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   พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

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

เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรยีนเอกชน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนใน

ระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 

๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๗ ก/หนา ๒๙/๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
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“โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน 

“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึง
เปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา 

“นักเรียน” หมายความวา ผูรับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ

สงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียน 
“ผูสอน” หมายความวา ผูทําหนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการ

ตางๆ ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
มอบหมาย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
“ตราสารจัดตั้ง” หมายความวา ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเกินเจ็ดคน 
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาอบรม และสั่ง

สอนพระธรรมวินัย 
(๓) สถานศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๖  ในกรณีมีเหตุจําเปนรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจะประกาศให

โรงเรียนใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง นั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

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

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนกรรมการโดยตาํแหนง 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือกจากผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝายละหนึ่งคน 
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิส่ีคน ในจํานวนนั้นจะตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาพเิศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนกรรมการและเลขานุการ 
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หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) มวีาระอยูในตําแหนงคราวละสามป

และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงตดิตอกนัเกินสองวาระมิได 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้น

ใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบตัิหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการขึ้น
ใหม 

 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๘ 

(๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรใีหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมอืนไรความสามารถ 
(๖) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทน

ตําแหนงทีว่าง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบ

วาระใหดําเนนิการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมโดยเร็ว เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกา
สิบวันจะไมดาํเนินการแตงตั้งแทนกไ็ด และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุม

และการวินิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการดวยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอนโยบายเกีย่วกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอน

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

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายทีค่ณะรฐัมนตรีเห็นชอบตาม (๑) 
(๕) ออกระเบยีบเกีย่วกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
(๖) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ออกระเบยีบเกีย่วกับการวินิจฉัยการรองทุกขและการคุมครองการทํางาน 
(๘) ออกระเบยีบเกีย่วกับการยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ วิธีพิจารณาอทุธรณและ

กําหนดเวลาพจิารณาอุทธรณ 
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาp 
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดหรอืตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๔  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการ พนกังานและลูกจาง และรับผิดชอบการดําเนนิงานของสํานกังานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการดําเนนิงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการ 
(๓) สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคณุภาพ การวิจยัและพัฒนาเพื่อประกัน

คุณภาพการศกึษาเอกชน 
(๔) รับผิดชอบการดําเนนิการเกี่ยวกับกองทุน 
(๕) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนนุการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกาํหนด

ตามมาตรา ๑๓ (๔) 
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(๖) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๕  เพือ่ประโยชนในการสงเสริมการจัดการศกึษาเอกชน ในจงัหวัดหนึ่งนอกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการจัดการศกึษาเอกชนที่อยูในจังหวดันั้น 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุมสงเสริมสถานศึกษา
เอกชน และจังหวัดที่ถือวาเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษามากกวาหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก การประหยัด และความเปนเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน 

 

มาตรา ๑๖  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนตาม
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีกสองคน โดยเปนผูแทน
ผูรับใบอนุญาตหนึ่งคนและผูแทนครูหนึ่งคน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๒ 

โรงเรียนในระบบ 

   

สวนที่ ๑ 

การจัดตั้งและเปดดําเนนิการ 
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มาตรา ๑๗  ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 
มาตรา ๑๘  การจัดตั้งโรงเรียนในระบบตองไดรับใบอนญุาตจากผูอนญุาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแตละประเภทและแตละระดับใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบตรา
สารจัดตั้งและรายละเอียดเกีย่วกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพรอมกับคําขอดวย 

 
มาตรา ๑๙  ตราสารจัดตั้งตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ช่ือ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ 
(๓) รายละเอยีดเกี่ยวกับที่ดนิ ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนใน

ระบบ 
(๔) เงินทุนและทรัพยสินทีใ่ชในการจดัตั้ง 
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบญัญัตินี้และทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสบิวันนับแตวันที่ยื่น

คําขอ 
ผูรับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผู

อนุญาตการขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  รายละเอยีดเกี่ยวกับกจิการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง

อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) โครงการและแผนการดําเนินงาน 
(๒) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๓) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 
(๔) คณุสมบัติ อัตราเงินเดอืน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลิก

จางและสวัสดกิารของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนญุาตจากผูอนญุาต 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔) ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผู

อนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวนั 
 

มาตรา ๒๑  ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่าํกวายี่สิบปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 
(๔) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๕) เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบ 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียน เวนแตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัขอรับใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบ 
(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึงหา

ปกอนวนัขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบที่เปนนิติบคุคลตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดงัตอไปนี ้

(๑) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เวนแตนิติบุคคลทีข่อจัดตั้งนั้นเปนองคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกจิ 

(๒) นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน ตองมีจํานวนหุน
หรือทุนเปนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือ
ทุนทั้งหมด และจะตองมีจาํนวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนทั้งหมด 
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(๓) นติิบุคคลที่เปนมูลนิธิ จะตองมกีรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด 

(๔) นิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ จะตองมกีรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

(๕) ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑ 

 

มาตรา ๒๓  ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตัง้โรงเรียนในระบบตองมีหลักฐานแสดงไดวาเมื่อ
ไดรับอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบแลว โรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มกีําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือ
สิทธิการเชาที่มีสัญญาเชาไมนอยกวาสิบป 

ในกรณีที่ที่ดินที่จะใชเปนที่ตัง้โรงเรียนในระบบเปนทีด่ินของสวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย วดัตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆหรือองคกรทาง
ศาสนาอื่น ผูขอรับใบอนุญาตจะแสดงหลกัฐานการอนญุาตใหใชทีด่นิอยางอื่นที่มใิชสัญญาเชา หรือ
สัญญาเชาที่มีระยะเวลานอยกวาสิบปก็ได 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดตัง้โรงเรียนในระบบแลว ใหโรงเรียนในระบบเปน

นิติบคุคลนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต และใหผูรับใบอนญุาตเปนผูแทนของนิติบุคคล 
 
มาตรา ๒๕  เมื่อโรงเรียนในระบบเปนนติิบุคคลตามมาตรา ๒๔ แลว ใหผูรับใบอนุญาต

ดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑) โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดนิ สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการ

เชาที่ปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในคําขอรับใบอนุญาตใหแกโรงเรียนใน
ระบบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และที่กําหนดไวในใบอนุญาตเฉพาะในสวนที่ตองดําเนนิการกอนเปดดําเนินกิจการโรงเรียนใน
ระบบใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด 
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(๓) โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากทีด่ินใหแกโรงเรียนในระบบภายในเวลา
ที่ผูอนุญาตกําหนด 

(๔) ดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ใหครบถวนภายในเวลาที่ผู
อนุญาตกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผูอนญุาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบได 

ในกรณีที่ดินทีจ่ะโอนหรือที่เปนของโรงเรียนในระบบมจีํานองเปนประกนัหนี้ที่เกิดจาก
การดําเนนิการจัดตั้งโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ มิใหถือวาที่ดินนั้นมภีาระ
ผูกพันตาม (๑) 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อผูรับใบอนุญาตไดดําเนนิการตามมาตรา ๒๕ แลว และพรอมที่จะเปด

ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ใหแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวัน
เปดดําเนินกจิการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวาผูรับใบอนุญาตดําเนนิการถูกตองตามมาตรา ๒๕ ให
แจงใหผูรับใบอนุญาตทราบเพื่อเปดดําเนินกิจการได แตในกรณีที่ผูอนญุาตเห็นวาผูรับใบอนุญาตยงั
ดําเนินการไมถูกตองตามมาตรา ๒๕ จะสัง่ใหโรงเรียนในระบบชะลอการเปดดําเนินกิจการไปกอน
จนกวาจะดําเนินการใหถูกตองก็ได ทั้งนี้ ผูอนุญาตตองแจงกอนวนัเปดดําเนินกจิการโรงเรียนใน
ระบบไมนอยกวาเจ็ดวัน 

กรณีที่ผูรับใบอนุญาตมิไดรับแจงผลการตรวจสอบจากผูอนุญาตตามกาํหนดเวลาตามวรรค
สอง ใหโรงเรียนในระบบนัน้เปดดําเนินกจิการไดตามกาํหนดเวลาที่ไดแจงไว 

 
มาตรา ๒๗  การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบเพื่อ

ประโยชนในการจัดการศกึษา ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงตามประมวลกฎหมายที่ดนิและ
ภาษีอากรตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว 

การยกเวนคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการโอนกรรมสิทธกลับคืนใหกบัผูรับ
ใบอนุญาต เมือ่โรงเรียนในระบบเลิกกจิการ 
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มาตรา ๒๘  ช่ือของโรงเรียนในระบบตองใชอักษรไทยขนาดใหญพอสมควรติดไวที่
บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ที่ซ่ึงเห็นไดงาย โดยตองมีคําวา “โรงเรียน” ประกอบชื่อดวย ในกรณีที่
มีอักษรตางประเทศกํากับ ตองไมมีขนาดใหญกวาอกัษรไทย 

 
มาตรา ๒๙  โรงเรียนในระบบอาจจัดตั้งสาขาได การจดัตั้ง การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
หามไมใหโรงเรียนในระบบกระทําการใดใหบุคคลอื่นเขาใจวาเปนตวัแทน เครือขายหรือ

สาขาของโรงเรียนในระบบ สถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอนุญาต 

 
มาตรา ๓๐  ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต

ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสาม
คนเปนกรรมการ ในกรณีทีผู่รับใบอนุญาตเปนบุคคลเดยีวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ หรือเปน
บุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพิ่มขึ้นอกีหนึ่งหรือสองคน แลวแตกรณี
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้ง 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรยีนในระบบและยังไมมีผูแทนผูปกครอง ใหคณะกรรมการ
บริหารตามวรรคหนึ่งประกอบดวยกรรมการอื่นเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๓๑  ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกระเบยีบ และขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ใหคําแนะนําการบรหิารและการจดัการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร แผนงาน 

งบประมาณ วชิาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน 
(๔) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในโรงเรยีนในระบบ 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
(๖) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิรอยละยี่สิบหาของ

มูลคาของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมอียูขณะนั้น 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน คณะกรรมการตองเสนอ
ทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงนินัน้
มิไดเปนไปเพือ่ประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

(๗) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของ
โรงเรียนในระบบ 

(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
(๙) พจิารณาคาํรองทุกขของครู ผูปกครองและนักเรียน 
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบใุหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 
มาตรา ๓๒  การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนใน

ระบบใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการการศึกษา คาตอบแทนครูทีม่ีความรูและความสามารถที่ดี 
และคาใชจายอื่นซึ่งรวมถึงคาใชจายในการขยายกจิการและผลตอบแทน 

ผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่งใหประกาศไวในที่เปดเผยใน

โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงนิอื่นใดจากผูปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งไมได 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณทีี่คณะกรรมการเห็นวาการกาํหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอื่นตามมาตรา ๓๒ ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร 
และโรงเรียนในระบบดังกลาวไมสามารถแสดงไดวามิไดเปนการแสวงหากําไรเกินควร 
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหลดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นดังกลาวลงตามที่
เห็นสมควรได 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีทีก่ระทรวงศึกษาธิการเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม

อ่ืนที่โรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา ๓๒ เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร จะสั่งใหโรงเรียน
ในระบบลดคาธรรมเนียมดงักลาวลงตามที่เห็นสมควรก็ได 
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มาตรา ๓๕  โรงเรียนในระบบใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาอัตราที่พึงเรยีกเก็บตามที่คาํนวณไดตามมาตรา ๓๒ เพราะเหตุเปน
โรงเรียนการกศุลหรือเพื่อใหผูยากไรไดรับการศึกษา ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงนิ
และใหความชวยเหลือดานอืน่เพื่อใหโรงเรียนในระบบดงักลาวสามารถดําเนินการตอไปได ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด 

 

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชมุอยางนอยหนึ่งครั้งในแตละภาค
การศึกษาปกต ิ

