถ)วน 

 
มาตรา ๗๕  ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงส7งเงินสะสมตามมาตรา 

๗๓ (๑) ติดต7อกันครบสองเดือนแล)ว มีสิทธิได)รับเงินสวัสดิการสงเคราะหI 
เงินสวัสดิการสงเคราะหIตามวรรคหนึ่ง ให)จ7ายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหIตาม

มาตรา ๕๖ (๒) ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนดตามมาตรา ๖๖ 
 
มาตรา ๗๖  ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได)รับเงินทุนเลี้ยงชีพ

เม่ือออกจากงาน ดังต7อไปนี้ 
(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ เท7ากับจํานวนท่ีผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษา แล)วแต7กรณี ได)ส7งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) พร)อมท้ังดอกผลท่ีคํานวณได)ตามมาตรา 
๕๖ (๑) 

(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เท7ากับจํานวนท่ีโรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ
ได)ส7งเงินสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) โดยไม7รวมดอกผลตามมาตรา ๕๖ (๒) 

ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม7มีสิทธิได)รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ 
ในกรณีออกจากงานโดยมีความผิด หรือก7อนมีเวลาทํางานครบสิบป1 เว)นแต7เป0นการออกจากงาน
เพราะตาย เจ็บปSวยหรือทุพพลภาพซ่ึงแพทยIท่ีทางราชการรับรองได)ตรวจและแสดงความเห็นว7า
ไม7สามารถประกอบวิชาชีพต7อไปได) หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีเวลาทํางานเกินยี่สิบป1 
กองทุนสงเคราะหIอาจจ7ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ก็ได) ตามหลักเกณฑI
ท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 

การนับเวลาทํางาน ให)เริ่มนับต้ังแต7วันท่ีหนึ่งของเดือนท่ีผู)อํานวยการ ครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษาได)ส7งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) 

 
มาตรา ๗๗  ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงออกจากงานโดยไม7มี

ความผิดและมีเวลาทํางานไม7น)อยกว7าห)าป1 แต7ไม7ถึงสิบป1 อาจได)รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ได)
ภายใต)เง่ือนไข ดังต7อไปนี้ 

(๑) ยังไม7รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ และส7งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) เท7า
จํานวนท่ีส7งในเดือนสุดท)ายก7อนออกจากงานต7อไปจนครบสิบป1 

(๒) ในการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ให)คํานวณเฉพาะเงินท่ีโรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาธิการส7งสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) จนถึงวันท่ีผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากงาน 

(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑIและเง่ือนไขอ่ืนท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  เม่ือผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจาก

การปฏิบัติหน)าท่ีหรือทํางานให)แก7โรงเรียนในระบบ ให)กองทุนสงเคราะหIจ7ายเงินค7าทดแทนให)แก7คู7สมรส
และทายาทโดยธรรมของผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลท่ีผู)อํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาระบุไว) ตามหลักเกณฑIและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๗๙  เม่ือผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ประสบอันตรายเนื่องจาก

การปฏิบัติหน)าท่ีหรือทํางานให)แก7โรงเรียนในระบบ ให)จ7ายเงินสวัสดิการสงเคราะหIให) ดังต7อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีประสบอันตรายแก7กายหรือจิตใจจนถึงแก7ทุพพลภาพ ให)จ7ายให)เป0น

เงินค7าทดแทน 
(๒) ในกรณีท่ีประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางร7างกายหรือจิตใจให)จ7าย

เป0นค7าฟWYนฟูสมรรถภาพภายหลังจากการรักษาด)วยวิธีทางการแพทยIได)สิ้นสุดลงแล)วเพ่ือให)สามารถ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมได) 

การจ7ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให)จ7ายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหI ตามมาตรา ๕๖ (๒)  
ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIกําหนด 

 
มาตรา ๘๐  สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัตินี้เป0นสิทธิ

เฉพาะตัวไม7อาจโอนแก7กันได) และไม7อยู7ในข7ายแห7งการบังคับคดี เว)นแต7เป0นการชําระหนี้ท่ีผู)อํานวยการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป0นหนี้กองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๑  ให)กองทุนสงเคราะหIจัดทําบัญชีของกองทุนสงเคราะหI ให)เป0นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว7าด)วยการบัญชี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กองทุนสงเคราะหIต)องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ให)เป0นไป
ตามกฎหมายว7าด)วยการบัญชี 

 
มาตรา ๘๒  ให)กองทุนสงเคราะหIจัดทํางบการเงินส7งให)ผู)สอบบัญชีตรวจสอบภายใน

เก)าสิบวันนับแต7วันสิ้นป1บัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นป1บัญชีของกองทุนสงเคราะหI ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหIกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ให)คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIแต7งต้ังบุคคลภายนอก ซ่ึงเป0น

ผู)สอบบัญชีรับอนุญาตเป0นผู)สอบบัญชีของกองทุนสงเคราะหIทุกรอบป1บัญชี 
 
มาตรา ๘๔  ให)ผู)สอบบัญชีมีหน)าท่ีตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน

ต7าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหI เพ่ือการนี้ให)มีอํานาจสอบถามผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ ผู)จัดการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการกองทุนสงเคราะหI และผู)ท่ีได)รับมอบหมายให)ดําเนินการเก่ียวกับ
กองทุนสงเคราะหI และเรียกให)ส7งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต7าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนสงเคราะหI
เป0นการเพ่ิมเติมได)ตามความจําเป0น 

 
มาตรา ๘๕  ให)ผู)สอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีท่ีแสดงความเห็นต7องบ

การเงินเสนอคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI เพ่ือรับรองภายในหนึ่ งร)อยห)าสิบวัน และให)
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIเสนอต7อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันสิ้นป1บัญชี 

ให)กองทุนสงเคราะหIเผยแพร7รายงานประจําป1 โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงิน
ท่ีผู)สอบบัญชีให)ความเห็นแล)ว 

 
ส7วนท่ี ๖ 

การคุ)มครองการทํางาน 
   

 
มาตรา ๘๖๑๙  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส7วนของผู)อํานวยการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไม7อยู7ภายใต)บังคับกฎหมายว7าด)วยการคุ)มครองแรงงาน กฎหมายว7าด)วย
แรงงานสัมพันธI กฎหมายว7าด)วยการประกันสังคม และกฎหมายว7าด)วยเงินทดแทน แต7ผู)อํานวยการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต)องได)รับประโยชนIตอบแทนไม7น)อยกว7าท่ีกําหนดไว)ใน
กฎหมายว7าด)วยการคุ)มครองแรงงาน 

