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พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
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“โรงเรียน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“โรงเรียนในระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการ
ศึก ษา หลั กสู ต ร ระยะเวลาของการศึก ษา การวัด และประเมิน ผลซึ่ งเปน เงื่ อนไขของการสํ าเร็ จ
การศึกษาที่แนนอน
“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา
“นักเรียน” หมายความวา ผูรับการศึกษาในโรงเรียน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรบั ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
“ผูสอน” หมายความวา ผูทําหนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการ
ตาง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
“ตราสารจัดตั้ง” หมายความวา ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
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มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเกินเจ็ดคน
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาอบรม และสั่งสอน
พระธรรมวินัย
(๓) สถานศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามขอเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๖ ในกรณีมีเหตุจําเปน รัฐ มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจะประกาศให
โรงเรียนใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
และกําหนดกิจการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง นั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสองคน
(๔) กรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ งจากผู ไ ดรั บ คั ด เลือ กจากผู รับ ใบอนุ ญาต ผู อํา นวยการ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝายละหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิสี่คน ในจํานวนนั้นจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีก ารคัดเลือกบุคคลเพื่อ แตงตั้งเปน กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕)
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๙ ใหกรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๘ (๓)
(๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น
(๕) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๘ (๓) (๔) หรือ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมโดยเร็ว เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
จะไมดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุม
และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน
(๔) กําหนดมาตรการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม (๑)
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(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน
(๖) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรองทุกขและการคุมครองการทํางาน
(๘) ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การยื่ น อุ ท ธรณ การรั บ อุ ท ธรณ วิ ธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ แ ละ
กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ
(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนผูบังคับบัญชา ขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการ
(๓) สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาเอกชน
(๔) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน
(๕) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน การศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด
ตามมาตรา ๑๓ (๔)
(๖) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยูในจังหวัดนั้น
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน และจังหวัด
ที่ถือวาเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
มากกวาหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ความสะดวก การประหยัด และความเปนเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน
มาตรา ๑๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕
ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีกสองคน โดยเปนผูแทนผูรับใบอนุญาต
หนึ่งคนและผูแทนครูหนึ่งคน
หลักเกณฑแ ละวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
โรงเรียนในระบบ
สวนที่ ๑
การจัดตั้งและเปดดําเนินการ
มาตรา ๑๗ ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ การจัดตั้งโรงเรียนในระบบตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแตละประเภทและแตละระดับ ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบตราสาร
จัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพรอมกับคําขอดวย
มาตรา ๑๙ ตราสารจัดตั้งตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงค
(๒) ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ
(๔) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดตั้ง
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(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ
ผูรับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) โครงการและแผนการดําเนินงาน
(๒) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
(๓) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
(๔) คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลิกจาง
และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔) ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาต
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
มาตรา ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๔) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เวนแตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึงหาป
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เปนนิติบุคคลตองมีคุณ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เวน แตนิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้น เปน องคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
(๒) นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน ตองมีจํานวนหุนหรือ
ทุนเปนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวนทั้งหมด
(๓) นิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
(๔) นิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
(๕) ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแ ทนของนิติบุคคลนั้น ตองมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๓ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตองมีหลักฐานแสดงไดวาเมื่อไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบแลว โรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาที่มีสัญญา
เชาไมนอยกวาสิบป
ในกรณีที่ที่ดินที่จะใชเปนที่ตั้งโรงเรียนในระบบเปนที่ดินของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆหรือองคกรทางศาสนาอื่น
ผูขอรับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใชที่ดินอยางอื่นที่มิใชสัญญาเชา หรือสัญญาเชาที่มี
ระยะเวลานอยกวาสิบปก็ได
ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๔ เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบแลว ใหโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคล
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต และใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล
มาตรา ๒๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๒๔ แลว ใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเชา
ที่ปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในคําขอรับใบอนุญาตใหแกโรงเรียนในระบบภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และที่กําหนดไวในใบอนุญาตเฉพาะในสวนที่ตองดําเนินการกอนเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบให
แลวเสร็จภายในเวลาที่ผอู นุญาตกําหนด
(๓) โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากที่ดินใหแ กโรงเรียนในระบบภายในเวลา
ที่ผูอนุญาตกําหนด
(๔) ดํ า เนิ น การให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารตามมาตรา ๓๐ ให ค รบถ ว นภายในเวลา
ที่ผูอนุญาตกําหนด
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบได
ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เปนของโรงเรียนในระบบมีจํานองเปนประกันหนี้ที่เกิดจากการ
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ มิใหถือวาที่ดินนั้นมีภาระผูกพันตาม (๑)
มาตรา ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไดดําเนิน การตามมาตรา ๒๕ แลว และพรอมที่จะเปด
ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ใหแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเปด
ดําเนินกิจการ
เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวาผูรับใบอนุญาตดําเนินการถูกตองตามมาตรา ๒๕ ใหแจง
ใหผูรั บใบอนุญาตทราบเพื่อ เปด ดําเนิ น กิจการได แตใ นกรณีที่ ผูอนุญ าตเห็ น วา ผูรับใบอนุญ าตยั ง
ดําเนินการไมถูกตองตามมาตรา ๒๕ จะสั่งใหโรงเรียนในระบบชะลอการเปดดําเนินกิจการไปกอน
จนกวาจะดําเนินการใหถูกตองก็ได ทั้งนี้ ผูอนุญาตตองแจงกอนวันเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน
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กรณีที่ผูรับใบอนุญาตมิไดรับแจงผลการตรวจสอบจากผูอนุญาตตามกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหโรงเรียนในระบบนั้นเปดดําเนินกิจการไดตามกําหนดเวลาที่ไดแจงไว
มาตรา ๒๗ การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแ กโรงเรียนในระบบเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงตามประมวลกฎหมายที่ดินและภาษี
อากรตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว
การยกเวน คา ธรรมเนีย มตามวรรคหนึ่ง ให รวมถึ งการโอนกรรมสิท ธิ์ กลั บคื น ใหกั บผู รั บ
ใบอนุญาต เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ
มาตรา ๒๘ ชื่อของโรงเรียนในระบบตองใชอักษรไทยขนาดใหญพอสมควรติดไวที่บริเวณ
โรงเรียนในระบบ ณ ที่ซึ่งเห็นไดงาย โดยตองมีคําวา “โรงเรียน” ประกอบชื่อดวย ในกรณีที่มีอักษร
ตางประเทศกํากับ ตองไมมีขนาดใหญกวาอักษรไทย
มาตรา ๒๙ โรงเรียนในระบบอาจจัดตั้งสาขาได การจัดตั้ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หามไมใหโรงเรียนในระบบกระทําการใดใหบุคคลอื่น เขาใจวาเปน ตัวแทน เครือขายหรือ
สาขาของโรงเรียนในระบบ สถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอนุญาต
มาตรา ๓๐ ใหโรงเรีย นในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว ยผูรั บใบอนุญาต
ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคน
เปนกรรมการ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ หรือเปนบุคคล
เดียวกันทั้งสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน แลวแตกรณี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง
และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตราสารจัดตั้ง
ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไมมีผูแทนผูปกครองใหคณะกรรมการบริหาร
ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยกรรมการอื่นเทาที่มีอยู
มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
(๒) ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
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(๓) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน
(๔) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
(๖) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคา
ของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน คณะกรรมการตองเสนอ
ทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงินนั้นมิได
เปนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
(๗) ใหความเห็นชอบการกําหนดค าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค าธรรมเนี ยมอื่นของโรงเรียน
ในระบบ
(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี
(๙) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครองและนักเรียน
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๓๒ การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ
ใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการการศึกษา คาตอบแทนครูที่มีความรูแ ละความสามารถที่ดี และ
คาใชจายอื่นซึ่งรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทน
ผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
คา ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาและค า ธรรมเนี ย มอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให ป ระกาศไวใ นที่ เ ป ด เผย
ในโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผูปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่งไมได
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
อื่นตามมาตรา ๓๒ ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร และโรงเรียนในระบบ
ดังกลาวไมสามารถแสดงไดวามิไดเปนการแสวงหากําไรเกินควร คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหลดคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรได
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
อื่นที่โรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา ๓๒ เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร จะสั่งใหโรงเรียนใน
ระบบลดคาธรรมเนียมดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรก็ได
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มาตรา ๓๕ โรงเรียนในระบบใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาต่ํากวาอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่คํานวณไดตามมาตรา ๓๒ เพราะเหตุเปนโรงเรียนการกุศล
หรือเพื่อใหผูยากไรไดรับการศึกษา ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและใหความชวยเหลือดานอื่น
เพื่อใหโรงเรียนในระบบดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งในแตละภาค
การศึกษาปกติ
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในระบบ และแจงใหผูอนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานการแตงตั้งผูอํานวยการภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันแตงตั้ง
ผูอํานวยการตองเปนผูมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทํางานใหกับโรงเรียน
ในระบบไดเต็มเวลา
ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการโดยไมแตงตั้งผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผูรับใบอนุญาตจะแตงตั้ งรองผูอํ านวยการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได
รองผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูอํานวยการ
มาตรา ๓๙ ผูอํานวยการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ
(๒) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ
(๔) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ
การใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสาร
จัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔๐ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตแต ง ตั้ ง ผู จั ด การคนหนึ่ ง มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของโรงเรียนในระบบ และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ผูจัดการโดยไมแตงตั้งผูจัดการตามวรรคหนึ่งก็ได
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดไมวาในกรณีใด
ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ เปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน หากมิไดแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนไว ใหผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
มาตรา ๔๒ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ
ใหเพียงพอแกการจัดการศึกษาและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณี
มาตรา ๔๓ เอกสารที่โรงเรียนในระบบตองจัดทําตามพระราชบัญญัตินี้ใหจัดทําเปนภาษาไทย
การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาตางประเทศตองใชภาษาไทย เวนแต
เปนโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหสอนเปนภาษาตางประเทศ ใหสอนเปน
ภาษาที่ระบุไวในใบอนุญาตได แตตองสอนใหนักเรียนสามารถอาน เขียน และพูดภาษาไทยไดดวย
เพื่อประโยชนในการขยายโอกาสการเรียนรู คณะกรรมการจะอนุญาตเปนการทั่วไปใหโรงเรียน
ในระบบสอนวิชาบางวิชาเปนภาษาตางประเทศก็ได โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยหรือไมก็ได
สวนที่ ๒
ทรัพยสินและบัญชี
มาตรา ๔๔ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีกองทุนสํารอง และจะจัดใหมีกองทุนอื่นตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดดวยก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

การนําเงินจากกองทุนสํารองออกใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๔๕ ผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแตละป ใหคณะกรรมการ
บริหารจัดสรร ดังตอไปนี้
(๑) ใหโรงเรียนในระบบที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกําไรเขากองทุนสงเสริม
โรงเรียนในระบบตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสาม
(๒) จัดสรรเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ
(๓) จัดสรรใหแกผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละสี่สิบ
(๔) ในกรณีที่มีกองทุนอื่น ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนอื่นนั้น ในกรณีที่ไมมีกองทุนอื่น
ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนสํารอง
ระยะเวลาการสงเงินและจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบตองจัดสรรเขากองทุนตาม (๑) ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๖ ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีของโรงเรียนในระบบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
โรงเรียนในระบบตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ
เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้น
รอบปบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของโรงเรียนในระบบใหเปนไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ
สวนที่ ๓
การอุดหนุนและสงเสริม
มาตรา ๔๘ รัฐพึงใหการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
ตามมาตรา ๓๕ ไดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพรอมทั้งคาตอบแทนบุคลากรดังกลาวใหในกรณีขาดแคลน
หรือในกรณีมุงเนนวิชาการดานใดดานหนึ่ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) จัดครูพรอมทั้งคาตอบแทนครูให รวมทั้งจัดหาอุปกรณการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษา สําหรับนักเรียนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
(๓) ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสิน คาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชใ นการศึกษา
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
(๔) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา ๔๕ (๓)
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
(๕) ลดหย อ นหรื อ ยกเว น ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทํ า นองเดี ย วกั น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
สวนที่ ๔
กองทุน

มาตรา ๔๙ ใหมีกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับการใหกูยืมเงินแกโรงเรียนในระบบ
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒) เงิ นที่ โอนมาจากเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อพั ฒนาการศึ กษาโรงเรี ยนเอกชนในสํ านั กงานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๔) เงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา ๔๕ (๑)
(๕) เงินคาธรรมเนียม คาบริการ และเงินคาปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้กูยืม
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคใหกองทุน
(๗) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๘) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน
เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๕๐ เงินของกองทุนที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๑) ใหแยกบัญชีไวเปนการเฉพาะ
เพื่อประโยชนใ นการสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๑ เงินกองทุนที่ไดรับตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๔) ถาโรงเรียนในระบบที่สงเงิน
นั้นเลิกกิจการ เมื่อไดหักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกลาวคางชําระกองทุนแลวใหคืนใหแกโรงเรียน
ในระบบนั้น
มาตรา ๕๒ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบมีสิทธิ
ขอกูยืมเงินจากกองทุนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ในการอนุ มั ติ ให โรงเรี ยนในระบบกู ยื มเงิ นจากกองทุ น คณะกรรมการจะอนุ มั ติ ใ ห ไม ต อง
เสียดอกเบี้ยและไมตองมีหลักประกันในสวนเงินกูยืมที่ไมเกินจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบไดสงเขา
กองทุนแลวก็ได
มาตรา ๕๓ การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษาเงิน และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้
สวนที่ ๕
การสงเคราะห
มาตรา ๕๔ ใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง
(๑) การจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๓) การสงเสริมการออมทรัพยของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) การจายเงินสวัสดิการสงเคราะห
กองทุนสงเคราะหไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และรายไดของกองทุนสงเคราะหไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๕๕ กองทุนสงเคราะหประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) เงินที่ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสงเขากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๑)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๓) เงินที่โรงเรียนในระบบสงเขากองทุนตามมาตรา ๗๓ (๒)
(๔) เงินสมทบที่กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา ๗๓ (๓)
(๕) ทรัพยสินที่มีผูบริจาค
(๖) เงินเพิ่มตามมาตรา ๗๔ และรายไดอื่น ๆ
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะห
มาตรา ๕๖ ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๕ ใหคํานวณ
แยกตามสัดสวนของเงินกองทุนสงเคราะห ดังตอไปนี้
(๑) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๕ (๒)
(๒) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๕ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มาตรา ๕๗ ใหกองทุนสงเคราะหมีสํานักงานใหญ ณ สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ กิจการของกองทุนสงเคราะหไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
มาตรา ๕๙ ใหกองทุนสงเคราะหมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๕๔
การใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากูยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหตองมีหลักประกัน
โดยจะนํ าเงิน ที่ ผูกูจ ะมี สิทธิ ไดรั บจากกองทุ น สงเคราะหใ นเวลาที่ขอกูยืม มาเปน หลัก ประกัน ก็ไ ด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
การนํ า เงิ น กองทุ น สงเคราะห ไ ปลงทุ น หรื อ หาประโยชน ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลังกอน
มาตรา ๖๐ คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห ใหจายจากดอกผลของกองทุน
สงเคราะหตามมาตรา ๕๖ (๒) ซึ่งตองไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะหดังกลาว
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
ในกรณีที่ดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอใชจายในการดําเนินงาน
ใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งงบประมาณอุดหนุนตามความจําเปน
มาตรา ๖๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก
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(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการ
(๓) ผูแ ทนสมาคมเกี่ย วกับ โรงเรีย นเอกชน ผูแ ทนฝา ยผูอํ านวยการ ผูแ ทนฝา ยครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ฝายละหนึ่งคนซึ่งไดรับคัดเลือกตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งมีความรูดานการเงิน การคลัง การบริหารกองทุนหรือ
กฎหมายที่คัดเลือกโดยที่ประชุมรวมกันระหวางประธานกรรมการและกรรมการตาม (๒) และ (๓)
เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๖๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก ใหออก
หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
มาตรา ๖๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๒
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงและยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง กรรมการแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๖๕ ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ให ก รรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหมโดยเร็ว เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้ง