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ใหนาํความในมาตรา ๑๒ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๗  ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรบัผิดชอบการบริหาร
จัดการโรงเรียนในระบบ และแจงใหผูอนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานการแตงตั้งผูอํานวยการ
ภายในหนึ่งเดอืนนับแตวันแตงตั้ง 

ผูอํานวยการตองเปนผูมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทํางานใหกับ
โรงเรียนในระบบไดเต็มเวลา 

ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการโดยไมแตงตัง้ผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได 
 

มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผูรับใบอนุญาตจะแตงตั้งรองผูอํานวยการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายกไ็ด 

รองผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามเชนเดยีวกบัผูอํานวยการ 
 
มาตรา ๓๙  ผูอํานวยการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้
(๑) ดแูลรับผิดชอบงานดานวชิาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาทีข่องโรงเรียนในระบบ

ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จดัทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกีย่วกับ

การใหการศึกษาตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๕) จัดทําหลักฐานเกีย่วกบัการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้ง
ตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔๐  ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูจัดการคนหนึ่ง มหีนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังตอไปนี ้

(๑) ดแูลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการบรหิารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ

ขอบังคับของโรงเรียนในระบบ และหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาทีผู่จดัการโดยไมแตงตั้งผูจัดการตามวรรคหนึ่งก็ได 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตัง้ผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ดไมวา
ในกรณีใดใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ 
เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน หากมิไดแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนไว ใหผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหนาที่
แทน 

 

มาตรา ๔๒  ใหโรงเรียนในระบบจดัใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใน
ระบบใหเพียงพอแกการจัดการศึกษาและมจีํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แลวแตกรณ ี

 

มาตรา ๔๓  เอกสารที่โรงเรียนในระบบตองจัดทําตามพระราชบัญญัตินี้ใหจัดทําเปน
ภาษาไทย 
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การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาตางประเทศตองใชภาษาไทย เวน
แตเปนโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหสอนเปนภาษาตางประเทศ 
ใหสอนเปนภาษาที่ระบุไวในใบอนุญาตได แตตองสอนใหนักเรยีนสามารถอาน เขียน และพูด
ภาษาไทยไดดวย 

เพื่อประโยชนในการขยายโอกาสการเรียนรู คณะกรรมการจะอนญุาตเปนการทัว่ไปให
โรงเรียนในระบบสอนวิชาบางวิชาเปนภาษาตางประเทศก็ได โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยหรือไม
ก็ได 

สวนที่ ๒ 

ทรัพยสินและบัญชี 

   

มาตรา ๔๔  ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีกองทุนสํารอง และจะจดัใหมกีองทุนอื่นตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดดวยก็ได 

การนําเงินจากกองทุนสํารองออกใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
 

มาตรา ๔๕  ผลกําไรที่ไดจากการดาํเนินกจิการของโรงเรียนในระบบในแตละป ให
คณะกรรมการบริหารจัดสรร ดังตอไปนี ้

(๑) ใหโรงเรียนในระบบที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกําไรเขากองทุน
สงเสริมโรงเรียนในระบบตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสาม 

(๒) จัดสรรเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ 
(๓) จดัสรรใหแกผูรับใบอนญุาตไมเกินรอยละสี่สิบ 
(๔) ในกรณทีี่มกีองทุนอื่น ใหจดัสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนอืน่นั้น ในกรณีที่ไมมี

กองทุนอื่นใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนสํารอง 
ระยะเวลาการสงเงินและจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบตองจัดสรรเขากองทุนตาม (๑) ให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
 

มาตรา ๔๖  ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทาํบัญชีของโรงเรียนใน
ระบบใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
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โรงเรียนในระบบตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการบัญช ี

 
มาตรา ๔๗  ใหคณะกรรมการบริหารดาํเนินการใหมกีารตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนใน

ระบบเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวนันับแต
วันสิ้นรอบปบญัชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วันเริ่มและวนัสิ้นปบัญชีของโรงเรียนในระบบใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียนใน
ระบบ 

สวนที่ ๓ 

การอุดหนนุและสงเสริม 

   

มาตรา ๔๘  รัฐพึงใหการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอดุหนนุ
ตามมาตรา ๓๕ ไดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี ้

(๑) จดับุคลากรทางการศกึษาพรอมทั้งคาตอบแทนบคุลากรดังกลาวใหในกรณีขาดแคลน
หรือในกรณีมุงเนนวิชาการดานใดดานหนึ่ง 

(๒) จัดครูพรอมทั้งคาตอบแทนครูให รวมทั้งจัดหาอุปกรณการศกึษา ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออ่ืนทางการศกึษา สําหรับนักเรียนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ 

(๓) ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครภุัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา 
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร 

(๔) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา ๔๕ (๓) 
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

(๕) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ทั้งนี ้
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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สวนที่ ๔ 

กองทุน 

   

มาตรา ๔๙  ใหมกีองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมนุเวยีนสําหรับการใหกูยืมเงนิแกโรงเรียนในระบบ 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทนุหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามภาคใต ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยเงินทุนหมนุเวยีนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมนุเวยีนเพื่อพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๓) เงินอดุหนนุที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๔) เงินที่ไดรับจากการจดัสรรตามมาตรา ๔๕ (๑) 
(๕) เงนิคาธรรมเนียม คาบรกิาร และเงนิคาปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้กูยืม 
(๖) เงนิและทรัพยสินอื่นที่มผูีบริจาคใหกองทุน 
(๗) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๘) เงนิและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
เงินของกองทนุไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๕๐  เงินของกองทนุที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๑) ใหแยกบัญชีไวเปน

การเฉพาะเพื่อประโยชนในการสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด 
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มาตรา ๕๑  เงินกองทุนที่ไดรับตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๔) ถาโรงเรียนในระบบทีส่งเงิน
นั้นเลิกกจิการ เมื่อไดหักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกลาวคางชําระกองทุนแลวใหคืนใหแก
โรงเรียนในระบบนั้น 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศกึษาโรงเรียนในระบบมี

สิทธิขอกูยืมเงินจากกองทุนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาํหนด 
ในการอนุมัตใิหโรงเรียนในระบบกูยืมเงินจากกองทุน คณะกรรมการจะอนุมตัิใหไมตอง