การคุ)มครองการทํางาน การจัดให)มีคณะกรรมการคุ)มครองการทํางานและประโยชนI
ตอบแทนข้ันตํ่าของผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ให)เป0นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๘๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส7วนท่ี ๗ 
การกํากับดูแล 

   
 

มาตรา ๘๗  ห)ามผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ ผู)จัดการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาใช)หรือยอมให)ผู)อ่ืนใช)อาคาร สถานท่ี และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพ่ือการอันมิชอบด)วย
กฎหมายหรือขัดต7อความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป0นการอันไม7ควรแก7
กิจการของโรงเรียนในระบบ 

 
มาตรา ๘๘  ห)ามโรงเรียนในระบบทําหรือยินยอมให)บุคคลอ่ืนทําการใดอันอาจเป0นภัย

ต7อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
มาตรา ๘๙  ห)ามโรงเรียนในระบบหยุดสอนติดต7อกันเกินเจ็ดวันอันมิใช7เป0นการหยุด

ตามปกติของโรงเรียน เว)นแต7มีเหตุจําเป0นอันไม7อาจหลีกเลี่ยงได) ในกรณีเช7นนั้นให)แจ)งเป0นหนังสือ
ให)ผู)อนุญาตทราบพร)อมด)วยเหตุผลของการหยุดสอน 

 
มาตรา ๙๐  ในกรณีท่ีมีภยันตรายหรือเหตุการณIอันกระทบต7อสวัสดิภาพของ

นักเรียนหรือการจัดการศึกษาให)แก7นักเรียน ผู)อนุญาตจะสั่งให)โรงเรียนในระบบท่ีเก่ียวข)องหยุดสอน
ตามเวลาท่ีกําหนดก็ได) 

 
มาตรา ๙๑  ในกรณีท่ีปรากฏว7าอาคาร สถานท่ี หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบ

มีสภาพขัดต7อสุขลักษณะหรืออนามัย ไม7ม่ันคง หรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเป0นภยันตรายแก7นักเรียน ผู)อนุญาต
มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให)ผู)รับใบอนุญาตดําเนินการแก)ไขให)แล)วเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในระหว7างท่ียังมิได)ดําเนินการแก)ไขตามวรรคหนึ่งให)แล)วเสร็จ ผู)อนุญาตจะสั่งให)
โรงเรียนในระบบหยุดสอน โดยจะสั่งให)ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป0นเพ่ือประโยชนIในการจัดการศึกษา
ให)แก7นักเรียนด)วยก็ได) 

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีท่ีอาคาร สถานท่ี หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกทําลายหรือ

ได)รับความเสียหายหรือมีเหตุจําเป0นอ่ืนท่ีทําให)ไม7สามารถใช)ดําเนินกิจการเป0นโรงเรียนได) ให)ผู)อํานวยการ
แจ)งเป0นหนังสือให)ผู)อนุญาตทราบและดําเนินการแก)ไขให)แล)วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว7างดําเนินการแก)ไขตามวรรคหนึ่ง ถ)าเป0นระยะเวลาในระหว7างเปUดภาคเรียน
และต)องใช)เวลาในการดําเนินการแก)ไขเกินสามสิบวัน ผู)อํานวยการต)องจัดหาสถานท่ีแห7งอ่ืนเพ่ือดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบเป0นการชั่วคราว แล)วแจ)งให)ผู)อนุญาตทราบภายในสามวันนับแต7วันท่ีจัดหา
สถานท่ีได) 

ในกรณีท่ีผู)อนุญาตเห็นว7าสถานท่ีท่ีจะใช)เป0นการชั่วคราวไม7เหมาะสมหรือปลอดภัย
สําหรับนักเรียน ให)แจ)งให)ผู)อํานวยการจัดหาสถานท่ีใหม7ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๓  เม่ือความปรากฏต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือมีผู)ร)องเรียนว7าโรงเรียนใน
ระบบก7อให)เกิดความเดือดร)อนหรือเสียหายแก7ประชาชน มีพฤติการณIอันเป0นภัยต7อความสงบ
เรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการฝSาฝWนพระราชบัญญัตินี้ ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมี
หน)าท่ีดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข)อเท็จจริงโดยเร็ว แล)วรายงานผลการตรวจสอบต7อผู)อนุญาต
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามอํานาจหน)าท่ีต7อไป 

 
มาตรา ๙๔  การโฆษณาของโรงเรียนในระบบต)องไม7เป0นเท็จ เกินความจริงหรือขัด

ต7อความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ในกรณีท่ีผู)อนุญาตเห็นว7าการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝSาฝWนวรรคหนึ่ง ผู)อนุญาต

มีอํานาจออกคําสั่งให)โรงเรียนในระบบปฏิบัติอย7างหนึ่งอย7างใดหรือหลายอย7าง ดังต7อไปนี้ 
(๑) หยุดการโฆษณา 
(๒) แก)ไขการโฆษณาให)ถูกต)อง 
(๓) โฆษณาเพื่อแก)ไขความเข)าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล)วตามวิธีการท่ี

ผู)อนุญาตกําหนด 
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไม7ดําเนินการตามคําสั่งของผู)อนุญาต หรือฝSาฝWน

หรือไม7ปฏิบัติตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีผู)อนุญาตกําหนดตามวรรคสอง ผู)อนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนในระบบนั้นได)  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความร)ายแรงแห7งพฤติการณIท่ีกระทําผิด 

 
มาตรา ๙๕  โรงเรียนในระบบใดฝS าฝWนหรือไม7ปฏิ บั ติตามบทบัญญั ติแห7 ง

พระราชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม7ดําเนิน
กิจการให)เป0นไปตามท่ีได)รับอนุญาต หรือจัดการศึกษาตํ่ากว7าเกณฑIมาตรฐานท่ีกําหนดไว) ผู)อนุญาต
มีอํานาจออกคําสั่งให)แก)ไขภายในเวลาท่ีกําหนด 

โรงเรียนในระบบใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให)ผู)อนุญาตมีอํานาจออก
คําสั่งให)โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม7 หรือให)หยุดดําเนินกิจการตามใบอนุญาตท้ังหมดหรือ
บางส7วนเป0นการชั่วคราว หรือสั่งการอย7างอ่ืนตามควรแก7กรณี  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความร)ายแรงแห7ง
พฤติการณIท่ีกระทําผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไม7กระทบถึงการดําเนินคดีกับผู)กระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติเป0นความผิด 

 
มาตรา ๙๖  ผู)อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งให)โรงเรียนในระบบอยู7ในความควบคุมของ

สํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีเขตอํานาจเม่ือ
มีเหตุอย7างหนึ่งอย7างใด ดังต7อไปนี้ 

