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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวด
วิชาสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตา กรุณาและความช่วยเหลือ ตลอดทั้งความร่วมมือ
จากหลายๆ ฝ่าย โอกาสนี้ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ผู้อ านวยการ
บัณฑิตศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ท่านได้รับเป็นประธานในการสอบ
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ดีแก่ผู้ศึกษา จนกระทั่งสามารถท าสารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พินิจ ทิพย์มณี  ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษา
ตลอดจนข้อสังเกตในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งท าให้สามารถมองปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ท าสารนิพนธ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี จึงท าให้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และรอง
ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านได้ให้แนวคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
งานสารนิพนธ์ฉบับนี้ จนกระทั่งสามารถท าให้งานสารนิพนธ์ฉบับนี้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่
ผู้อ่าน และนอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมจน
ท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสละเวลาให้ความช่วยเหลือในการศึกษา 
จนกระทั่งสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพ่อ และคุณแม่ ผู้มี
พระคุณอย่างสูงสุดที่คอยให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด และครอบครัวทัพวงศ์ ที่คอยเป็น
ก าลังใจให้ คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 
มารดา บูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ตลอดจนผู้มีพระคุณ ทุกท่าน มา ณ ที่นี้   
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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารหรือวิจัยคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา มาตรการทาง
กฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศโดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศในทวีปเอเซีย 
ซึ่งเห็นว่ามีพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย  อันได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) และสหพันธรัฐมาเลเซียในการน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหา
และผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้ในการควบคุมธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชาอันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้บริการหรือผู้บริโภค 

จากการศึกษาพบว่า การประกอบธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชานั้นพบกัน
ได้มากในทั่วประเทศโดยการกวดวิชานั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการสามารถเข้าศึกษาต่อ  
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโรงเรียนกวดวิชา
นั้นเกิดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งเป็นผู้เรียนอยู่ในระดับที่ไม่ถึงระดับอุดมศึกษา โดยปกติ
การตั้งโรงเรียนกวดวิชานั้นจะต้องมีการขออนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้มีกฎหมายว่าด้วยเร่ือง
เฉพาะของโรงเรียนกวดวิชา แต่หลักการต่างๆ นั้นไปอยู่ในหลักการตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้อยู่บังคับในปัจจุบัน จากการที่มีปัญหาอยู่บ่อยคร้ังเกี่ยวกับมาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวิชา จึงท าให้มีการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนเอกชนประเภท
โรงเรียนกวดวิชา พ.ศ. 2545 ที่ใช้ในการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชา แต่มาตรการต่างๆ 
ก็ยังไม่สามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านมาตรฐานต่างๆ ที่ส าคัญ หรือ
แม้แต่การโฆษณาเกินความจริงในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการในสถาบันโรงเรียนกวดวิชา
นั้นๆ ซึ่งในมาตรการของกฎหมายในต่างประเทศกลับมีบทบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการป้องกัน
มากกว่าที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขเหมือนกับบทบัญญัติของประเทศไทย 

ฆ 
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ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะท าการศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยศึกษา
มาตรการทางกฎหมายต่างประเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายไทยส าหรับ
การน าไปใช้ในการดูแลควบคุมผู้ประกอบธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนวิชาให้ได้มาตรฐาน 
และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง  
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ABSTRACT 
 

This is paper research or thesis quality research which The objectives are studying 
the concept, theory about the tutorial business also related law of tutorial school in Thailand and 
compared to countries in South Asia that has a various familiarity with Thailand such as 
Republic of China (Taiwan) and the Federation of Malaysia in the comparative analysis. 

It also identifies the legal problems and their impacts on Thai tutorial business. 
Moreover, it proposes the recommendation for revising the law that will be useful to the 
customer.  

The study found that there a number of the Tutorial schools in Thailand which The 
main objective of their customer is to be able to pass the entrance examination to well-known 
universities, the system of Thai education. As a result, primary school and high schools students 
are such to be an important target group of tutorial school.  

Tutorial schools have to get legal permission in order to run their business. 
However, there is no specific law governing tutorial schools in Thailand, tutorial schools have 
to comply with Private school law and the subordinated law. Moreover, Thai law laws seem to 
be more corrective approach than other countries (not preventive approach as international law) 
As a consequence, they still face many problems such as unrealistic advertisement and so on.   