เสียดอกเบีย้และไมตองมีหลักประกันในสวนเงินกูยืมทีไ่มเกินจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบไดสง
เขากองทุนแลวก็ได 

 
มาตรา ๕๓  การรับเงิน การเบิกจายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกบ็รักษาเงิน และดําเนินการเบกิจายเงินกองทุนตาม

พระราชบัญญัตนิี้ 

สวนที่ ๕ 

การสงเคราะห 

   

มาตรา  ๕๔   ใหมีกองทุนสงเคราะห เปนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค เพื่อสงเคราะห
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง 

(๑) การจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การสงเสริมการออมทรัพยของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การจายเงินสวัสดิการสงเคราะห 
กองทุนสงเคราะหไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณและรายไดของกองทุนสงเคราะหไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
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มาตรา ๕๕  กองทุนสงเคราะหประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) เงินที่ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสงเขากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๑) 
(๓) เงินที่โรงเรียนในระบบสงเขากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๒) 
(๔) เงินสมทบที่กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา ๗๓ (๓) 
(๕) ทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
(๖) เงินเพิ่มตามมาตรา ๗๔ และรายไดอ่ืน ๆ 
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะห 
 
มาตรา ๕๖  ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๕ ให

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

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๘  กิจการของกองทุนสงเคราะหไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
 
มาตรา  ๕๙   ใหกองทุนสงเคราะหมี อํานาจกระทํากิจการตางๆ  ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๕๔ 
การใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากูยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหตองมี

หลักประกันโดยจะนําเงินที่ผูกูจะมีสิทธิไดรับจากกองทุนสงเคราะหในเวลาที่ขอกูยืมมาเปน
หลักประกันก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
กําหนด 

การนําเงินกองทุนสงเคราะหไปลงทุนหรือหาประโยชนตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังกอน 
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มาตรา ๖๐  คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห ใหจายจากดอกผลของ
กองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๖ (๒) ซ่ึงตองไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะห
ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

ในกรณีที่ดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอใชจายในการดําเนินงาน
ใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งงบประมาณอุดหนุนตามความจําเปน 

 

มาตรา ๖๑  ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และผูแทนกระทรวงการคลังเปน

กรรมการ 
(๓) ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ผูแทนฝายผูอํานวยการ ผูแทนฝายครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ฝายละหนึ่งคนซึ่งไดรับคัดเลือกตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด เปน
กรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงมีความรูดานการเงิน การคลัง การบริหารกองทุนหรือ
กฎหมายที่คัดเลือกโดยที่ประชุมรวมกันระหวางประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) และ (๓) 
เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรา ๖๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก ใหออก

หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของพรรค

การเมือง 
 

มาตรา ๖๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับ
แตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 
มาตรา ๖๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

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

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
 

มาตรา ๖๕  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใหม 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมโดยเร็ว เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไม
ดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
ผูซ่ึงตนแทน 

 

มาตรา ๖๖  ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ออกระเบียบ และขอบังคับในการบริหารกิจการของกองทุน

สงเคราะหตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการลงทุนของกองทุนสงเคราะหรวม

ตลอดทั้งการใหสถาบันการเงินนําเงินของกองทุนสงเคราะหไปลงทุนและหาประโยชนโดยวิธีอ่ืน 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

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

ตลอดจนการกําหนดเงินเดือน และเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ 
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(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห

มอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห 
 
มาตรา ๖๗  การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหและคณะอนุกรรมการให

เปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห 
หามกรรมการกองทุนสงเคราะหเขารวมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย 
 
มาตรา ๖๘  ใหกรรมการกองทุนสงเคราะหและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๖๙  ใหมีผู อํานวยการกองทุนสงเคราะหคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาป 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนสงเคราะหไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

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

เจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง

กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมายให
เปนกรรมการในบริษัทที่กองทุนสงเคราะหเปนผูถือหุน 

(๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกองทุนสงเคราะห หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุนสงเคราะหโดยตรงหรือโดยออม 
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มาตรา ๗๐  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดเงื่อนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงาน และการทํางานในหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามสัญญาจางที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญาจางแลว คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะตออายุสัญญาจางอกีก็ได 

ใหประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางผูอํานวยการ
กองทุนสงเคราะหในนามของกองทุนสงเคราะห 

ใหผู อํานวยการกองทุนสงเคราะหไดรับเงินคาจาง  คาตอบแทน  และเงินอื่นตามที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

 

มาตรา ๗๑  ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะหใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
สงเคราะหและตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
กําหนด 

 

มาตรา ๗๒  ในกิจการของกองทุนสงเคราะหที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการ
กองทุนสงเคราะหเปนผูแทนของกองทุนสงเคราะห 

ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหอาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนไดตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด ขอบังคับดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคสอง ยอมไมผูกพันกองทุนสงเคราะห เวน
แตคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะใหสัตยาบัน 

 

มาตรา  ๗๓   ใหโรงเรียนในระบบ  ผู อํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ
กระทรวงศึกษาธิการสงเงินสะสมหรือเงินสมทบ แลวแตกรณี เขากองทุนสงเคราะหตามเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสงเงินสะสมสําหรับตนเองในอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แตละคน
ไดรับ และตองไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) โรงเรียนในระบบสงเงินสมทบเปนจํานวนเทากับเงินสะสมที่ผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสงตาม (๑) เปนรายคน 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ชั้น G, 15, 17-20, 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2278-8800 โทรสาร 0-2273-8850  Website: http://www.sme.go.th 



 24

 
 

(๓) กระทรวงศึกษาธิการสงเงินสมทบเปนจํานวนสองเทาของเงินสะสมที่ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสงตาม (๑) เปนรายคน 

 
มาตรา ๗๔  ใหโรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผูอํานวยการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาที่ตองสงตามมาตรา ๗๓ (๑) ไวในทุกคราวที่มีการจายเงินเดือนและใหนําสง
เงินสะสมดังกลาว พรอมทั้งเงินสมทบที่โรงเรียนในระบบตองสงตามมาตรา ๗๓ (๒) ตามวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไมนําสงเงินสมทบตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือสงไม
ครบถวนใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนจนกวาจะนําสงหรือนําสงครบถวน 