(๑) โรงเรียนในระบบไม7มีทุนเพียงพอท่ีจะดําเนินกิจการต7อไป 
(๒) โรงเรียนในระบบฝSาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําให)เกิดความเสียหาย
อย7างร)ายแรงแก7การดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) โรงเรียนในระบบฝSาฝWนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของผู)อนุญาตหรือพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําให)เกิดความเสียหายอย7างร)ายแรงแก7การดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๔) โรงเรียนในระบบไม7ปฏิบัติตามตราสารจัดต้ัง และอาจทําให)เกิดความเสียหาย
อย7างร)ายแรงแก7การดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๕) คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู)อํานวยการ ผู)จัดการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทําการอันเป0นภัยอย7างร)ายแรงต7อความม่ันคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร)อย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๖) เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑๑ 

(๗) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให)แจ)งคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบให)คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ

ทราบและปUดประกาศคําสั่งดังกล7าวไว)ท่ีหน)าประตูโรงเรียนในระบบด)วย 
 
มาตรา ๙๗  เม่ือได)มีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แล)ว ให)ผู)อนุญาต

แต7งต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด)วย ประธานกรรมการและ
กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู)ความสามารถและประสบการณIในด)านการศึกษาและด)านอ่ืนท่ีเก่ียวข)อง
อีกไม7เกินหกคน เพ่ือปฏิบัติหน)าท่ีแทนคณะกรรมการบริหารและดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ
เป0นการชั่วคราวในระหว7างท่ีโรงเรียนในระบบอยู7ในความควบคุม 

เม่ือแต7งต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแล)ว ให)ผู)อนุญาตรายงานให)
คณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๙๘  เม่ือได)มีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แล)ว ผู)รับ

ใบอนุญาต ผู)อํานวยการ ผู)จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ)าหน)าท่ี และผู)ปฏิบัติงานอ่ืนของ
โรงเรียนในระบบต)องปฏิบัติหน)าท่ีในโรงเรียนนั้นตามท่ีคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ
มอบหมายและต)องจัดการตามสมควรเพ่ือรักษาความสงบเรียบร)อย และดูแลรักษาทรัพยIสินของ
โรงเรียนในระบบ 

ผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ และผู)จัดการ ต)องส7งมอบทรัพยIสินพร)อมด)วยสรรพ
สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนเก่ียวกับทรัพยIสินและหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐาน
เก่ียวกับนักเรียนท้ังหมดของโรงเรียนในระบบนั้นให)แก7คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายใน
เจ็ดวันนับแต7วันท่ีมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๙๙  ผู)อนุญาตอาจสั่งให)ข)าราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานใน

โรงเรียนในระบบระหว7างเวลาท่ีอยู7ในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบได)ตาม
ความจําเป0นโดยให)ถือว7าเป0นการปฏิบัติราชการตามปกติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๐  เม่ือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นว7าเหตุแห7งการสั่งให)
ควบคุมโรงเรียนในระบบได)ล7วงพ)นหรือได)รับการแก)ไขหรือปรับปรุงแล)ว ให)คณะกรรมการควบคุม
โรงเรียนในระบบเสนอความเห็นต7อผู)อนุญาต 

ในกรณีท่ีผู)อนุญาตเห็นสมควรยกเลิกคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ ให)ออกคําสั่ง
ยกเลิกและแจ)งให)คณะกรรมการบริหารทราบพร)อมท้ังปUดประกาศคําสั่งดังกล7าวไว)ท่ีหน)าประตู
โรงเรียนในระบบแล)วรายงานให)คณะกรรมการทราบ และให)คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ
ส7งมอบทรัพยIสินและเอกสารหลักฐานท่ีได)รับมอบตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง คืนให)แก7โรงเรียนใน
ระบบภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ีมีคําสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ 

 
มาตรา ๑๐๑  ค7าใช)จ7ายในการดําเนินกิจการระหว7างการควบคุมโรงเรียนในระบบ

รวมท้ังเงินค7าตอบแทนในการปฏิบัติหน)าท่ีของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ ให)จ7ายจากเงิน
ของโรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑIท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีโรงเรียนในระบบมีเงินไม7พอจ7ายตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนในระบบมีสิทธิ
กู)ยืมเงินจากกองทุนตามมาตรา ๔๙ มาสมทบจ7ายได) 

 
มาตรา ๑๐๒  เม่ือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นว7าโรงเรียนในระบบท่ีถูก

ควบคุมไม7สมควรดําเนินกิจการต7อไปไม7ว7าด)วยเหตุใด ให)รายงานผู)อนุญาตเพ่ือพิจารณาสั่งการต7อไป 
 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือผู)อนุญาตได)รับรายงานตามมาตรา ๑๐๒ แล)ว ให)ผู)อนุญาตมีอํานาจ

สั่งให)คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบดําเนินการควบคุมต7อไปตามเวลาท่ีกําหนดหรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบก็ได) 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการปฏิบัติหน)าท่ี ให)คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเป0น

เจ)าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเช7นเดียวกับพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตรา 
๑๒๘ 

 
ส7วนท่ี ๘ 

จรรยา มรรยาท วินัย และหน)าท่ี 
   

 
มาตรา ๑๐๕  ผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ ผู)บริหาร ผู)จัดการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีไม7อยู7ในบังคับของกฎหมายว7าด)วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให)มีจรรยา 
มรรยาท วินัย และหน)าท่ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
ส7วนท่ี ๙ 

การโอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๖  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดประสงคIจะโอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนใน
ระบบให)บุคคลอ่ืน ให)ยื่นคําขอต7อผู)อนุญาตตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู)อนุญาตเห็นว7าผู)รับโอนมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ 
หรือมาตรา ๒๒ แล)วแต7กรณี ให)อนุญาตโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๗  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตตายหรือเป0นคนสาบสูญ และทายาทมีความ

ประสงคIจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบต7อไป ให)ทายาทซ่ึงมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)าม
ตามมาตรา ๒๑ หรือในกรณีท่ีมีทายาทหลายคน ให)ทายาทด)วยกันนั้นตกลงต้ังทายาทคนหนึ่งซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตต7อผู)อนุญาตภายใน
เก)าสิบวันนับแต7วันท่ีผู)รับใบอนุญาตตายหรือสาบสูญหรือภายในระยะเวลาท่ีผู)อนุญาตขยายเวลาตาม
ความจําเป0น ถ)ามิได)ยื่นคําขอภายในเวลาท่ีกําหนด ให)ผู)อนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตาม
มาตรา ๙๖ 

ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู7โดยไม7มีผู)ใดได)รับข7าว
เก่ียวกับผู)รับใบอนุญาตเป0นเวลาเกินสามสิบวัน ทายาทของผู)รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นคําขอ
อนุญาตทําหน)าท่ีแทนผู)รับใบอนุญาตจนกว7าศาลจะมีคําสั่งให)ผู)รับใบอนุญาตเป0นคนสาบสูญหรือผู)รับ
ใบอนุญาตตายหรือปรากฏตัว 

เม่ือยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล)ว ให)ผู)ยื่นคําขอมีสิทธิ
และหน)าท่ีเช7นเดียวกับผู)รับใบอนุญาตไปพลางก7อนจนกว7าผู)อนุญาตจะไม7อนุญาตให)โอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๘  เม่ือมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง หรือกรณีผู)รับใบอนุญาตได)ไปเสีย

จากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู7ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง เป0นเวลาถึงหนึ่งป1 ถ)าทายาทไม7ประสงคIจะดําเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบนั้นต7อไป ให)ทายาทยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๑๔ หรือ
โอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบให)บุคคลอ่ืนตามมาตรา ๑๐๖  ท้ังนี้ ภายในเก)าสิบวันนับแต7วันท่ี
ผู)รับใบอนุญาตตาย สาบสูญ หรือวันท่ีครบหนึ่งป1ท่ีไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู7 ถ)ามิได)ยื่นคําขอ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให)ผู)อนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีตามมาตรา ๑๐๗ ถ)าไม7มีทายาทคนใดมีคุณสมบัติและไม7มี

ลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ หรือในกรณีท่ีมีทายาทหลายคนแต7ไม7สามารถตกลงกันได)และทายาทยัง
ประสงคIจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบต7อไป ให)ทายาทหรือผู)จัดการมรดกดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๒ เพ่ือยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตต7อผู)อนุญาต
ภายในเก)าสิบวันนับแต7วันท่ีจัดต้ังนิติบุคคล โดยให)นําความในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม มาใช)บังคับด)วย
โดยอนุโลม ถ)ามิได)ยื่นคําขอภายในเวลาท่ีกําหนด ให)ผู)อนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตาม
มาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่ผู)รับใบอนุญาตเป0นบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือ

มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ ให)ผู)รับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบให)ผู)มี
คุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แล)วแต7กรณี ภายในเก)าสิบวันนับแต7
วันท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต)องห)ามดังกล7าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตเป0นนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต)องห)ามตาม
มาตรา ๒๒ นิติบุคคลนั้นต)องแก)ไขให)ถูกต)องภายในเก)าสิบวันนับแต7วันท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต)องห)ามดังกล7าว 

ถ)าผู)รับใบอนุญาตไม7อาจดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แล)วแต7กรณี ให)ผู)อนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตเป0นนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือ

ล)มละลายให)ผู)อนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 
 
มาตรา ๑๑๒  ในระหว7างท่ีไม7มีผู)ปฏิบัติหน)าท่ีผู)รับใบอนุญาตตามหมวดนี้  ให)

ผู)อํานวยการมีอํานาจหน)าท่ีและความรับผิดชอบเช7นเดียวกับผู)รับใบอนุญาต 
 

ส7วนท่ี ๑๐ 
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี 

   
 

มาตรา ๑๑๓  โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ เม่ือ 
(๑) ผู)รับใบอนุญาตหรือทายาท แล)วแต7กรณี ได)รับอนุญาตให)เลิกกิจการโรงเรียน

ในระบบ หรือ 
(๒) ผู)รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
 
มาตรา ๑๑๔  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตหรือทายาท แล)วแต7กรณี ไม7ประสงคIจะ

ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบต7อไป ให)ยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพร)อมด)วยเหตุผลต7อ
ผู)อนุญาตล7วงหน)าไม7น)อยกว7าหนึ่งร)อยยี่สิบวันก7อนสิ้นป1การศึกษา 

ในกรณีท่ีมีเหตุพ)นวิสัยท่ีโรงเรียนในระบบจะดําเนินกิจการต7อไปได) ผู)รับใบอนุญาต
หรือทายาท แล)วแต7กรณี จะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นคําขอล7วงหน)าน)อยกว7า
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได) 

ในการอนุญาตตามคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู)อนุญาตจะกําหนดมาตรการ
หรือเง่ือนไขให)โรงเรียนในระบบต)องปฏิบัติเพ่ือคุ)มครองหรือเพ่ือประโยชนIในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนในโรงเรียนนั้นก7อนอนุญาตให)เลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามท่ีเห็นสมควรก็ได) 

 
มาตรา ๑๑๕  เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา ๑๑๓ ให)คณะกรรมการ

บริหารหรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ แล)วแต7กรณี แต7งต้ังผู)ชําระบัญชีเพ่ือชําระบัญชี
ของโรงเรียนในระบบ และให)นําความในประมวลกฎหมายแพ7งและพาณิชยIว7าด)วยการชําระบัญชีห)าง
หุ)นส7วนจดทะเบียน ห)างหุ)นส7วนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใช)บังคับโดยอนุโลม 

ในระหว7างการชําระบัญชี ให)ถือว7าโรงเรียนในระบบนั้นยังคงต้ังอยู7ตราบเท7าเวลาท่ี
จําเป0นเพ่ือการชําระบัญชี 

เม่ือได)ชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งแล)ว ถ)ามีทรัพยIสินเหลืออยู7 ให)คืนแก7ผู)รับใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑๖  ก7อนได)รับอนุญาตให)เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ให)ผู)รับใบอนุญาต 

ผู)อํานวยการ และผู)จัดการมีหน)าท่ีส7งมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) และ (๕) และเอกสาร
อ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนดให)แก7ผู)อนุญาต 

ในกรณีท่ีผู)อนุญาตเห็นว7าเอกสารหลักฐานท่ีส7งตามวรรคหนึ่งยังไม7ครบถ)วน ให)ผู)
อนุญาตมีอํานาจสั่งให)บุคคลตามวรรคหนึ่งส7งเพ่ิมเติมจนครบถ)วนภายในเวลาท่ีกําหนดได)และเพ่ือ
ประโยชนIแห7งการนี้ให)ถือว7าบุคคลดังกล7าวยังคงมีหน)าท่ีตามวรรคหนึ่งต7อไปจนกว7าจะส7งเอกสาร
หลักฐานครบถ)วน 

เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแล)วและมีความจําเป0นต)องออกหนังสือรับรองผล
การศึกษาของนักเรียน ให)ผู)อนุญาตมีอํานาจออกให)แทนโรงเรียนในระบบได) 

ให)ผู)อนุญาตดําเนินการช7วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบท่ีเลิกกิจการตามควร
แก7กรณี 

 
ส7วนท่ี ๑๑ 
การอุทธรณI 

   
 