แทนก็ได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๖๖ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย ออกระเบียบ และขอบังคับในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๒) กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขในการลงทุ น ของกองทุ น สงเคราะห
รวมตลอดทั้งการใหสถาบันการเงินนําเงินของกองทุนสงเคราะหไปลงทุนและหาประโยชนโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๓) กํากับดูแลการจัดการกองทุนสงเคราะห
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการสงเคราะห
(๕) อนุมัติงบประมาณรายจายของกองทุนสงเคราะห
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจายเงินของกองทุนสงเคราะห
(๗) กําหนดระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจาง
ตลอดจนการกําหนดเงินเดือน และเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมาย
(๙) ปฏิบัตงิ านอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห
มาตรา ๖๗ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหและคณะอนุกรรมการใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
หามกรรมการกองทุนสงเคราะหเขารวมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
มาตรา ๖๘ ใหกรรมการกองทุนสงเคราะหและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๖๙ ใหมีผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
แตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาป
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนสงเคราะหไดเต็มเวลา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๘) ไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง
กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมายใหเปน
กรรมการในบริษัทที่กองทุนสงเคราะหเปนผูถือหุน
(๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกองทุนสงเคราะห หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุนสงเคราะหโดยตรงหรือโดยออม
มาตรา ๗๐ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดเงื่อนไขในการทดลอง
ปฏิบั ติงาน และการทํ างานในหน าที่ผู อํา นวยการกองทุน สงเคราะห ใหเป น ไปตามสัญ ญาจ างที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินสี่ป และเมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาจางแลว คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะตออายุสญ
ั ญาจางอีกก็ได
ใหประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางผูอํานวยการกองทุน
สงเคราะหในนามของกองทุนสงเคราะห
ให ผู อํ า นวยการกองทุ น สงเคราะห ไ ด รั บ เงิ น ค า จ า ง ค า ตอบแทน และเงิ น อื่ น ตามที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
มาตรา ๗๑ ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะหใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห
และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
มาตรา ๗๒ ในกิ จการของกองทุน สงเคราะหที่ เกี่ ยวกั บบุค คลภายนอก ใหผู อํา นวยการ
กองทุนสงเคราะหเปนผูแทนของกองทุนสงเคราะห
ผูอํ านวยการกองทุ น สงเคราะห อาจมอบอํ านาจให ผู อื่ น ปฏิ บั ติ งานแทนได ตามข อบั งคั บที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด ขอบังคับดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคสอง ยอมไมผูกพันกองทุนสงเคราะห เวนแต
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๗๓ ใหโรงเรียนในระบบ ผูอํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
สงเงินสะสมหรือเงินสมทบ แลวแตกรณี เขากองทุนสงเคราะหตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการ ครู และบุค ลากรทางการศึกษาสงเงิน สะสมสําหรับ ตนเองในอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดซึ่งตองไมเกิน รอยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แตละคน
ไดรับ และตองไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) โรงเรียนในระบบสงเงินสมทบเปน จํานวนเทากับเงิน สะสมที่ผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสงตาม (๑) เปนรายคน
(๓) กระทรวงศึกษาธิการสงเงินสมทบเปนจํานวนสองเทาของเงินสะสมที่ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสงตาม (๑) เปนรายคน
มาตรา ๗๔ ใหโรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตองสงตามมาตรา ๗๓ (๑) ไวในทุกคราวที่มีการจายเงินเดือนและใหนําสงเงิน
สะสมดังกลาว พรอมทั้งเงิน สมทบที่โรงเรียนในระบบตองสงตามมาตรา ๗๓ (๒) ตามวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปทุกเดือน
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไมนําสงเงินสมทบตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือสงไมครบถวน
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนจนกวาจะนําสงหรือนําสงครบถวน
มาตรา ๗๕ ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑)
ติดตอกันครบสองเดือนแลว มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห
เงินสวัสดิการสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๕๖ (๒)
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดตามมาตรา ๖๖
มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน
ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ เทากับจํานวนที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
แลวแตกรณี ไดสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) พรอมทั้งดอกผลที่คํานวณไดตามมาตรา ๕๖ (๑)
(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เทากับจํานวนที่โรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ
ไดสงเงินสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) โดยไมรวมดอกผลตามมาตรา ๕๖ (๒)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ในกรณี
ออกจากงานโดยมีความผิด หรือกอนมีเวลาทํางานครบสิบป เวน แตเปนการออกจากงานเพราะตาย
เจ็บ ปว ยหรื อทุ พพลภาพซึ่ งแพทย ที่ท างราชการรั บรองไดตรวจและแสดงความเห็น วา ไมส ามารถ
ประกอบวิชาชีพตอไปได หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ
ในกรณี ที่ ผู อํา นวยการ ครู หรื อ บุ คลากรทางการศึ ก ษามี เ วลาทํ างานเกิ น ยี่สิ บ ป กองทุ น
สงเคราะหอาจจ ายเงิน ตอบแทนนอกเหนือ จากเงิ น ทุ น เลี้ ยงชีพ ประเภท ๒ ก็ ได ตามหลั กเกณฑ
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
การนับเวลาทํางาน ใหเริ่ม นับตั้งแตวัน ที่หนึ่งของเดือ นที่ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษาไดสง เงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑)
มาตรา ๗๗ ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากงานโดยไมมีความผิด
และมีเวลาทํางานไมนอยกวาหาป แตไมถึงสิบป อาจไดรับเงิน ทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ ไดภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ยังไมรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๑ และสงเงินสะสมตามมาตรา ๗๓ (๑) เทาจํานวนที่
สงในเดือนสุดทายกอนออกจากงานตอไปจนครบสิบป
(๒) ในการคํ า นวณเงิ น ทุ น เลี้ ย งชี พ ประเภท ๒ ให คํ า นวณเฉพาะเงิ น ที่ โ รงเรี ย นและ
กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา ๗๓ (๒) และ (๓) จนถึงวันที่ผูอํานวยการ ครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากงาน
(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
มาตรา ๗๘ เมื่อผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ ใหกองทุนสงเคราะหจายเงินคาทดแทนใหแกคูสมรส
และทายาทโดยธรรมของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาระบุไว ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๙ เมื่อผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ประสบอันตรายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ ใหจายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประสบอันตรายแกกายหรือจิตใจจนถึงแกทุพพลภาพ ใหจายใหเปนเงินคา
ทดแทน
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(๒) ในกรณีที่ประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจใหจายเปนคาฟนฟู
สมรรถภาพภายหลังจากการรักษาดวยวิธีทางการแพทยไดสิ้นสุดลงแลวเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสมได
การจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห ตามมาตรา ๕๖ (๒)
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด
มาตรา ๘๐ สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้เปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได และไมอยูใ นขายแหงการบังคับคดี เวนแตเปนการชําระหนี้ที่ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนหนี้กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๑ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทําบัญชีของกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
กองทุนสงเคราะหตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี
มาตรา ๘๒ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทํางบการเงินสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี
วัน เริ่ มและวัน สิ้น ปบัญ ชีของกองทุ น สงเคราะห ใหเป น ไปตามระเบีย บที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหกําหนด
มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหแตงตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของกองทุนสงเคราะหทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๘๔ ใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีแ ละเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการกองทุนสงเคราะห และผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุน สงเคราะห และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุ น
สงเคราะหเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๘๕ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเพื่อรับรองภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน และใหคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหเสนอตอรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
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ใหกองทุนสงเคราะหเผยแพรรายงานประจําป โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีใหความเห็นแลว
สวนที่ ๖
การคุมครองการทํางาน
มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําของผูปฏิบัตงิ านของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สวนที่ ๗
การกํากับดูแล
มาตรา ๘๗ หามผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช
หรือยอมใหผูอื่นใชอาคาร สถานที่ และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการอันไมควรแกกิจการของ
โรงเรียนในระบบ
มาตรา ๘๘ หามโรงเรียนในระบบทําหรือยินยอมใหบุคคลอื่น ทําการใดอันอาจเปนภัยตอ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๘๙ ห า มโรงเรี ย นในระบบหยุ ด สอนติ ด ต อ กั น เกิ น เจ็ ด วั น อั น มิ ใ ช เ ป น การหยุ ด
ตามปกติของโรงเรียน เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนนั้นใหแจงเปนหนังสือให
ผูอนุญาตทราบพรอมดวยเหตุผลของการหยุดสอน
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่มีภยันตรายหรือเหตุการณอัน กระทบตอสวัสดิภาพของนักเรียนหรือ
การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียนในระบบที่เกี่ยวของหยุดสอนตามเวลาที่
กําหนดก็ได
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มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาอาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบมีสภาพ
ขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย ไมมั่น คง หรือมีเหตุอื่น อันอาจเปน ภยัน ตรายแกนักเรียนผูอนุญาต
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร
ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียน
ในระบบหยุดสอน โดยจะสั่งใหดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหแ ก
นักเรียนดวยก็ได
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่อาคาร สถานที่ หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกทําลายหรือไดรับ
ความเสียหายหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ทําใหไมสามารถใชดําเนินกิจการเปนโรงเรียนได ใหผูอํานวยการ
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ในระหวางดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง ถาเปนระยะเวลาในระหวางเปดภาคเรียนและ
ตองใชเวลาในการดําเนินการแกไขเกินสามสิบวัน ผูอํานวยการตองจัดหาสถานที่แ หงอื่นเพื่อดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบเปนการชั่วคราว แลวแจงใหผูอนุญาตทราบภายในสามวัน นับแตวัน ที่
จัดหาสถานที่ได
ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาสถานที่ที่จะใชเปนการชั่วคราวไมเหมาะสมหรือปลอดภัยสําหรับ
นักเรียน ใหแจงใหผูอํานวยการจัดหาสถานที่ใหมภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๙๓ เมื่อความปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือมีผูรองเรียนวาโรงเรียนในระบบ
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกประชาชน มีพฤติการณอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงโดยเร็ว แลวรายงานผลการตรวจสอบตอผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป
มาตรา ๙๔ การโฆษณาของโรงเรียนในระบบตองไมเปนเท็จ เกินความจริงหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝาฝนวรรคหนึ่งผูอนุญาตมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหโรงเรียนในระบบปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) หยุดการโฆษณา
(๒) แกไขการโฆษณาใหถูกตอง
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(๓) โฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลวตามวิธีการที่ผูอนุญาต
กําหนด
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไมดําเนินการตามคําสั่งของผูอนุญาต หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอนุญาตกําหนดตามวรรคสอง ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนในระบบนั้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณท่กี ระทําผิด
มาตรา ๙๕ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไมดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาต หรือจัดการศึกษาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งใหแ กไข
ภายในเวลาที่กําหนด
โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งให
โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม หรือใหหยุดดําเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราว หรือสั่งการอยางอื่น ตามควรแกกรณี ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณ
ที่กระทําผิด
การสั่ งการตามวรรคหนึ่ งไม กระทบถึง การดําเนิน คดี กับผู กระทําการอัน กฎหมายบัญญั ติ
เปนความผิด
มาตรา ๙๖ ผู อ นุ ญ าตมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให โ รงเรี ย นในระบบอยู ใ นความควบคุ ม ของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาที่มีเขตอํานาจ
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) โรงเรียนในระบบไมมีทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการตอไป
(๒) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ
(๓) โรงเรียนในระบบฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการดําเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบ
(๔) โรงเรียนในระบบไมปฏิบัติตามตราสารจัดตั้ง และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ
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(๕) คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทําการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๖) เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหแจงคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบทราบ
และปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบดวย
มาตรา ๙๗ เมื่อไดมีคําสั่งควบคุม โรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แลว ใหผูอนุญาต
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุม โรงเรียนในระบบขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิซึ่ งมีความรู ความสามารถและประสบการณใ นดานการศึ กษาและดา นอื่น ที่
เกี่ยวของอีกไมเกินหกคน เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารและดําเนินกิจการของโรงเรียน
ในระบบเปนการชั่วคราวในระหวางที่โรงเรียนในระบบอยูในความควบคุม
เมื่อแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแลว ใหผูอนุญาตรายงานใหคณะกรรมการทราบ
มาตรา ๙๘ เมื่อไดมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖ แลว ผูรับใบอนุญาต
ผูอาํ นวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบ
ตองปฏิบัติหนาที่ใ นโรงเรียนนั้น ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบมอบหมายและตอง
จัดการตามสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียนในระบบ
ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการ ตองสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสรรพสมุดบัญชี
เอกสาร และสิ่งอื่น เกี่ยวกับทรัพยสิน และหนี้สิน ของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับ
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นใหแกคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖
มาตรา ๙๙ ผูอนุญาตอาจสั่งใหขาราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
ระบบระหวางเวลาที่อยูในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบไดตามความจําเปน
โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ
มาตรา ๑๐๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาเหตุแหงการสั่งใหควบคุม
โรงเรียนในระบบไดลวงพนหรือไดรับการแกไขหรือปรับปรุงแลว ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน
ในระบบเสนอความเห็นตอผูอนุญาต
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ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิกคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ ใหออกคําสั่งยกเลิกและ
แจงใหคณะกรรมการบริหารทราบพรอมทั้งปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบ
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ และใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบสงมอบทรัพยสิน
และเอกสารหลักฐานที่ไดรับมอบตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง คืนใหแกโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ
มาตรา ๑๐๑ คาใชจายในการดําเนินกิจการระหวางการควบคุมโรงเรียนในระบบรวมทั้งเงิน
คาตอบแทนในการปฏิบัติ หนาที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรีย นในระบบ ให จายจากเงิน ของ
โรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีเงินไมพอจายตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนในระบบมีสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุนตามมาตรา ๔๙ มาสมทบจายได
มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาโรงเรียนในระบบที่ถูกควบคุม
ไมสมควรดําเนินกิจการตอไปไมวาดวยเหตุใด ใหรายงานผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูอนุญาตไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๒ แลว ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบดําเนินการควบคุมตอไปตามเวลาที่กําหนดหรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบก็ได
มาตรา ๑๐๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๒๘
สวนที่ ๘
จรรยา มรรยาท วินัย และหนาที่
มาตรา ๑๐๕ ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูบริหาร ผูจัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจรรยา มรรยาท วินัย และ
หนาที่ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
สวนที่ ๙
การโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
มาตรา ๑๐๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบให
บุคคลอื่น ใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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เมื่อผูอนุญาตเห็น วาผูรับโอนมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ใหอนุญาตโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือเปนคนสาบสูญ และทายาทมีความประสงค
จะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป ใหทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑
หรือในกรณีที่มี ทายาทหลายคน ใหท ายาทดว ยกัน นั้ น ตกลงตั้ งทายาทคนหนึ่ งซึ่ง มีคุณ สมบั ติแ ละ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแต
วัน ที่ ผูรั บ ใบอนุ ญาตตายหรือ สาบสูญ หรื อภายในระยะเวลาที่ ผูอ นุญ าตขยายเวลาตามความจํา เป น
ถามิไดยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูโดยไมมีผูใดไดรับขาวเกี่ยวกับผูรับ
ใบอนุญาตเปนเวลาเกินสามสิบวัน ทายาทของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นคําขออนุญาตทํา
หนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจนกวาศาลจะมีคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตเปนคนสาบสูญหรือผูรับใบอนุญาต
ตายหรือปรากฏตัว
เมื่อยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหผูยื่นคําขอมีสิทธิและ
หนาที่เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตไปพลางกอนจนกวาผูอนุญาตจะไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง หรือกรณีผูรับใบอนุญาตไดไปเสียจาก
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง เปนเวลาถึงหนึ่งป ถาทายาทไมประสงคจะดําเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบนั้นตอไป ใหทายาทยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๑๔
หรือโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบใหบุคคลอื่นตามมาตรา ๑๐๖ ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย สาบสูญ หรือวันที่ครบหนึ่งปที่ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ถามิได
ยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีตามมาตรา ๑๐๗ ถาไมมีท ายาทคนใดมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนแตไมสามารถตกลงกัน ไดแ ละทายาทยัง
ประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกดําเนิน การจัดตั้งนิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ เพื่อยื่น คําขอรับโอนใบอนุญาตตอ
ผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จัดตั้งนิติบุคคล โดยใหนําความในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม มาใช
บังคับดวยโดยอนุโลม ถามิไดยื่นคําขอภายในเวลาที่กําหนด ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนใน
ระบบตามมาตรา ๙๖
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๒๑ ใหผูรับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบใหผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒
นิติบุคคลนั้นตองแกไขใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว
ถาผูรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ใหผูอนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖
มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือลมละลาย
ใหผูอนุญาตมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๙๖
มาตรา ๑๑๒ ในระหวางที่ไมมีผู ปฏิบัติหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ใหผูอํานวยการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต
สวนที่ ๑๐
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี
มาตรา ๑๑๓ โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ เมื่อ
(๑) ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ หรือ
(๒) ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไมประสงคจะดําเนินกิจการ
โรงเรียนในระบบตอไป ใหยื่นคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพรอมดวยเหตุผลตอผูอนุญาตลวงหนา
ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนสิ้นปการศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุพนวิสัยที่โรงเรียนในระบบจะดําเนิน กิจการตอไปได ผูรับใบอนุญาตหรือ
ทายาทแลวแตกรณีจะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นคําขอลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได
ในการอนุญาตตามคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูอนุญาตจะกําหนดมาตรการหรือ
เงื่อนไขใหโรงเรียนในระบบตองปฏิบัติเพื่อคุมครองหรือเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนนั้นกอนอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควรก็ได
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มาตรา ๑๑๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการควบคุม โรงเรียนในระบบ แลวแตกรณี แตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชีของ
โรงเรี ย นในระบบ และให นํ า ความในประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ว า ด ว ยการชํ า ระบั ญ ชี
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหวางการชําระบัญชี ใหถือวาโรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อ
การชําระบัญชี
เมื่อไดชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยู ใหคืนแกผูรับใบอนุญาต