 
มาตรา ๗๕  ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ 

(๑) ติดตอกันครบสองเดือนแลว มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห 
เงินสวัสดิการสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหตาม

มาตรา ๕๖ (๒) ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดตามมาตรา ๖๖ 
 
มาตรา ๗๖  ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อ

ออกจากงาน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ เทากับจํานวนที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา

แลวแตกรณี ไดสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) พรอมทั้งดอกผลที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๖ (๑) 
(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เทากับจํานวนที่โรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ

ไดสงเงินสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) โดยไมรวมดอกผลตามมาตรา ๕๖ (๒) 
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ใน

กรณีออกจากงานโดยมีความผิด หรือกอนมีเวลาทํางานครบสิบป เวนแตเปนการออกจากงานเพราะ
ตายเจ็บปวยหรือทุพพลภาพซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไม
สามารถประกอบวิชาชีพตอไปได หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีเวลาทํางานเกินยี่สิบปกองทุน
สงเคราะหอาจจายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ก็ได ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 
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การนับเวลาทํางาน ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทาง

การศึกษาไดสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) 
 
มาตรา ๗๗  ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากงานโดยไมมีความผิด

และมีเวลาทํางานไมนอยกวาหาป แตไมถึงสิบป อาจไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ไดภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  เมื่อผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ ใหกองทุนสงเคราะหจายเงินคาทดแทนใหแกคู
สมรสและทายาทโดยธรรมของผู อํานวยการ  ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่
ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาระบุไว ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  เมื่อผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ประสบอันตรายเนื่องจากการ

ปฏิบัตหินาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ ใหจายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ประสบอันตรายแกกายหรือจิตใจจนถึงแกทุพพลภาพ ใหจายใหเปนเงินคา

ทดแทน 
(๒) ในกรณีที่ประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจใหจายเปนคา

ฟนฟูสมรรถภาพภายหลังจากการรักษาดวยวิธีทางการแพทยไดส้ินสุดลงแลวเพื่อใหสามารถ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมได 

การจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห ตามมาตรา ๕๖ (๒) 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 
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มาตรา ๘๐  สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้เปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได และไมอยูในขายแหงการบังคับคดี เวนแตเปนการชําระหนี้ที่ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนหนี้กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๑  ใหกองทุนสงเคราะหจัดทําบัญชีของกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
กองทุนสงเคราะหตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการบัญชี 
 
มาตรา ๘๒  ใหกองทุนสงเคราะหจัดทํางบการเงินสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในเกา

สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหกําหนด 
 
มาตรา ๘๓  ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหแตงตั้งบุคคลภายนอก ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของกองทุนสงเคราะหทุกรอบปบัญชี 
 
มาตรา ๘๔  ใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ที่

เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการกองทุนสงเคราะห และผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุนสงเคราะหเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๘๕  ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงิน

เสนอคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเพื่อรับรองภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน และใหคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหเสนอตอรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

ใหกองทุนสงเคราะหเผยแพรรายงานประจําป โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีใหความเห็นแลว 
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สวนที่ ๖ 

การคุมครองการทํางาน 

   

มาตรา ๘๖  กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสงัคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบ
แทนขั้นต่ําของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 

สวนที่ ๗ 

การกํากับดแูล 

   

มาตรา ๘๗  หามผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช
หรือยอมใหผูอ่ืนใชอาคาร สถานที่ และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการอันไมควรแกกิจการ
ของโรงเรียนในระบบ 

 
มาตรา ๘๘  หามโรงเรียนในระบบทําหรือยินยอมใหบุคคลอื่นทําการใดอันอาจเปนภัยตอ

ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 
มาตรา ๘๙  หามโรงเรียนในระบบหยุดสอนติดตอกันเกินเจ็ดวันอันมิใชเปนการหยุด

ตามปกติของโรงเรียน เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนนั้นใหแจงเปนหนังสือ
ใหผูอนุญาตทราบพรอมดวยเหตุผลของการหยุดสอน 
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มาตรา ๙๐  ในกรณีที่มีภยันตรายหรือเหตุการณอันกระทบตอสวัสดิภาพของนักเรียนหรือ
การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียนในระบบที่เกี่ยวของหยุดสอนตามเวลาที่
กําหนดก็ได 

 

มาตรา ๙๑  ในกรณีที่ปรากฏวาอาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบมีสภาพ
ขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย ไมมั่นคง หรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเปนภยันตรายแกนักเรียนผูอนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียน
ในระบบหยุดสอน โดยจะสั่งใหดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียนดวยก็ได 

 

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่อาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกทําลายหรือ
ไดรับความเสียหายหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ทําใหไมสามารถใชดําเนินกิจการเปนโรงเรียนได ให
ผูอํานวยการแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ในระหวางดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง ถาเปนระยะเวลาในระหวางเปดภาคเรียนและ
ตองใชเวลาในการดําเนินการแกไขเกินสามสิบวัน ผูอํานวยการตองจัดหาสถานที่แหงอื่นเพื่อดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบเปนการชั่วคราว แลวแจงใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่
จัดหาสถานที่ได 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาสถานที่ที่จะใชเปนการชั่วคราวไมเหมาะสมหรือปลอดภยัสําหรับ
นักเรียน ใหแจงใหผูอํานวยการจัดหาสถานที่ใหมภายในเวลาที่กําหนด 

 

มาตรา ๙๓  เมื่อความปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือมีผูรองเรียนวาโรงเรียนในระบบ
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกประชาชน มีพฤติการณอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงโดยเร็ว แลวรายงานผลการตรวจสอบตอผูอนุญาตเพื่อ
พิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 

มาตรา ๙๔  การโฆษณาของโรงเรียนในระบบตองไมเปนเท็จ เกินความจริงหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝาฝนวรรคหนึ่งผูอนุญาตมี
อํานาจออกคําสั่งใหโรงเรียนในระบบปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) หยุดการโฆษณา 
(๒) แกไขการโฆษณาใหถูกตอง 
(๓) โฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลวตามวิธีการที่ผูอนุญาต