มาตรา ๑๑๗ ๒๐  ในกรุงเทพมหานคร ให) มีคณะกรรมการวินิจ ฉัย อุทธรณI 
ประกอบด)วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป0นประธานกรรมการ ผู)แทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
เลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน และประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการแต7งต้ัง เป0นกรรมการ และให)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แต7งต้ังผู)แทนสมาคมท่ีเก่ียวข)องกับการศึกษาเอกชนจํานวนสามคน เป0นกรรมการ และผู)อํานวยการ
สถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร เป0นเลขานุการคนหนึ่งและผู)ช7วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอ่ืนแต7ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ให)มีคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณI ประกอบด)วย ผู)ว7าราชการจังหวัดหรือรองผู)ว7าราชการจังหวัดซ่ึงผู)ว7าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป0นประธานกรรมการ ผู)แทนสํานักงานอัยการจังหวัด ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซ่ึงผู)ว7าราชการจังหวัดแต7งต้ัง และผู)แทนคณะกรรมการประสานและ
ส7งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจํานวนสามคน เป0นกรรมการ และให)ผู)ว7าราชการจังหวัดแต7งต้ัง
ผู)อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้น เป0นเลขานุการคนหนึ่งและผู)ช7วยเลขานุการคนหนึ่ง เว)นแต7
ในจังหวัดท่ีผู)ว7าราชการจังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจให)เป0น
ผู)อนุญาต ให)จังหวัดนั้นมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมอบหมาย เป0นประธานกรรมการ และให)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต7งต้ังประธาน
กรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู)อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู)แทนสมาคม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดจํานวนสามคนเป0นกรรมการ และแต7งตั้งผู)อํานวยการสถานศึกษาของรัฐ
ในจังหวัดนั้นเป0นเลขานุการคนหนึ่งและผู)ช7วยเลขานุการคนหนึ่ง 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๑๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให)นําความในมาตรา ๑๒ มาใช)บังคับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณI
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๘  ผู)ซ่ึงต)องปฏิบัติตามคําสั่งหรือได)รับผลกระทบจากคําสั่งของผู)อนุญาต

ผู)ใดไม7พอใจในคําสั่งดังกล7าว ให)มีสิทธิยื่นอุทธรณIเป0นหนังสือต7อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIได)
ภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับหนังสือแจ)งคําสั่งจากผู)อนุญาตหรือวันท่ีทราบคําสั่ง แล)วแต7กรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIให)เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๑๙  การยื่นอุทธรณI การรับอุทธรณI วิธีพิจารณาอุทธรณI และกําหนดเวลา

พิจารณาอุทธรณI ให)เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
การอุทธรณIไม7เป0นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของผู)อนุญาต เว)นแต7ประธาน

กรรมการของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIจะมีคําสั่งให)ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งเพ่ือรอคําวินิจฉัย
อุทธรณIตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๓ 

โรงเรียนนอกระบบ 
   

 
มาตรา ๑๒๐  การจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ต)องได)รับใบอนุญาตจากผู)อนุญาต 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนและ

หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ให)เป0นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๒๑  การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนนอก

ระบบให)เป0นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยผู)ขอรับใบอนุญาต
จะต)องแนบรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพร)อมกับคําขอและอย7างน)อยต)องมี
รายการ ดังต7อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
(๒) ท่ีตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
(๓) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๔) หลักเกณฑIการคิดค7าธรรมเนียมการศึกษา และค7าธรรมเนียมอ่ืน รวมท้ัง

หลักเกณฑIในการเพ่ิมค7าธรรมเนียมดังกล7าว 
(๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เม่ือได)รับอนุญาตแล)ว ผู)ได)รับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม7ได) 

เว)นแต7จะได)รับอนุญาตจากผู)อนุญาต 
ให)ผู)อนุญาตพิจารณาคําขออนุญาตให)แล)วเสร็จภายในเก)าสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับคําขอ

อนุญาต 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๒  ให)ผู)รับใบอนุญาตจัดให)มีผู)บริหารคนหนึ่งเป0นผู)ดูแลรับผิดชอบการ
บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบให)เป0นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง โดยผู)รับใบอนุญาตซ่ึงมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะต)องห)ามตาม
วรรคสองจะเป0นผู)บริหารเองก็ได) และให)ส7งหลักฐานการแต7งต้ังหรือการเข)าเป0นผู)บริหาร แล)วแต7กรณี 
ให)ผู)อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต7วันแต7งต้ังหรือวันเข)าบริหาร 

คุณสมบัติและลักษณะต)องห)ามของผู)บริหาร ให)เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๓  ให)โรงเรียนนอกระบบจัดให)มีครูหรือผู)สอนซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม

กับหลักสูตรและมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๔  คณะกรรมการจะกําหนดให)โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบาง

ขนาดท่ีผู)บริหารต)องจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอต7อผู)อนุญาต
ทุกป1ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได) 

 
มาตรา ๑๒๕  การเก็บค7าธรรมเนียมการศึกษาและค7าธรรมเนียมอ่ืนในโรงเรียนนอก

ระบบต)องไม7มีลักษณะเป0นการแสวงหากําไรเกินควร เม่ือคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และ
สิทธิประโยชนIท่ีนักเรียนได)รับ 

 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ีโรงเรียนนอกระบบประสงคIจะเลิกกิจการ ให)ผู)รับใบอนุญาตแจ)ง

เป0นหนังสือให)ผู)อนุญาตทราบไม7น)อยกว7าสามสิบวันก7อนวันท่ีประสงคIจะเลิกกิจการและให)ใบอนุญาตนั้น
สิ้นผลเม่ือถึงกําหนดเลิกกิจการ 

เม่ือผู)อนุญาตตรวจพบว7าโรงเรียนนอกระบบแห7งใดหยุดดําเนินกิจการเกินเก)าสิบวัน
โดยไม7แจ)งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู)อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ
ดังกล7าวได) 

 
มาตรา ๑๒๗  ให)นําบทบัญญัติดังต7อไปนี้ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข)องมาใช)บังคับ

แก7โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม 
(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 สําหรับผู)บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓)๒๑ บทบัญญัติส7วนท่ี ๖ ส7วนท่ี ๗ ส7วนท่ี ๘ ส7วนท่ี ๙ และส7วนท่ี ๑๑ ของหมวด ๒  

ท้ังนี้ ไม7รวมถึงมาตรา ๘๖ 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจ)าหน)าท่ี 