Therefore, it is very imperative to study about the problem and its impact on the 
legal implementation of international in order to improve legal standard and the enforcement to 
the business of tutorial schools on Thailand’s education system also to protect as the consumer 
right. 
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บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

ในปัจจุบันธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก มีผู้ประกอบการ
ไม่น้อยใช้ช่องทางการศึกษาเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางด้านธุรกิจ เป็นผลให้เกิดสถานศึกษา
เอกชนขึ้นอย่างมากมายในประเทศและเกือบทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงขั้นระดับวิชาชีพ จากผลของการเกิดธุรกิจการศึกษาขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มาตรฐานของการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชนสามารถมีมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันการศึกษาของรัฐจึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อก าหนดหลักการ 
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของสถาบันเอกชนไว้ใน พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เป็นผลให้ต้องมีการควบคุมการประกอบ
กิจการของสถานศึกษาเอกชนให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อันเป็นประโยชน์แก่    
ผู้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นที่จะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการจัดบริการทาง
การศึกษาให้แก่ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค อย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวก็มีการแข่งขันกันสูง ท าให้มี
กลยุทธทางการตลาดเข้ามาเพื่อชักจูงหรือจูงใจผู้บริโภคอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านสื่อต่างๆ การชักจูงดาราที่เป็นที่นิยมเข้ามาศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา
เหล่านี้ เป็นต้น  

นโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐและการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างนักเรียน โดยเฉพาะ
เร่ืองการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จะยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโรงเ รียนกวดวิชา นอกจากนี้โอกาส
ของธุรกิจการศึกษาวิชาชีพยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากโดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาเพราะจะ
เป็นทักษะที่ส าคัญมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ดังนั้น โรงเรียนกวดวิชาซึ่ง
เป็นอีกขุมทองของภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัว เพิ่มขึ้น โดยรายได้ของโรงเรียนกวดวิชา
ทั้งระบบในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จากจ านวนนักเรียนกว่า 400,000 คน และยังมี
แนวโน้มขยายตัวสูงในอนาคตข้างหน้า เพราะแม้จ านวนผู้ที่เรียนกวดวิชาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ปัจจุบันสัดส่วนต่อจ านวนนักเรียนในระบบยังไม่สูงมากนัก โดยหากเทียบกับจ านวนนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดจะพบว่ามีสัดส่วนผู้เรียนกวดวิชาเพียงประมาณร้อยละ 11 แต่ถ้าเทียบ
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กับเฉพาะจ านวนนักเรียนในระดับมัธยมปลายจะมีสัดส่วนผู้เรียนกวดวิชาประมาณร้อยละ 32 ซึ่ง
ยังถือว่าค่อนข้างน้อยหากเทียบกับสถิติในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่นมีสัดส่วนผู้เรียนกวดวิชาในระดับ
มัธยมปลายประมาณ ร้อยละ 70 และเกาหลีใต้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 สะท้อนให้เห็น
ศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในภาวะการแข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเร่ือยๆ ในสังคมไทย
ปัจจุบัน1 อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชาทุกรายที่ประสบความส าเร็จ
เน่ืองจากธุรกิจใหม่จะเข้ามาแข่งขันได้ค่อนข้างยากเพราะโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียน
จนกลายเป็นโรงเรียนชื่อดังมีไม่กี่ราย ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดถึงร้อยละ 70-80  

ดังนั้น หากมองโอกาสในการเติบโตของโรงเรียนกวดวิชาแล้วจะพบว่าตลาดต่างจังหวัด
ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้มากกว่า เพราะจ านวนนักเรียนที่ต้องการเรียนยังคงเพิ่มขึ้นสูง โดย
ในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และเพิ่มขึ้นมากกว่าจ านวนโรงเรียนกวดวิชาที่เปิด
กิจการ ในขณะที่ในกรุงเทพฯ นั้นจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 น้อยกว่าจ านวนโรงเรียนที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17  

นอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจบริการสอนภาษาจะได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากเข้าสู่เออีซี 
เพราะตลาดแรงงานจะมีการแข่งขันสูงขึ้น ในขณะที่พูดกันมากว่าคนไทยมีทักษะด้านภาษาน้อย
กว่าหลายๆ ประเทศในอาเซียน การเพิ่มทักษะภาษาจึงมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญมากขึ้น หาก
เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกัน ขีดความสามารถด้านการศึกษาของไทยอยู่อันดับ 6 
รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใดๆ ก็ตามและไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนก็จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของตนเพื่อให้สามารถเป็นที่นิยมของผู้เข้า
ศึกษาเหล่านั้น เมื่อได้พิจารณาตามความเป็นจริงตามค่านิยมของผู้ปกครองก็ย่อมต้องการให้บุตร
หลานของตนนั้นสามารถเข้าเรียนหรือเข้าศึกษาในสถานบัน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม
กันอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อเข้ามาตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองเหล่านั้น ก็คือการก่อตั้งสถาบันกวดวิชาและท าให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาอย่างมากมาย
และสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ นอกจากนั้นเพื่อให้
โรงเรียนกวดวิชาของตนเองเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมแก่ผู้ เข้ามาใช้บริการก็จะมีการโฆษณา
ชวนเชื่อต่างๆ จูงใจให้มีผู้เข้ามาเรียนกวดวิชาในสถาบันของตนเอง เช่น การโฆษณาประวัติสถิติ

                                                 
1 คอลัมน์ เศรษฐกิจติดดิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ข่าวสด. (2555, 21 กรกฎาคม). รร.กวดวิชา ธุรกิจดาว

รุ่ง มูลค่า 7,000 ล้าน เจาะตลาดนักเรียน4 แสนคน. มิติชนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2555, จาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1342843189 &grpid=03&catid=&subcatid=%20%20 
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การสอบเข้าในสถาบัน การศึกษาที่มีชื่อเสียง บางรายก็มีการการันตี โดยใช้การโฆษณาว่าติว
รับรองผล โดยจะเห็นได้ว่าโรงเรียน กวดวิชานั้นในปัจจุบันมีการจัดการกวดวิชาตั้งแต่ระดับการ
ชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนไปถึงขั้นอุดมศึกษา และรวมไปจนถึงการกวดวิชาเพื่อสอบ
เข้าบรรจุในหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดไปจนถึงการกวดวิชาเพื่อสอบทนายความ เนติบัณฑิต 
ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาเพื่อรับกวดวิชานั้นมีปรากฏไปตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ
โฆษณาตามจดุต่างๆ หรือการแจกแผ่นพับ ใบปลิว หรือแม้กระทั่งผ่านทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทางอินเตอร์เน็ต  เหล่านี้ เป็นต้น  

ในการเข้ากวดวิชาในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา ผู้เข้าใช้บริการนั้นจะเป็นผู้เลือก
โปรแกรมการเรียนกวดวิชาตามเงื่อนไขและต้องมีการแสดงเจตนาความจ านงเพื่อเข้าเรียนกวด
วิชาตามที่ตนเองเลือกกวดวิชานั้นๆ  ซึ่งการตัดสินใจหรือมูลเหตุจูงใจต่างๆ ของผู้เข้าใช้บริการนั้น
อาจเป็นเพราะการโฆษณาชวนเชื่อตามค าพรรณนาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการโฆษณาเกินกว่าความ
เป็นจริง โดยที่ผู้เข้าใช้บริการนั้นไม่ได้รับตามสิ่งที่ได้ประกาศโฆษณาเป็นผลให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้บริโภค จึงนับได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับการกวดวิชานั้นควรจะต้องได้รับการควบคุม
จากรัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ธุรกิจการกวดวิชานั้นเป็นการเกิดขึ้นจากบุคคลที่
รวมกลุ่มกันทางธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท โดยปัจจุบันมีการด าเนินการอย่างเสรี 
หากพิจารณาจากการจัดต้ังธุรกิจการกวดวิชาดังกล่าวท าให้เห็นว่าการด าเนินธุรกิจในลักษณะนี้ยัง
มีการควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงในทุกระดับ เนื่องจากพบว่าโรงเรียนกวดวิชาบางแห่งไม่ได้มีการ
ด าเนินธุรกิจไปอย่างตรงไปตรงมา และด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเอกชนจึงก่อให้เกิดปัญหาความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าใช้บริการหรือผู้บริโภค  

จากการศึกษานั้นปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียน
กวดวิชานั้นพบปัญหา คือ ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตด าเนินการก่อตั้ง การควบคุมมาตรฐาน
ของเรียนกวดวิชา การควบคุมอัตราค่าเล่าเรียน การควบคุมมาตรฐานอาคารเรียน ห้องเรียน ซึ่งให้
บางแห่งนั้นไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในอาคาร หรือบางแห่งรับจ านวน
ผู้เข้ารับการกวดวิชามากเกินกว่าที่ควรอย่างมาก อันเป็นผลท าให้เกิดความคับแคบไม่เหมาะสมใน
การเรียน รวมไปจนถึงมาตรฐานของผู้สอนที่มีความคุณสมบัติต่ ากว่าตามที่ได้มีการประกาศโฆษณา 
หรือการไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสัญญาที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค  

เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาตามความเป็นจริง จึงขอเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2 กรณี2 เป็น
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนี้ กรณีศึกษาแรก สถาบันเรียนในอาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 
                                                 

2 เครือข่ายข่าวสารประชาชน ศูนย์ปฏิบัติสารสนเทศเช่ือมโยงองค์การประชาชน. (2552, 25 กันยายน). 
สถาบันกวดวิชาสอนภาษาไม่มีอาคารเรียน. ส านักข่าวทีนิวส์. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2554, จาก http://www. 
tnewsnetwork.com/BrowseComplain.php?cat_id=7&complain_ id=3455 
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ภายใต้ชื่อสถาบันว่า “NCE World Education” โดยเจ้าของสถาบัน ได้แจ้งให้กับนักเรียนที่ลงเรียนว่า 
มีการสอนโดยครูต่างชาติ และห้องเรียนหนึ่งเรียนไม่เกิน 5-6 คน และจะมีห้องเรียนเสริมให้อยู่
ชั้น 13 ในกรณีไม่มีห้องเรียน ตารางเรียนเดิมคือ เปิดสถาบัน ในวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 10.00-
20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-16.00 น. หยุดทุกวันศุกร์ โดยผู้ร้องเรียนลงสมัครเรียนแบบ Unlimited 
คือ ไม่จ ากัดชั่วโมงมาเรียนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบล่วงหน้า แต่ปัจจุบันมี
อาคารเรียนไม่เพียงพอ โดยเจ้าของได้แจ้งว่าเน่ืองจากตึกคิวเฮ้าส์ได้ขึ้นค่าเช่าพื้นที่เป็นเท่าตัว ท าให้
เจ้าของไม่มีเงินไปช าระค่าตึก และต้องย้ายที่ เรียนไปใต้อาคารลุมพินีพลาซ่า ซึ่งมีลักษณะเป็น
โรงอาหาร และในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเดินทางไปเรียน แล้วไม่มีอาจารย์มาสอน ทางสถาบันก็ไม่แจ้ง
ให้นักเรียนทราบ ซึ่งท าให้เสียเวลา และไม่ได้รับความรู้ในวันนั้น อีกทั้ง ในปัจจุบันตารางเรียนได้
ปรับเปลี่ยนเป็น จันทร์-พฤหัส 18.00-20.00 น. รอบเดียวเท่านั้น และวันเสาร์ ก็ลดเวลาเรียน 1 ชม. 
เรียน 10.00-15.00 น. และวันอาทิตย์ ก็งดการเรียนการสอนไป อีกทั้งไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติสอน 
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของตัวผู้สมัครเรียนมาก ก่อนหน้านี้จะมีครูต่างชาตแิละมีครูฟิลิปปินส์ ซึ่งสอน
ไม่เข้าใจ และอีกกรณีหนึ่งคือกรณีทางสถาบันหยุดการเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์-วันพุธ (ซึ่งไม่ใช่
วันหยุดทางสถาบัน) เมื่อไปถามเจ้าของว่าจะชดเชยให้อย่างไร กลับได้ค าตอบว่า เนื่องจากเป็นเหตุ
สุดวิสัย เพราะไม่มีอาจารย์สอน  และได้สมัครเป็นแบบ Unlimited จึงไม่สามารถชดเชยได้ซึ่ง
เหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้น ค่าเรียนที่ช าระไป เป็นจ านวนเงิน 28,000 บาท ช าระผ่านบัตรเครดิต UOB ผ่อน 
10% นาน 10 เดือน เรียนไปได้เพียง 4 เดือน เท่านั้น ถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบ และน่าสงสัยว่า
ท าไมบัตรเครดิตไม่มีการตรวจสอบก่อนน าลงโฆษณา ขณะนี้ได้รวบรวมส่งเอกสารยื่นต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