กําหนด 
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไมดําเนินการตามคําสั่งของผูอนุญาต หรือฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอนุญาตกําหนดตามวรรคสอง ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบนั้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณที่กระทําผิด 

 
มาตรา ๙๕  โรงเรียนในระบบใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไมดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่
ไดรับอนุญาต หรือจัดการศึกษาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งให
แกไขภายในเวลาที่กําหนด 

โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งให
โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม หรือใหหยุดดําเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวน
เปนการชั่วคราว หรือส่ังการอยางอื่นตามควรแกกรณี ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงแหง
พฤติการณที่กระทําผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําการอันกฎหมายบัญญัติ
เปนความผิด 

 
มาตรา ๙๖  ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งใหโรงเรียนในระบบอยูในความควบคุมของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเขตอํานาจ
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงเรียนในระบบไมมีทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการตอไป 
(๒) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 
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(๓) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่
ซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียนในระบบ 

(๔) โรงเรียนในระบบไมปฏิบัติตามตราสารจัดตั้ง และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๕) คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทําการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือ
ความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

(๖) เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ 
(๗) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหแจงคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ

ทราบและปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบดวย 
 
มาตรา ๙๗  เมื่อไดมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แลว ใหผูอนุญาต

แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณในดานการศึกษาและดานอื่นที่
เกี่ยวของอีกไมเกินหกคน เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารและดําเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบเปนการชั่วคราวในระหวางที่โรงเรียนในระบบอยูในความควบคุม 

เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแลว  ใหผูอนุญาตรายงานให
คณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๙๘  เมื่อไดมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แลว ผูรับใบอนุญาต

ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนใน
ระบบตองปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนนั้นตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบมอบหมาย
และตองจัดการตามสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียนใน
ระบบ 
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ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ตองสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสรรพสมุดบัญชี
เอกสาร และส่ิงอื่นเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับ
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นใหแกคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่มีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๙๙  ผูอนุญาตอาจสั่งใหขาราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใน

ระบบระหวางเวลาที่อยูในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบไดตามความ
จําเปนโดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ 

 
มาตรา ๑๐๐  เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาเหตุแหงการสั่งใหควบคุม

โรงเรียนในระบบไดลวงพนหรือไดรับการแกไขหรือปรับปรุงแลว ใหคณะกรรมการควบคุม
โรงเรียนในระบบเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิกคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ ใหออกคําสั่งยกเลิก
และแจงใหคณะกรรมการบริหารทราบพรอมทั้งปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียน
ในระบบแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ และใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบสง
มอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานที่ไดรับมอบตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง คืนใหแกโรงเรียนใน
ระบบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ 

 
มาตรา ๑๐๑  คาใชจายในการดําเนินกิจการระหวางการควบคุมโรงเรียนในระบบรวมทั้ง

เงินคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ ใหจายจากเงินของ
โรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีเงินไมพอจายตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนในระบบมีสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุนตามมาตรา ๔๙ มาสมทบจายได 

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาโรงเรียนในระบบที่ถูก

ควบคุมไมสมควรดําเนินกิจการตอไปไมวาดวยเหตุใด ใหรายงานผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป 
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มาตรา ๑๐๓  เมื่อผูอนุญาตไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๒ แลว ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบดําเนินการควบคุมตอไปตามเวลาที่กําหนดหรือจะสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบก็ได 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๒๘ 

สวนที่ ๘ 

จรรยา มรรยาท วินัย และหนาที่ 

   

มาตรา ๑๐๕  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูบริหาร ผูจัดการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจรรยา มรรยาท 
วินัย และหนาที่ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

สวนที่ ๙ 

การโอนใบอนญุาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบ 

   

มาตรา ๑๐๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบให
บุคคลอื่น ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อผูอนุญาตเห็นวาผูรับโอนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ใหอนุญาตโดยเร็ว 
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มาตรา ๑๐๗  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือเปนคนสาบสูญ และทายาทมีความประสงค
จะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป ใหทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน ใหทายาทดวยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือสาบสูญหรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลา
ตามความจําเปนถามิไดยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ
ตามมาตรา ๙๖ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูโดยไมมีผูใดไดรับขาวเกี่ยวกับ
ผูรับใบอนุญาตเปนเวลาเกินสามสิบวัน ทายาทของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นคําขอ
อนุญาตทําหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจนกวาศาลจะมีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตเปนคนสาบสูญหรือ
ผูรับใบอนุญาตตายหรือปรากฏตัว 

เมื่อยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหผูยื่นคําขอมีสิทธิและ
หนาที่เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตไปพลางกอนจนกวาผูอนุญาตจะไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๘  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง หรือกรณีผูรับใบอนุญาตไดไปเสียจาก

ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง เปนเวลาถึงหนึ่งป ถาทายาทไมประสงคจะดําเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบนั้นตอไป ใหทายาทยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๑๔ 
หรือโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบใหบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๖ ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย สาบสูญ หรือวันที่ครบหนึ่งปที่ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู ถา
มิไดยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 
มาตรา ๑๐๙  ในกรณีตามมาตรา ๑๐๗ ถาไมมีทายาทคนใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนแตไมสามารถตกลงกันไดและทายาทยัง
ประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกดําเนินการจัดตั้งนิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ เพื่อยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตอผู
อนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จัดตั้งนิติบุคคล โดยใหนําความในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม มาใช
บังคับดวยโดยอนุโลม ถามิไดยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนใน
ระบบตามมาตรา ๙๖ 
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มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑ ใหผูรับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบใหผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๒ นิติบุคคลนั้นตองแกไขใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามดังกลาว 

ถาผูรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
แลวแตกรณีใหผูอนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 

มาตรา ๑๑๑  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือลมละลาย
ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ 

 

มาตรา ๑๑๒  ในระหวางที่ไมมีผูปฏิบัติหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ใหผูอํานวยการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