                                                 
๒๑ มาตรา ๑๒๗ (๓) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๑๒๘  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจ
เข)าไปในโรงเรียนในระหว7างเวลาทําการ และมีหนังสือเรียกผู)ซ่ึงเก่ียวข)องมาให)ถ)อยคํา ส7งเอกสาร หรือ
วัตถุท่ีเก่ียวข)องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การเข)าไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ)าหน)าที่ต)องแสดงบัตรประจําตัวแก7
ผู)ซ่ึงเก่ียวข)องและให)ผู)ซ่ึงเก่ียวข)องอํานวยความสะดวกแก7พนักงานเจ)าหน)าท่ีตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ)าหน)าท่ี ให)เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๙  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีและ

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณIตามมาตรา ๑๑๗ เป0นเจ)าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๓๐  ผู)ใดจัดต้ังโรงเรียนในระบบโดยไม7ได)รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ 
ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๒๘ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๓๒ โรงเรียนในระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดท่ีระบุไว)

ตามมาตรา ๒๐ (๒) หรือเรียกเก็บค7าธรรมเนียมผิดไปจากอัตราท่ีระบุไว)ตามมาตรา ๒๐ (๓) หรือไม7ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๓๓  โรงเรียนในระบบใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ต)องระวางโทษปรับไม7เกิน

สองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๓๔  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดไม7แต7งต้ังผู)อํานวยการหรือไม7แจ)งตามมาตรา ๓๗ 

วรรคหนึ่ง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๓๕  ผู)รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนในระบบผู)ใดแต7งต้ังผู)ไม7มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๓๗ วรรคสอง เป0นผู)อํานวยการ หรือแต7งต้ังผู)ไม7มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เป0น
รองผู)อํานวยการหรือยินยอมให)ผู)ไม7ได)รับแต7งต้ังเป0นผู)อํานวยการหรือรองผู)อํานวยการปฏิบัติหน)าท่ี
ผู)อํานวยการหรือรองผู)อํานวยการ แล)วแต7กรณี ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม7เกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓๖  ผู)อํานวยการผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต)องระวาง
โทษปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๓๗  ผู)ใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ข้ึนท้ังฉบับหรือ

แต7ส7วนหนึ่งส7วนใด เติมหรือตัดทอนข)อความ หรือแก)ไขด)วยประการใด ๆ ในเอกสารหลักฐานดังกล7าว 
หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหลักฐานนั้น หรือทําหรือให)คํารับรองเอกสาร
หลักฐานดังกล7าวเป0นเท็จ  ท้ังนี้ โดยประการท่ีน7าจะเกิดความเสียหายแก7ผู)อ่ืนหรือประชาชน ถ)าได)กระทํา
เพ่ือให)ผู)หนึ่งผู)ใดหลงเชื่อว7าเป0นเอกสารหลักฐานท่ีแท)จริง ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7หกเดือนถึงห)าป1 
หรือปรับต้ังแต7หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผู)กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป0นผู)อํานวยการ ผู)กระทําต)องระวางโทษ
เป0นสองเท7าของโทษท่ีกําหนดไว)ตามวรรคหนึ่ง 

ผู)ใดใช)หรืออ)างเอกสารหลักฐานท่ีตนรู)อยู7แล)วว7าเกิดจากการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต)องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว)ในวรรคหนึ่ง 

ถ)าผู)กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป0นผู)ใช)หรืออ)างเอกสารหลักฐานอันเป0นความผิด
ตามวรรคสามด)วย ให)ลงโทษตามวรรคสามแต7กระทงเดียว 

 
มาตรา ๑๓๘  โรงเรียนในระบบใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง หรือไม7จัดทํา

เอกสารเป0นภาษาไทยตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไม7ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม ต)องระวางโทษปรับไม7เกินห)าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๓๙  ผู)จัดการผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต)องระวางโทษปรับ

ไม7เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๔๐  โรงเรียนในระบบใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ต)องระวาง

โทษปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๔๑  ผู)รับใบอนุญาต ผู) อํานวยการ ผู)จัดการ ครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษาผู)ใดฝSาฝWนมาตรา ๘๗ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๒  โรงเรียนในระบบใดฝSาฝWนมาตรา ๘๘ ต)องระวางโทษปรับไม7เกิน

หนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๓  โรงเรียนในระบบใดฝSาฝWนมาตรา ๘๙ หรือผู)อํานวยการผู)ใดไม7แจ)ง

ให)ผู)อนุญาตทราบตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๔๔  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของผู)อนุญาตตามมาตรา ๙๑ 

ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งแสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๔๕  ผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ ผู)จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

เจ)าหน)าท่ีหรือผู)ปฏิบัติงานอ่ืนของโรงเรียนในระบบผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง ต)องระวาง
โทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๔๖  ผู)รับใบอนุญาต ผู)อํานวยการ หรือผู)จัดการผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา 

๙๘ วรรคสอง มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งแสนบาทและ
ปรับอีกวันละห)าพันบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝSาฝWน 

 
มาตรา ๑๔๗  ผู)ใดจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบโดยไม7ได)รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒๐ 

ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม7เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๔๘  โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดท่ีระบุไว)

ตามมาตรา ๑๒๑ (๓) หรือเรียกเก็บค7าธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑIท่ีระบุไว)ตามมาตรา ๑๒๑ (๔) 
หรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๔๙  ผู)รับใบอนุญาตผู)ใดไม7แต7งต้ังผู)บริหารตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง หรือ

แต7งต้ังผู)ไม7มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต)องห)ามตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง หรือยินยอมให)ผู)ไม7ได)รับการ
แต7งต้ังเป0นผู)บริหารปฏิบัติหน)าท่ีผู)บริหาร แล)วแต7กรณี ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๕๐  โรงเรียนนอกระบบใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ ต)องระวางโทษปรับ

ไม7เกินห)าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู)บริหารผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔ ต)องระวางโทษปรับไม7เกิน

สองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๕๒  ผู)ใดขัดขวาง ไม7ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไม7อํานวยความสะดวกแก7

พนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒๘ ต)องระวางโทษจําคุก
ไม7เกินหกเดือน หรือปรับไม7เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๓๒๒  ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตเป0นนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษ 

ถ)าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู)จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล7าวมีหน)าท่ีต)อง
สั่งการหรือกระทําการและละเว)นไม7สั่งการหรือไม7กระทําการจนเป0นเหตุให)นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผู)นั้นต)องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว)สําหรับความผิดนั้น ๆ ด)วย 

 
                                                 

๒๒ มาตรา ๑๕๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู)แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๕๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวให)ผู)อนุญาต
มีอํานาจเปรียบเทียบได) 