กรณีศึกษาที่สอง มีผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลายราย เข้าร้องเรียนพนักงานสอบสวน บก.ป.ว่า หลังจากน าบุตรหลานเข้าสมัครเรียนกวดวิชา
ที่โรงเรียนกวดวิชาอาบาคัส3 โดยช าระเงินค่าเล่าเรียนไปแล้วแต่กลับไม่ได้เรียน  เนื่องจากสถาบัน
ดังกล่าวหลายสาขาทยอยปิดตัวลง  เมื่อทวงถามเงินมัดจ าค่าเรียนที่จ่ายล่วงหน้า ทางสถาบัน
พยายามบ่ายเบี่ยงโดยตลอด รวมมูลค่าความเสียหายประมาณหลายแสนบาท 

ต่อมาชุดสืบสวน กก.1 บก.ป. สืบทราบว่า โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้มี นายกิตติภูมิ และ 
น.ส. ซุ้มผกา ชีวานันท์ หรือ ครูอุ๊ เป็นผู้ด าเนินกิจการ โดยเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังที่มีสาขา
ทั่วประเทศถึง 14 สาขา จากการตรวจสอบข้อมูลประวัติพบว่า นายกิตติภูมิ มีหมายจับติดตัวถึง 11 คดี 
ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. เช็ค และ พ.ร.บ. แรงงาน รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา
โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเข้าจับกุมตัว นายกิตติภูมิ มาสอบสวน ที่ บก.ป. 

                                                 
3 ทนายคลายทุกข์. (2554, 1 สิงหาคม). จบัเจ้าของ ร.ร.กวดวิชา “อาบาคัส” ตุ๋นเรียนพิเศษ. สืบคน้เมือ่ 

1 สิงหาคม  2554,  จาก  www. decha.com/main/showTopic.php?id=5203 
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จากการสอบสวน นายกิตติภูมิ ให้การว่า เปิดโรงเรียนกวดวิชา มาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว 
โดยสาขาแรกย่านสยามสแควร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการติววิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากนั้นได้ลงทุนตั้งโรงเรียน
กวดวิชาเพิ่มเป็น 14 สาขาทั่วประเทศ เพราะเห็นว่าธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเร่ิม
ขายเฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนเปิดโรงเรียนกวดวิชาอีกด้วย 

นายกิตติภูมิ ให้การต่อว่า หลังจากปี 2549 เศรษฐกิจเร่ิมซบเซา ท าให้สาขาต่างจังหวัด
เร่ิมประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็ยังสามารถน ารายได้จากสถาบันกวดวิชาใน กทม. ที่มีก าไรอยู่บ้าง  
ไปช่วย แต่เมื่อช่วงที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดหนักใน กทม. ก็ท าให้ไม่มี
เด็กมาสมัครเรียนท าให้ขาดรายได้ไปเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ตนก็ยังมาถูกลูกน้องโกงเงิน
ค่าจ้างครูสอนพิเศษ และโกงเงินของบริษัทไปอีกด้วย  ซึ่งในส่วนนี้ตนได้แจ้งความด าเนินคดีทาง
แพ่งไปแล้ว 

ด้าน นายสุนัย วิโรจน์ศิริ อายุ 52 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย4ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่สมัครเข้าเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนกวดวิชา
ดังกล่าวระบุว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลูกตนได้รับการชักชวนจาก น.ส. ซุ้มผกา 
หรือครูอุ๊ ให้สมัครเข้าเรียนกวดวิชาที่เริ่มเปิดคอร์สในเดือนเมษายน  ต่อมาหลังจากตนโอนเงิน
ค่าเรียนจ านวน 5,000 บาท ทางบัญชีธนาคารของโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ไปแล้ว เมื่อถึงช่วงเวลาเรียน
กลับพบว่าไม่มีการเรียนการสอนแต่อย่างใด เมื่อติดต่อสอบถามไปก็ได้รับค าตอบว่า ก าหนดการเช่า
สถานที่หมดลงแล้ว โดยในเดือนมิถุนายนจะมีการเปิดเรียนใหม่อีกคร้ัง  แต่เมื่อรอถึงเดือน
มิถุนายนก็ยังไม่มีโรงเรียนแต่อย่างใด 

จากปัญหาในกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมานี้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการ กวดวิชาให้สามารถคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคผู้เข้าใช้
บริการธุรกิจเกี่ยวกับการกวดวิชา และให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเป็นการเฉพาะนั้นอีก เพื่อความ
เป็นธรรมและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยอาจจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในต่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการดูแลและควบคุมการศึกษาของเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชา ทั้งนี้เพื่อน ามาวิเคราะห์
ปัญหาและน ามาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป   
 
 

                                                 
4 ข่าวอาชญากรรม. (2554, 1 สิงหาคม). จบัเจ้าของ'อบาคัส'หลอกเงนิ..ปิด ร.ร.กวดวิชาหนี. คมชัดลึก. 

สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2554, จาก http://crime.komchadluek.net/ detailnews. php? id=1531 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา
ในประเทศไทย เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ  
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษา ประเภท
โรงเรียนกวดวิชาที่มีผลต่อระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้ในการควบคุมธุรกิจการศึกษา ประเภท
โรงเรียนกวดวิชาอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้บริการหรือผู้บริโภค 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชานั้นได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน  
และเป็นธุรกิจที่ท ารายได้อย่างมากมาย ท าให้ธุรกิจการกวดวิชานี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่าง
กว้างขวาง โดยที่ไม่มีการควบคุมอย่างจริงจังจึงท าให้มีการเปิดกันอย่างเสรี และมีการท ากลยุทธ์
ทางตลาดโฆษณาชวนเชื่อเกินความจริงและไม่ปฏิบัติตามสัญญาและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้บริโภค ดังนั้นจึงสมควรที่จะมีกฎหมายก าหนดให้มีการควบคุมการประกอบธุรกิจการศึกษา
ประเภทโรงเรียนกวดวิชาให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 โดยศึกษาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการด าเนินการจัดการศึกษาของ
การท าธุรกิจการศึกษาในระดับก่อนชั้นอุดมศึกษา 

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การด าเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นต าราทาง
กฎหมาย บทความ รายงานวิจัย วารสารทางกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฎีกา และวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ในเว็ปไซด์ต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาผลสรุป
และแนวทางอันเป็นข้อเสนอแนะที่เหมาะสม  
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1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎี หลักการ เกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 
2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียน

กวดวิชาในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
3.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียน

กวดวิชาที่มีผลต่อระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน 
4. ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขกฎหมาย เพื่อใช้ในการควบคุม

ธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชาอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้บริการหรือผู้บริโภค 
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บทที ่2 
แนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษา 

ประเภทโรงเรียนกวดวชิา 
 

 สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  ในปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพเป็นเร่ืองที่ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มชนชาติใด ภาษาใด ตะวันออกหรือตะวันตกล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญในการได้รับ
สิทธิโดยเฉพาะประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพเป็นเร่ืองที่รัฐจะต้องให้การ
คุ้มครองแก่ประชาชน ส าหรับสิทธิของผู้บริโภคนั้นตามประวัติศาสตร์เร่ิมให้ความสนใจเมื่อไม่
นานมานี้เท่านั้นในสมัยก่อนสิทธิเกี่ยวกับผู้บริโภคยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ปัจจุบันนี้
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันทั่วไปตั้งแต่เกิดไปจน
ตาย ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การซื้อเคร่ือง
อุปโภคบริโภคไม่เพียงแต่มีกฎหมายสัญญาซื้อขายเข้ามาคุ้มครองแล้ว การซื้อสิ้นค้าหรือการรับ
บริการใดๆ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเข้ามาด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้เลยว่าสิทธิ
ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครอง ในการท าธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาผู้ที่
เข้าไปใช้บริการธุรกิจทางการศึกษาดังกล่าวหรือผู้เรียน ก็ย่อมเป็นผู้บริโภคความหมายความนี้
เช่นเดียวกัน   

 ฉะนั้นในล าดับแรกนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคผู้เขียน
จึงขอกล่าวอธิบายไว้เพื่อเข้าใจได้ดังน้ี 