มาตรา ๑๑๖ ก อ นได รั บ อนุ ญ าตให เ ลิ ก กิ จ การโรงเรี ย นในระบบ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าต
ผูอํานวยการ และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) และ (๕) และเอกสารอื่น
ที่คณะกรรมการกําหนดใหแกผูอนุญาต
ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาเอกสารหลักฐานที่สงตามวรรคหนึ่งยังไมครบถวน ใหผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งใหบุคคลตามวรรคหนึ่งสงเพิ่มเติมจนครบถวนภายในเวลาที่กําหนดไดและเพื่อประโยชนแหง
การนี้ใหถือวาบุคคลดังกลาวยังคงมีหนาที่ตามวรรคหนึ่งตอไปจนกวาจะสงเอกสารหลักฐานครบถวน
เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแลวและมีความจําเปนตองออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ของนักเรียน ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกใหแทนโรงเรียนในระบบได
ใหผูอนุญาตดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบที่เลิกกิจการตามควรแกกรณี
สวนที่ ๑๑
การอุทธรณ
มาตรา ๑๑๗ ในกรุ ง เทพมหานคร ให มี ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ป ระกอบด ว ย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการ
ส งเสริ มการศึ กษาเอกชน และประธานกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึ กษาในกรุ งเทพมหานครคนหนึ่ ง
ซึ่ ง คณะกรรมการแต ง ตั้ ง เป น กรรมการ และให ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการ
สถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการคนหนึ่งและผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง
ในจังหวัดอื่นแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ประกอบด ว ย ผู ว าราชการจั ง หวั ด หรือ รองผู ว า ราชการจัง หวั ด ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย
เปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและประธาน
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กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และให
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้น เปนเลขานุการคนหนึ่งและ
ผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง
ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๘ ผูซึ่งตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือไดรับผลกระทบจากคําสั่งของผูอนุญาตผูใดไม
พอใจในคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิยื่น อุทธรณเปน หนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคําสั่ง แลวแตกรณี
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑๙ การยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ วิธีพิจารณาอุทธรณ และกําหนดเวลาพิจารณา
อุทธรณ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาต เวนแตประธานกรรมการของ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจะมีคําสั่งใหทุเลาการปฏิบัติตามคํ าสั่งเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
โรงเรียนนอกระบบ
มาตรา ๑๒๐ การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ของโรงเรียนนอกระบบ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๑ การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบ
รายละเอีย ดเกี่ ยวกั บกิ จการของโรงเรีย นนอกระบบมาพรอ มกับ คําขอและอยา งนอ ยตอ งมี รายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ
(๒) ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ
(๓) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
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(๔) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่น รวมทั้งหลักเกณฑใน
การเพิ่มคาธรรมเนียมดังกลาว
(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูไดรับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ใหผูอนุญาตพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต
มาตรา ๑๒๒ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ให มี ผู บ ริ ห ารคนหนึ่ ง เป น ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการ
บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง โดยผูรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคสองจะเป น ผู บ ริ ห ารเองก็ ไ ด และให ส ง หลั ก ฐานการแต ง ตั้ ง หรื อ การเข า เป น ผู บ ริ ห าร
แลวแตกรณี ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันแตงตั้งหรือวันเขาบริหาร
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหาร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๓ ให โรงเรี ยนนอกระบบจั ดใหมี ค รูห รือ ผู สอนซึ่ ง มีคุ ณสมบัติ เหมาะสมกั บ
หลักสูตรและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๒๔ คณะกรรมการจะกําหนดใหโรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่
ผูบริหารตองจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอตอผูอนุญาตทุกป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได
มาตรา ๑๒๕ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ในโรงเรียนนอกระบบ
ตองไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกิน ควร เมื่อคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิ
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงคจะเลิกกิจการ ใหผูรับใบอนุญาตแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ประสงคจะเลิกกิจการและใหใบอนุญาต
นั้นสิ้นผลเมื่อถึงกําหนดเลิกกิจการ
เมื่อผูอนุญาตตรวจพบวาโรงเรียนนอกระบบแหงใดหยุดดําเนินกิจการเกินเกาสิบวันโดยไม
แจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกลาวได
มาตรา ๑๒๗ ใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแก
โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๓
วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๔๘ (๓) (๔) และ (๕)
(๒) มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙
และมาตรา ๘๐ สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๓) บทบัญญัติสวนที่ ๖ สวนที่ ๗ สวนที่ ๘ สวนที่ ๙ และสวนที่ ๑๑ ของหมวด ๒
หมวด ๔
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ และมีหนังสือเรียกผูซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา สงเอกสาร หรือวัตถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
การเขาไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกผูซึ่งเกี่ยวของ
และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่และกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๓๐ ผูใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๒ โรงเรียนในระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไวตาม
มาตรา ๒๐ (๒) หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากอัตราที่ระบุไวตามมาตรา ๒๐ (๓) หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๓ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงตั้งผูอํานวยการหรือไมแจงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึง่
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๕ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบผูใดแตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗
วรรคสอง เปนผูอํานวยการ หรือแตงตั้งผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เปนรองผูอํานวยการ
หรือยินยอมใหผูไมไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการหรือ
รองผูอํานวยการ แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๖ ผูอํานวยการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๗ ผูใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ขึ้นทั้งฉบับหรือ
แตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ ในเอกสารหลักฐาน
ดังกลา ว หรื อประทั บตราปลอมหรื อลงลายมื อชื่อ ปลอมในเอกสารหลั กฐานนั้ น หรื อทํา หรื อให
คํารับรองเอกสารหลักฐานดังกลาวเปน เท็จ ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น หรือ
ประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริง ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูอํานวยการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง
ผูใดใชหรืออางเอกสารหลักฐานที่ตนรูอยูแลววาเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษดังที่บญ
ั ญัติไวในวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูใชหรืออางเอกสารหลักฐานอันเปนความผิดตามวรรคสามดวย