สวนที่ ๑๐ 

การเลิกกิจการและการชําระบัญชี 

   

มาตรา ๑๑๓  โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ เมื่อ 
(๑) ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ 

หรือ 
(๒) ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
 
มาตรา ๑๑๔  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไมประสงคจะดําเนิน

กิจการโรงเรียนในระบบตอไป ใหยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพรอมดวยเหตุผลตอผู
อนุญาตลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนสิ้นปการศึกษา 
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ในกรณีที่มีเหตุพนวิสัยที่โรงเรียนในระบบจะดําเนินกิจการตอไปได ผูรับใบอนุญาตหรือ
ทายาทแลวแตกรณีจะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นคําขอลวงหนานอยกวา
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได 

ในการอนุญาตตามคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูอนุญาตจะกําหนดมาตรการหรือ
เงื่อนไขใหโรงเรียนในระบบตองปฏิบัติเพื่อคุมครองหรือเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนในโรงเรียนนั้นกอนอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๑๑๕  เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการบริหาร

หรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ แลวแตกรณี แตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชีของ
โรงเรียนในระบบ และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี ใหถือวาโรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปน
เพื่อการชําระบัญชี 

เมื่อไดชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู ใหคนืแกผูรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑๖  กอนไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ใหผูรับใบอนุญาต

ผูอํานวยการ และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) และ (๕) และ
เอกสารอื่นที่คณะกรรมการกําหนดใหแกผูอนุญาต 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาเอกสารหลักฐานที่สงตามวรรคหนึ่งยังไมครบถวน ใหผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งใหบุคคลตามวรรคหนึ่งสงเพิ่มเติมจนครบถวนภายในเวลาที่กําหนดไดและเพื่อประโยชน
แหงการนี้ใหถือวาบุคคลดังกลาวยังคงมีหนาที่ตามวรรคหนึ่งตอไปจนกวาจะสงเอกสารหลักฐาน
ครบถวน 

เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแลวและมีความจําเปนตองออกหนังสือรับรองผล
การศึกษาของนักเรียน ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกใหแทนโรงเรียนในระบบได 

ใหผูอนุญาตดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบที่เลิกกิจการตามควรแก
กรณี 
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สวนที่ ๑๑ 

การอุทธรณ 

   

มาตรา ๑๑๗  ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณประกอบดวย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เลขาธิการ
คณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชน  และประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใน
กรุงเทพมหานครคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แตงตั้ งผู อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  เปนเลขานุการคนหนึ่งและ
ผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอื่นแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและประธาน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และ
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้นเปนเลขานุการคนหนึ่ง
และผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณโดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๑๘  ผูซ่ึงตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือไดรับผลกระทบจากคําสั่งของผูอนุญาตผูใดไม
พอใจในคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคําสั่ง แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๑๙  การยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ วิธีพิจารณาอุทธรณ และกําหนดเวลาพิจารณา

อุทธรณ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต เวนแตประธานกรรมการ

ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจะมีคําสั่งใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๓ 

โรงเรียนนอกระบบ 
   

 
มาตรา ๑๒๐  การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและ

หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

มาตรา ๑๒๑  การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพรอมกับคําขอและอยางนอยตองมี
รายการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
(๒) ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบรเิวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
(๓) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๔) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น รวมทั้งหลักเกณฑใน

การเพิ่มคาธรรมเนียมดังกลาว 
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูไดรับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
ใหผูอนุญาตพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

อนุญาต 
 

มาตรา ๑๒๒  ใหผู รับใบอนุญาตจัดใหมีผูบริหารคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการ
บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง โดยผูรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามวรรคสองจะเปนผูบริหารเองก็ได และใหสงหลักฐานการแตงตั้งหรือการเขาเปน
ผูบริหารแลวแตกรณี ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันแตงตั้งหรือวันเขาบริหาร 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหาร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๓  ใหโรงเรียนนอกระบบจัดใหมีครูหรือผูสอนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

หลักสูตรและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๔  คณะกรรมการจะกําหนดใหโรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่

ผูบริหารตองจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอตอผูอนุญาตทุก
ปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๑๒๕  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบ

ตองไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร เมื่อคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิ
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ 

 
มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงคจะเลิกกิจการ ใหผูรับใบอนุญาตแจง

เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ประสงคจะเลิกกิจการและให
ใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเมื่อถึงกําหนดเลิกกิจการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจพบวาโรงเรียนนอกระบบแหงใดหยุดดําเนินกิจการเกินเกาสิบวันโดยไม
แจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกลาว
ได 

 
มาตรา ๑๒๗  ใหนําบทบัญญตัิดังตอไปนี้ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแก

โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม 
(๑) มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

และวรรคสาม และมาตรา ๔๘ (๓) (๔) และ (๕) 
(๒) มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ 

และมาตรา ๘๐ สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) บทบัญญัติสวนที่ ๖ สวนที่ ๗ สวนที่ ๘ สวนที่ ๙ และสวนที่ ๑๑ ของหมวด ๒ 
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หมวด ๔ 

พนักงานเจาหนาที่ 
   

มาตรา ๑๒๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ และมีหนังสือเรียกผูซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคํา สงเอกสาร หรือ
วัตถุที่เกีย่วของเพื่อประกอบการพิจารณา 

การเขาไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนกังานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกผูซ่ึง
เกี่ยวของและใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาที่ตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๒๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่และ
กรรมการวินจิฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

มาตรา ๑๓๐  ผูใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

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

 

มาตรา ๑๓๓  โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๓๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงตั้งผูอํานวยการหรือไมแจงตามมาตรา ๓๗ วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๕  ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบผูใดแตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง เปนผูอํานวยการ หรือแตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เปน
รองผูอํานวยการหรือยินยอมใหผูไมไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓๖  ผูอํานวยการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๗  ผูใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ขึ้นทั้งฉบับหรือแต
สวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารหลักฐานดังกลาว 
หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสารหลักฐานนั้น หรือทําหรือใหคํารับรอง
เอกสารหลักฐานดังกลาวเปนเท็จ ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 
ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูอํานวยการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสอง
เทาของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 