 
2.1  หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
        หลักประกันสิทธิและเสรีภาพในปัจจุบันพัฒนามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นกลาง
ในยุคกลางของยุโรปที่กล่าวถึงกันมากในการต่อสู้ของชนชั้นกลางที่เรียกกันว่า กฎบัตรแมกนาคาร์ตา 
(Magna Carta) ในปี ค.ศ. 1215 อันเป็นข้อเรียกร้องซึ่งเกิดมาจากการที่พวกขุนนางไม่พอใจพระเจ้า
จอห์นที่มักจะเรียกเก็บภาษีตามใจชอบ ในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาของอังกฤษได้ร่างเอกสารขึ้น   
ฉบับหนึ่ง ชื่อว่าบัญญัติสิทธิ “Bill of Right” เพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาเร่ือยมา
จนเกิดทฤษฎีสัญญาประชาคมและแนวความคิดแบบมนุษย์นิยม แนวความคิดดังกล่าวได้พัฒนา
ต่อไปจนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 ได้น าไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา และในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส จนกระทั่งถึงปัจจุบัน การจัดท ารัฐธรรมนูญของ
รัฐเสรีประชาธิปไตย หลักการส าคัญประการหนึ่ง คือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน1 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพ  ในปัจจุบันพัฒนามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นกลางในยุคกลาง
ของยุโรป ชนชั้นกลางในยุโรปได้บังคับให้พวกขุนนาง และกษัตริย์ให้หลักประกันในสิทธิและ
เสรีภาพบางประการแก่พวกตน โดยการให้หลักประกันดังกล่าวมักจะกระท าในรูปของเอกสารต่างๆ 
ดังจะเห็นได้ในปี ค.ศ. 1188 ได้มีการประชุมกันของบรรดานักบวชและประชาชนชาวสเปนเพื่อให้
การรับรองสิทธิของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการฟ้องการรับรองสิทธิในการปรึกษาหารือ  
สิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาส าคัญๆ นอกจากนี้ยังต้องยอมรับการล่วงละเมิดไม่ได้
ในชีวิต เกียรติยศ และสิทธิในที่อยู่อาศัยและกรรมสิทธิ์ข้อเรียกร้องที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากใน
การต่อสู้ของชนชั้นกลาง คือกฎบัตรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) ในปี ค.ศ. 1215 อันเป็นข้อ
เรียกร้องซึ่งเกิดมาจากการที่พวกขุนนางไม่พอใจพระเจ้าจอห์น เพราะพระเจ้าจอห์นมักจะเก็บภาษี
ตามใจชอบ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรบพุ่งกัน พระเจ้าจอห์นเป็นฝ่ายแพ้ จึงต้องยอมประทับตราลงใน
กฎบัตรแมกนาคาร์ตา (Magna Carta) โดยมีสาระส าคัญประการหนึ่งว่า พระมหากษัตริย์จะเก็บ
ภาษีบางอย่างโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากพวกขุนนางไม่ได้ นอกจากนี้เพื่อป้องกันการใช้อ านาจ
โดยมิชอบจากศาลของพระมหากษัตริย์ในมาตรา 39 ระบุว่า “อิสรชนไม่อาจจะถูกจับกุม คุมขัง 
ถูกประหาร หรือถูกเนรเทศ หรือถูกกระท าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเว้นแต่โดยอาศัยพื้นฐานค าวินิจฉัย
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย”2 ในปี ค.ศ. 1628 สภาขุนนาง และสภาสามัญของประเทศอังกฤษ 
ได้ยื่นเอกสารร่วมกันต่อพระเจ้าชาร์ล ซึ่งถูกบังคับให้จ ายอมรับเอกสารนี้ เรียกว่าฎีกาสิทธิ (Petition 
of Right) ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ (1) บุคคลจะไม่ถูกบังคับให้เสียภาษีใดๆ โดยปราศจากความ
ยินยอมร่วมกันโดยพระราชบัญญัติของสภา (2) บุคคลจะไม่ถูกจ าคุก หรือคุมขังเว้นไว้แต่จะเป็นไป
ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของราชอาณาจักร (3) การบังคับให้หาที่อยู่อาศัย และการเลี้ยงดูแก่
ทหารบก ทหารเรือจะต้องถูกยกเลิก (4) การสั่งให้ด าเนินกระบวนการพิจารณาโดย กฎอัยการศึก
จะต้องถูกเพิกถอน และแสดงว่าเป็นโมฆะ3   
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาของอังกฤษได้ร่างเอกสารขึ้นฉบับหนึ่งชื่อว่า “Bill of  
Rights” ซึ่งพระเจ้าวิลเลียม และพระนางแมร่ี ได้ให้ความเห็นชอบ เอกสารฉบับนี้มีสาระส าคัญดังนี้ 

                                                 
1 เสน่ห์  จามริก.  (2542).  สิทธิมนษุยชน:เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด.  หน้า 3-5. 
2 บรรเจิด  สิงคะเนต.ิ  (2543).  หลกัพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ตามรัฐธรรมนญู