เม่ือผู)อนุญาตได)ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู)ต)องหาได)ชําระค7าปรับตามคํา
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล)ว ให)คดีนั้นเป0นอันเลิกกัน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๕๕  ให)โอนบรรดากิจการ ทรัพยIสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันท้ังปวง เงิน
และรายได)ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือวิทยาคารสงเคราะหIสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต)ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว7าด)วยเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือวิทยาคารสงเคราะหIสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต) พ.ศ. ๒๕๓๒ และเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว7าด)วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป0น
ของกองทุนส7งเสริมโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕๖  ให)โอนบรรดากิจการ ทรัพยIสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันท้ังปวง เงิน

และรายได)ของกองทุนสงเคราะหIครูใหญ7และครูโรงเรียนเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปเป0นของกองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕๗  ให)ผู) ซ่ึงดํารงตําแหน7งในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ

คณะกรรมการคุ)มครองการทํางานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู7ในวันท่ี
พระราชบัญญั ตินี้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ปฏิบั ติหน)าท่ีต7อไปจนกว7าจะมีการแต7งต้ัง
คณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการคุ)มครองการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ต)องไม7เกินหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๕๘ ให)ผู) ซ่ึ งดํารงตําแหน7งในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู7ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปฏิบัติหน)าท่ีต7อไปจนกว7าผู)อนุญาตจะมีคําสั่งให)เพิกถอนใบอนุญาตหรือให)เลิกการควบคุม 

 
มาตรา ๑๕๙๒๓  ให)โรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

๒๕๒๕ ซ่ึงมีอยู7ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป0นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียน
นอกระบบ แล)วแต7กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ และให)ถือว7าผู)รับใบอนุญาตเป0นผู)แทนนิติบุคคลและ
ได)รับยกเว)นไม7ต)องโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินให)แก7โรงเรียนในระบบ แต7ผู)รับใบอนุญาต
ต)องดําเนินการจัดทําตราสารจัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง และดําเนินการให)มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๑๕๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนซ่ึงเป0นนิติบุคคลอยู7ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช)บังคับ ยังมิได)ดําเนินการจัดทําตราสารจัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับ
กิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให)ใช)เอกสารจัดต้ังนิติบุคคลท่ีมีรายละเอียด
เก่ียวกับการบริหารกิจการโรงเรียนเป0นตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการจัดทําตราสารจัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในกรณีท่ีผู)รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนนานาชาติซ่ึงเป0นนิติบุคคลอยู7ก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช)บังคับ ยังมิได)ดําเนินการจัดทําตราสารจัดต้ังและ
รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และยังมิได)ดําเนินการให)มี
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให)ใช)เอกสารจัดต้ังนิติบุคคลท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับการบริหาร
กิจการโรงเรียนเป0นตราสารจัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ รวมท้ังให)
คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคลดังกล7าวเป0นคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการจัดทําตราสารจัดต้ังและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบ และแต7งต้ังคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการตามมาตรานี้ต)องไม7เกินสองป1นับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 
โดยให)เป0นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๖๐  ในระหว7างท่ียังไม7มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให)ผู)ซ่ึงดํารง

ตําแหน7งในคณะกรรมการอํานวยการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู7ในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน)าท่ีคณะกรรมการบริหารไปพลางก7อน
จนกว7าจะมีการแต7งต้ังคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๑  ในระหว7างท่ียังไม7มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIตามมาตรา ๖๑ 

ให)คณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ ปฏิบัติหน)าท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหI
จนกว7าจะมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต)องไม7เกินหนึ่งป1นับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

ให)คณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ แต7งต้ังข)าราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งปฏิบัติหน)าท่ีผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการ
แต7งต้ังผู)อํานวยการกองทุนสงเคราะหIตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต)องไม7เกินหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๒  ให)ผู)ซ่ึงปฏิบัติหน)าท่ีเป0นผู)จัดการ ครูใหญ7 และครูตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู7ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน)าท่ี
ผู)จัดการ ผู)อํานวยการ ผู)บริหาร ครู ผู)สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา แล)วแต7กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ให)ผู)อํานวยการ และครู ดําเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป0นผู)ประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย
ว7าด) วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให)แล)วเสร็จภายในหนึ่ งร)อยแปดสิบวันนับแต7วัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๖๓  ให)ครูใหญ7และครูซ่ึงมีสิทธิได)รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เม่ือออก
จากงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังคงมีสิทธิได)รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ 
และได)รับสิทธิประโยชนIเช7นเดิมต7อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๔  ผู)ซ่ึงขอรับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)

บังคับให)ดําเนินการต7อไปจนกว7าจะแล)วเสร็จ โดยให)ถือว7าเป0นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ต)องดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๕  บรรดาคําร)องใดท่ีได)ยื่นไว)ก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ ให)

ดําเนินการต7อไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกว7าจะแล)วเสร็จ  ท้ังนี้ ต)อง
ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายในหนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช)บังคับ 

 
มาตรา ๑๖๖  ในระหว7างท่ียังมิได)ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให)นํากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช)บังคับโดยอนุโลม เท7าท่ีไม7ขัดหรือแย)งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธI  จุลานนทI 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค7าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ  ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบ ฉบับละ     ๕๐๐  บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ     ๓๐๐  บาท 
(๕) ค7ายื่นคําขอ     ฉบับละ     ๕๐๐  บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว7าด)วยการศึกษา
แห7งชาติได)กําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให)มีฐานะเป0นนิติบุคคล
และมีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือทําหน)าท่ีบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให)มีความเป0นอิสระ
โดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช7นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
นอกจากนี้ เพ่ือให)เอกชนมีส7วนร7วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร)อมให)การสนับสนุนด)านเงินอุดหนุน 
และสิทธิประโยชนIอย7างอ่ืนรวมท้ังส7งเสริมและสนับสนุนด)านวิชาการ ให)แก7สถานศึกษาของเอกชน 
สมควรปรับปรุงแก)ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให)เหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงจําเป0นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๒๔ 
 

มาตรา ๒๑  ให)โรงเรียนในระบบท่ีได)ส7งเงินเข)ากองทุนส7งเสริมโรงเรียนในระบบอยู7
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได)รับเงินคืนเม่ือได)หักหนี้สินท่ีโรงเรียนในระบบ
ดังกล7าวค)างชําระกองทุนแล)วให)คืนแก7โรงเรียนนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีโรงเรียนในระบบใดแสดงได)ว7าสามารถจัดสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนIให)แก7ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประกันความเป0นธรรมหรือมีมาตรฐาน
ท่ีสูงกว7าสวัสดิการและสิทธิประโยชนIของกองทุนสงเคราะหI โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต7อ
รัฐมนตรีเพื่อใช)อํานาจตามมาตรา ๖ แห7งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน
หนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช)บังคับ เพื่อให)กิจการของโรงเรียนในระบบ
ในส7วนท่ีเก่ียวกับการสงเคราะหIแก7ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม7ต)องอยู7ภายใต)บังคับ
ของกองทุนสงเคราะหIก็ได) 

