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พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “โรงเรียนนอกระบบ”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““โรงเรียนนอกระบบ”  หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ 

กําหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล   

ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด  (ตาดีกา)  และสถาบันศึกษาปอเนาะ” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “บุคลากรทางการศึกษา”  และ  “ผู้อนุญาต”  

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงทําหน้าที่ให้บริการ 

หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน  

ได้แก่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนมอบหมาย  หรือ 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี   

และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  โอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน   

สิทธิเหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ 

ในคําขอรับใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๗  การโอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบ

ของที่ดินตามมาตรา  ๒๕  (๑)  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่จะต้องใช้ในกิจการของโรงเรียนให้แก่โรงเรียน 

ในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  ให้ผู้โอนและผู้รับโอนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ

ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่ได้ใช้ในกิจการ

ของโรงเรียนนั้นคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต  เจ้าของเดิม  หรือทายาท  เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์

ในที่ดินหรือเลิกกิจการ 

ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กับการโอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดิน 

และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่ใช้ในกิจการโรงเรียนของโรงเรียน 

ในระบบที่จัดตั้งก่อนพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา  ๒๗/๑  การบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียน 

ในระบบ  ให้ผู้บริจาคได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  

และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ 

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบจะต้อง

จัดการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในระบบและเงื่อนไขที่ผู้บริจาคได้กําหนดไว้  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  โรงเรียนในระบบต้องได้รับความยนิยอมจากผู้บริจาคหรือทายาท  หากไม่มี

ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ

ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นส่วนควบของที่ดินนั้นคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท 

เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเลิกกิจการ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๘  ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่บริเวณ

โรงเรียนในระบบ  ณ  ที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย  โดยต้องมีคําว่า  “โรงเรียน”  ประกอบชื่อด้วย  ในกรณีที่มีอักษร

ต่างประเทศกํากับ  ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย  และสําหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอาจใช้คําว่า  

“วิทยาลัยอาชีวศึกษา”  หรือ  “วิทยาลัยเทคโนโลยี”  ประกอบชื่อแทนคําว่า  “โรงเรียน”  ก็ได้”  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๐  ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ  ผู้อํานวยการ  ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ  ในกรณีที่ผู้รับ

ใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อํานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหน่ง  ให้ตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน  ทั้งนี้  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาด

และประเภทของโรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหากรรมการ  การเลือกประธานกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน่ง 

และการพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจําเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่

ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหาร  ให้สามารถกระทําได้โดยกําหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครอง  ให้คณะกรรมการบริหาร

ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอ่ืนเท่าที่มีอยู่” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอ่ืน

ของโรงเรียนในระบบตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๔๗  ให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน 

ส้ินรอบปีบัญชี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการดําเนินการของโรงเรียนในระบบ 

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่ผลตอบแทนจากการดําเนินการของโรงเรียนการกุศล 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ลดหย่อนหรือยกเว้นเงินภาษีเงินได้ของผู้รับใบอนุญาต   ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในประมวล

รัษฎากร” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน   (๔)   ของวรรคสองของมาตรา   ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๖  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อํานวยการ  ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา   ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองการทํางาน  การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการทํางานและประโยชน์ตอบแทน

ขั้นต่ําของผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๗  ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  ประกอบด้วย   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานกังานอัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการ 
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง   

ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้แทนสมาคมที่เก่ียวข้องกับ

การศึกษาเอกชนจํานวนสามคนเป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

เป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอ่ืนแต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานอัยการจังหวัด  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้น

คนหนึ่งซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  และผู้แทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดจํานวนสามคนเป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐ 

ในจังหวัดนั้นเป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง  เว้นแต่ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจให้เป็นผู้อนุญาต  ให้จังหวัดนั้น 

มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  

ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดจํานวน 

สามคนเป็นกรรมการ  และแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้นเป็นเลขานุการคนหนึ่ง 

และผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ให้นําความในมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๒๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  บทบัญญัติส่วนที่  ๖  ส่วนที่  ๗  ส่วนที่  ๘  ส่วนที่  ๙  และส่วนที่  ๑๑  ของหมวด  ๒   

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงมาตรา  ๘๖” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๕๙  ให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕   

ซ่ึงมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ

แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลและได้รับยกเว้น 
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ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบ  แต่ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการ

จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   

และดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนซ่ึงเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ยังมิได้ดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ

ของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเก่ียวกับ 

การบริหารกิจการโรงเรียนเป็นตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติซ่ึงเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ยังมิได้ดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับ

กิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  และยังมิได้ดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหาร

ตามมาตรา  ๓๐  ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารกิจการโรงเรียนเป็นตราสาร

จัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบรวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล

ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไปพลางก่อนจนกว่า

จะมีการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  และแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการตามมาตรานี้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๒๑ ให้โรงเรียนในระบบที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ได้รับเงินคืนเม่ือได้หักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกล่าว

ค้างชําระกองทุนแล้วให้คืนแก่โรงเรียนนั้น 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดแสดงได้ว่าสามารถจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ให้แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานที่สูงกว่า

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์  โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีเพื่อใช้

อํานาจตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ  เพื่อให้กิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่ เก่ียวกับ 

การสงเคราะห์แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกองทุน

สงเคราะห์ก็ได้ 

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไม่เคยส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับ  โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีเพื่อใช้อํานาจ 

ตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  เพื่อยกเว้นการดําเนินการตามมาตรา  ๗๔  วรรคสอง   

แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได้ 

มาตรา ๒๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ครูใหญ่หรือผู้อํานวยการ  หรือครูของโรงเรียนนานาชาติ 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงเคยเป็นผู้ประกันตน 

และส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาก่อนวันที่  ๑๒  มกราคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดําเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล 

ใช้บังคับ  โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว  และให้มีสิทธิตามที่

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมกําหนด 

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ ผู้อํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงเคยเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคมมาก่อนวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดําเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่อง 

กับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว  และให้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อนุญาตการโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในที่ดิน  คณะกรรมการบริหาร

ของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัด  การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี   

รวมทั้งการกําหนดให้มีกองทุนสํารองของโรงเรียนในระบบ  ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้อง 

กับการดําเนินการของโรงเรียนเอกชน  ทําให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเอกชนไม่มีประสิทธิภาพ

และศักยภาพ  ประกอบกับบทบัญญัติในส่วนของการประกันสังคมได้กําหนดครอบคลุมบุคคลซึ่งมิได้มี 

หน้าที่หลักด้านการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสม   

เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนเอกชน  อันจะมีผลให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