ผูใดใชหรืออางเอกสารหลักฐานที่ตนรูอยูแลววาเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูใชหรืออางเอกสารหลักฐานอันเปนความผิดตาม
วรรคสามดวยใหลงโทษตามวรรคสามแตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๑๓๘  โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง หรือไมจัดทํา

เอกสารเปนภาษาไทยตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท 
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มาตรา ๑๓๙  ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๐  โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๑  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝา
ฝนมาตรา ๘๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 

มาตรา ๑๔๒  โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา ๘๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท 

 

มาตรา ๑๔๓  โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา ๘๙ หรือผูอํานวยการผูใดไมแจงใหผู
อนุญาตทราบตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๙๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 

มาตรา ๑๔๕  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่
หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๖  ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ หรือผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีก
วันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

 

มาตรา ๑๔๗  ผูใดจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๔๘  โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว
ตามมาตรา ๑๒๑ (๓) หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑที่ระบุไวตามมาตรา ๑๒๑ 
(๔) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงตั้งผูบริหารตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง หรือ

แตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง หรือยินยอมใหผูไมได
รับการแตงตั้งเปนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๑๕๐  โรงเรียนนอกระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผูบริหารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น

บาท 
 
มาตรา ๑๕๒  ผูใดขัดขวาง ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาที่หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตอง
รับโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
มาตรา ๑๕๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหผูอนุญาตมี

อํานาจเปรียบเทียบได 
เมื่อผูอนุญาตไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ

ภายในสามสิบวันแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
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บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๑๕๕  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงนิและ
รายไดของเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใตในสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทนุ
หมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต พ.ศ. ๒๕๓๒ 
และเงินทนุหมุนเวยีนเพื่อพฒันาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไปเปนของกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๕๖  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงนิและ
รายไดของกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปเปนของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๕๗  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมกีารแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน และคณะกรรมการคุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้ตองไมเกนิหนึ่ง
รอยแปดสิบวนันับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๑๕๘ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือใหเลิกการควบคุม 

 

มาตรา ๑๕๙  ใหโรงเรียนทีจ่ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึง
มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียน
นอกระบบแลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาผูรับใบอนญุาตเปนผูแทนของนิติบุคคล
ตามพระราชบญัญัตินี้ ทั้งนี้ ใหผูรับใบอนญุาตดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในระบบ
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันและดําเนนิการใหมี
คณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนนิการเกีย่วกับที่ดินและทรัพยสินที่เกีย่วกับการจัดการศกึษาของ
โรงเรียนในระบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้

(๑) โอนที่ดนิ เงินและทรัพยสินอื่นๆ แกโรงเรียนใหเพยีงพอในการดําเนนิการเรียนการ
สอนตามเกณฑมาตรฐานขัน้ต่ําที่กําหนดไวสําหรับหลักสูตรที่เปดทําการสอน และตามที่ไดรับ
อนุญาตตามบัญชีทรัพยสินที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมีเหตจุําเปน และผูอนุญาต อนุญาตให
ขยายเวลาออกไปตามควรแกกรณี ทั้งนี้ จะตองไมเกินหนึง่ป หรือ 

(๒) ทําหนงัสือสงมอบการครอบครองและยนิยอมใหใชที่ดนิและสิ่งกอสรางตามบัญชีที่
ผูรับใบอนุญาตจัดทําขึ้นใหแกโรงเรียนเพือ่ใชในการดําเนินกิจการโรงเรียนตอไปโดยมีเงื่อนไขวา
ผูรับใบอนุญาตจะตองไมกระทําการอันใดอันเปนการเพิม่ภาระแกที่ดนิ และอสงัหาริมทรัพยใน
ที่ดินเกนิกวาทีเ่ปนอยู แลวแจงใหผูอนุญาตทราบเพือ่แจงไปยังสํานักงานทีด่ินทีโ่รงเรียนตั้งอยู
เพื่อใหเจาพนกังานที่ดนิรับทราบและแจงใหแกผูที่จะมาทํานิติกรรมเกีย่วกับที่ดินนั้นไดรับทราบถึง
การมีสิทธิในการใชที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดินทีเ่ปนที่ตั้งของโรงเรียนภายในเวลาหนึ่งปนับ
แตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่มีหนีสิ้นหรือภาระผูกพันอยูกับทรัพยสินที่มอบสิทธิการครอบครองใหแก
โรงเรียนตาม (๒) ซ่ึงผูรับใบอนุญาตแจงวาเปนหนีสิ้นที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โรงเรียนใหโรงเรียนรับโอนมาเฉพาะหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร แลวใหแจงผูอนญุาตทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ใหผูอนุญาต
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนโดยแจงเปนหนังสือใหผูถูกเพิกถอนทราบและใหนําความ
ในมาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนนิการตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 

มาตรา ๑๖๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการบรหิารตามมาตรา ๓๐ ใหผูซ่ึงดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการอํานวยการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๖๑  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๖๑ ให
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
จนกวาจะมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ แตงตั้งขาราชการของ
กระทรวงศกึษาธิการคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตั้งผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหตามพระราชบญัญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวนั
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๒  ใหผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการ ครูใหญ และครูตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติ
หนาที่ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู ผูสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณ ี ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการ และครู ดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพควบคมุตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๓  ใหครูใหญและครูซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เมื่อออกจากงาน

ตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังคงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ และ
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดมิตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖๔  ผูซ่ึงขอรับใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี ้
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๕  บรรดาคํารองใดที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนนิการ

ตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกวาจะแลวเสร็จ ทั้งนี ้ ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๖๖ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบังคับโดยอนโุลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนียม 

(๑) ใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบ   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนในระบบ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ใบแทนใบอนุญาตใหจดัตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

(๕) คายืน่คําขอ      ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีฐานะเปนนิติ
บุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความ
เปนอิสระโดยมีการกํากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการ
สนับสนุนดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่นรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ 
ใหแกสถานศึกษาของเอกชน สมควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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