ใหลงโทษตามวรรคสามแตกระทงเดียว
มาตรา ๑๓๘ โรงเรียนในระบบใดไมป ฏิบัติตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง หรือไมจัดทํ า
เอกสารเปนภาษาไทยตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๙ ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๐ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๑ ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝน
มาตรา ๘๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๒ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา ๘๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๔๓ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา ๘๙ หรือผูอํานวยการผูใดไมแจงใหผูอนุญาต
ทราบตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๙๑ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๔๕ ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่
หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๖ ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ หรือผูจัดการผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘
วรรคสอง มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับ
อีกวันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๑๔๗ ผูใดจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒๐ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๘ โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว
ตามมาตรา ๑๒๑ (๓) หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑที่ระบุไวตามมาตรา ๑๒๑ (๔)
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงตั้งผูบริหารตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง หรือแตงตั้ง
ผูไ มมี คุ ณสมบัติ หรื อ มีลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง หรื อยิ น ยอมให ผูไ ม ได รั บ
การแตงตั้งเปนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๐ โรงเรียนนอกระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๕๑ ผูบริหารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๒ ผูใ ดขัดขวาง ไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปน นิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับ
โทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวน แต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๑๕๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหผูอนุญาตมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
เมื่อผูอนุญาตไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๕๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงินและ
รายไดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
วิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต พ.ศ. ๒๕๓๒ และเงิน ทุน
หมุน เวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบ
กระทรวงศึ กษาธิการว าดวยเงิน ทุน หมุน เวีย นเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕
ไปเปนของกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๖ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง เงินและ
รายไดของกองทุน สงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปเปนของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๗ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
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เอกชน และคณะกรรมการคุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๕๘ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือใหเลิกการควบคุม
มาตรา ๑๕๙ ใหโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ
แล ว แต ก รณี ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเป น ผู แ ทนของนิ ติ บุ ค คลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหผูรับใบอนุญาตดําเนิน การจัดทําตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในระบบตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ใหแ ลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนิน การใหมีคณะกรรมการ
บริหารตามมาตรา ๓๐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยสินที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในระบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) โอนที่ดิน เงินและทรัพยสินอื่น ๆ แกโรงเรียนใหเพียงพอในการดําเนินการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับหลักสูตรที่เปดทําการสอน และตามที่ไดรับอนุญาตตาม
บัญชีทรัพยสินที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ เวนแตมีเหตุจําเปน และผูอนุญาต อนุญาตใหขยายเวลาออกไปตาม
ควรแกกรณี ทั้งนี้ จะตองไมเกินหนึ่งป หรือ
(๒) ทําหนังสือสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสรางตามบัญชีที่ผูรับ
ใบอนุญาตจัดทําขึ้น ใหแ กโรงเรียนเพื่อ ใชใ นการดําเนิน กิจการโรงเรียนตอไปโดยมีเงื่อ นไขวาผูรับ
ใบอนุญาตจะตองไมกระทําการอันใดอันเปนการเพิ่มภาระแกที่ดิน และอสังหาริมทรัพยในที่ดินเกินกวา
ที่เปนอยู แลวแจงใหผูอนุญาตทราบเพื่อแจงไปยังสํานักงานที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยูเพื่อใหเจาพนักงาน
ที่ดินรับทราบและแจงใหแกผูที่จะมาทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้น ไดรับทราบถึงการมีสิทธิในการใช
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ในกรณีที่มีหนี้สินหรือภาระผูกพันอยูกับทรัพยสินที่มอบสิทธิการครอบครองใหแกโรงเรียน
ตาม (๒) ซึ่งผูรับใบอนุญาตแจงวาเปนหนี้สินที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนให

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

โรงเรี ย นรั บ โอนมาเฉพาะหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร แลวใหแจงผูอนุญาตทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนโดยแจงเปนหนังสือใหผูถูกเพิกถอนทราบและใหนําความในมาตรา ๙๘
มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การดําเนินการตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๖๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการอํ า นวยการตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารไปพลางกอนจนกวา
จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามมาตรา ๖๑ ใหคณะกรรมการ
การศึ ก ษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น สงเคราะห จ นกว า จะมี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๕๗ แตงตั้งขาราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
คนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการ
กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๒ ให ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ผู จั ด การ ครู ใ หญ และครู ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่
ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู ผูสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการ และครู ดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
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มาตรา ๑๖๓ ใหครูใหญและครูซึ่งมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เมื่อออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังคงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ และ
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๔ ผูซึ่งขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให ดํ า เนิ น การต อ ไปจนกว า จะแล ว เสร็ จ โดยให ถื อ ว า เป น การดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๕ บรรดาคํารองใดที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกวาจะแลวเสร็จ ทั้งนี้ ตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๖ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
คายื่นคําขอ

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ฉบับละ ๓๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ได กํ า หนดหลั ก การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนให มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลและมี
คณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนอยางอื่น
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ ใหแกสถานศึกษาของเอกชน สมควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