 
มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชนIในการสงเคราะหIแก7ผู)อํานวยการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในกรณีท่ีโรงเรียนในระบบใดไม7เคยส7งเงินสมทบกองทุนสงเคราะหIนับต้ังแต7วันท่ี
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช)บังคับ โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต7อ
รัฐมนตรีเพื่อใช)อํานาจตามมาตรา ๖ แห7งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน
หนึ่งร)อยแปดสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช)บังคับ เพ่ือยกเว)นการดําเนินการตามมาตรา 
๗๔ วรรคสอง แห7งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได) 

 
มาตรา ๒๔  ให)ผู)ปฏิบัติงานท่ีมิใช7ครูใหญ7หรือผู)อํานวยการ หรือครูของโรงเรียน

นานาชาติ ซ่ึงเป0นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเคยเป0น
ผู)ประกันตนและส7งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว7าด)วยการประกันสังคมมาก7อนวันท่ี 
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดําเนินการส7งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต7อไปนับต้ังแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช)บังคับ โดยให)นับระยะเวลาในการส7งเงินสมทบต7อเนื่องกับระยะเวลาท่ีได)ส7ง
มาแล)ว และให)มีสิทธิตามท่ีกฎหมายว7าด)วยการประกันสังคมกําหนด 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน)า ๑/๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให)ผู)ปฏิบัติงานท่ีมิใช7ผู)อํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงเคยเป0นผู)ประกันตนและส7งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว7าด)วย
การประกันสังคมมาก7อนวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดําเนินการส7งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ต7อไปนับต้ังแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช)บังคับ โดยให)นับระยะเวลาในการส7งเงินสมทบต7อเนื่องกับ
ระยะเวลาท่ีได)ส7งมาแล)ว และให)มีสิทธิตามกฎหมายว7าด)วยการประกันสังคม 

 
มาตรา ๒๕  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของกฎหมายว7าด)วย
โรงเรียนเอกชนในส7วนท่ีเก่ียวกับผู)อนุญาตการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในท่ีดิน 
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณIจังหวัด การจัดทําบัญชี
และการตรวจสอบบัญชี รวมท้ังการกําหนดให)มีกองทุนสํารองของโรงเรียนในระบบ ได)เกิดป3ญหา
ในทางปฏิบัติและไม7สอดคล)องกับการดําเนินการของโรงเรียนเอกชน ทําให)การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาโรงเรียนเอกชนไม7มีประสิทธิภาพและศักยภาพ ประกอบกับบทบัญญัติในส7วนของการ
ประกันสังคมได)กําหนดครอบคลุมบุคคลซ่ึงมิได)มีหน)าท่ีหลักด)านการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล7าวให)เหมาะสมเพ่ือประโยชนIแก7การจัดการศึกษาและการ
พัฒนาของโรงเรียนเอกชน อันจะมีผลให)นักเรียนได)รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเป0นต)องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
คําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติ ท่ี ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน๒๕ 
 

ข)อ ๑  ให)โอนบรรดาอํานาจหน)าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส7วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนใน
ระบบประเภทอาชีวศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว)ในกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชน และของข)าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ)างของสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ในส7วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว)ในกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชน ไปเป0นอํานาจหน)าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือของข)าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ)างของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล)วแต7กรณี 

 
ข)อ ๒  ให) โอนบรรดากิจการ ทรัพยIสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน 

ข)าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ)าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส7วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียน
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว)ในกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชน ไปเป0นของสํานักงาน

                                                 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หน)า ๓/๑๒ กุมภาพันธI ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ท้ังนี้ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด 

 
ข)อ ๓  บรรดาอํานาจหน)าท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน

และพนักงานเจ)าหน)าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาต การมอบหมาย หรือการปฏิบัติการอ่ืนตามกฎหมายว7าด)วย
โรงเรียนเอกชนในส7วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให)โอนไปเป0น
อํานาจหน)าท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล)วแต7กรณี 

ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะ
มอบหมายให)ผู)ดํารงตําแหน7งอ่ืนแทนการมอบหมายให)ผู)อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ได) 

 
ข)อ ๔  บรรดาบทบัญญัติแห7งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข)อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใด ท่ีอ)างถึงสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ หรือข)าราชการหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชนดังกล7าว ในส7วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา ตามกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชน ให)ถือว7าอ)างถึงสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือข)าราชการหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดังกล7าว แล)วแต7กรณี 

 
ข)อ ๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีผู)รับใบอนุญาตให)จัดต้ังโรงเรียนในระบบประเภทสามัญ

ศึกษาหรืออาชีวศึกษา และได)รับอนุญาตให)จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา หรือ
หลักสูตรสามัญศึกษา แล)วแต7กรณีด)วย ให)ผู)รับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการต7อไปตามท่ีได)รับอนุญาต 
และให)สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ส7งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แล)วแต7กรณี ดําเนินการออก
ใบอนุญาตให)ใหม7ตามท่ีจําเป0นโดยเร็ว 

 
ข)อ ๖  บรรดาคําขออนุญาตหรือคําขออ่ืนใดในส7วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน

โรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ท่ีได)ยื่นไว)ตามกฎหมายว7าด)วยโรงเรียนเอกชนก7อนวันท่ีคําสั่งนี้
ใช)บังคับ ให)เป0นอันใช)ได)และให)สํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส7งมอบให)เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการต7อไป 

 
ข)อ ๗  ในกรณีท่ีมีป3ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให)เป0นไปตามคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข)อ ๘  คําสั่งนี้ให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต)นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติแก)ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห7งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู)แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต)นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได)มีคําวินิจฉัยว7า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส7วนท่ีสันนิษฐานให)
กรรมการผู)จัดการ ผู)จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต)องรับโทษ
ทางอาญาร7วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม7ปรากฏว7ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช)บังคับไม7ได)ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต7อมาศาลรัฐธรรมนูญได)มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล7าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ\ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช)บังคับไม7ได)ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก)ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล7าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให)ขัดหรือแย)งต7อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป0นต)องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน)า ๑/๑๑ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นุสรา/ปรับปรุง 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
พรวิภา/เพ่ิมเติม 

๑๔ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 
 

พจนา/ตรวจ 
๒๐ กุมภาพันธI ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