ใหม่.  หน้า 36. 
3 หยุด  แสงอุทัย ก (2511).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.  หน้า 134. 
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(1) อ านาจของพระมหากษัตริย์ที่จะระงับกฎหมาย หรือการใช้บังคับแห่งกฎหมายโดยปราศจาก
ความยินยอมของรัฐสภาย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย (2) พระมหากษัตริย์จะเลิกกฎหมาย หรือเลิก
การบังคับแห่งกฎหมายก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (3) พระมหากษัตริย์ย่อมไม่มีอ านาจที่จะ
เรียกเก็บเงินโดยรัฐสภาไม่อนุมัติในเวลาบ้านเมืองสงบเรียบร้อย (4) การเกณฑ์ และการด ารงไว้ซึ่ง
กองทหารประจ าการ โดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภาย่อมกระท าไม่ได้ (5) เสรีภาพในการพูด
และการอภิปราย หรือการด าเนินการในรัฐสภาจะน ามาฟ้องร้อง หรือสอบสวนในศาลหรือในสถานที่
อ่ืนใดนอกรัฐสภาไม่ได้ (6) การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะต้องเป็นไปโดยเสรี4 
 ในศตวรรษที่ 16 และ 17 เกิดทฤษฎีสัญญาประชาคม (Die Gesell Hafts Vertragsthe-
Orien) และแนวความคิดแบบมนุษย์นิยม (Humanisms) แนวความคิดดังกล่าวมีอิทธิพลต่อจอห์น 
มิลตัน (John Milton) ซึ่งได้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ต่อไปนี้ว่าเป็นสิทธิที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน กล่าวคือ สิทธิในชีวิต และร่างกาย กรรมสิทธิ์ เสรีภาพ เสรีภาพในทางศาสนา และใน
แนวความเชื่อ เสรีภาพในการพูด และเสรีภาพในหนังสือพิมพ์5 
 บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ คือ จอห์นล็อค (John Locke) (ค.ศ. 
1632-1704) โดยล็อค (Locke) ได้เขียนหนังสือ คือ “Two Treaties on civil Government” โดย Lock 
เห็นว่า ชีวิต (Leben) เสรีภาพ (Freihelt) และกรรมสิทธิ์ (Eigentum) เป็นสิทธิที่ติดตัวปัจเจกบุคคล
มาตั้งแต่เกิด โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน อย่างอิสระของปัจเจกบุคคลใน
สภาวะธรรมชาติ สิทธิดังกล่าวไม่อาจถูกยกเลิกได้โดยสัญญาประชาคม แต่ในทางตรงกันข้าม 
อาจท าให้เกิดความมั่นคงขึ้นโดยสัญญาประชาคม  
 แนวความคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อไปโดยนักปรัชญา เช่น เบเนดิกต์ สปิโนซา 
(Benedict de Spinoza) ฮิวโก โกรเทียส (Hugo Grotius) เซมมวล พูเฟนดอร์ฟ (Samuel Pufendorf) 
โธทัส คริสเตียน (Thomas Christian Thomasius) คริสเตียน วูล์ฟ Christian Wolff เป็นต้น ใน
ศตวรรษที่ 18 แนวความคิดดังกล่าวข้างต้นได้น าไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ Bill 
of Right เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ฝร่ังเศสได้มีประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในช่วงของ
การปฏิวัติฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 1789 

2.1.2  ความหมายของค าว่า “สิทธิ” และ“เสรีภาพ” 
 ทุกคนต่างรู้จักค าว่า สิทธิและเสรีภาพเป็นอย่างดี ค าทั้งสองได้รับการกล่าวอ้างอยู่
เสมอๆ ในชีวิตประจ าวันและในบางคร้ังก็ใช้ทั้งสองค าควบคู่กันไปและในบางคร้ังก็ใช้แยกกัน และ

                                                 
4 แหล่งเดิม.  หน้า 135. 
5 บรรเจดิ  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หน้า 38. 
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บางคร้ังก็ได้ใช้อย่างสลับกันไปมาอยู่เสมอๆ จนในบางคร้ังก็ท าให้รู้สึกได้ว่า ค าทั้งสองนั้นไม่มี
ความแตกต่างกันสักเท่าไร แต่ในทางบริบททางกฎหมายแล้วค าทั้งสองมีความแตกต่างกันและมี
ความคาบเกี่ยวกันและกันอยู่ ในที่นี้จะอธิบายถึงความหมายของค าว่าสิทธิเป็นล าดับแรกก่อนและ
ตามมาด้วยความหมายของเสรีภาพ 
 สิทธิ คือ อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท าการเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน เป็นอ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนอีก
คนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน 6 กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
สิทธิเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้และเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ประโยชน์
แก่บุคคลไว้โดยเจาะจงและกฎหมายได้คุ้มครองประโยชน์นี้ โดยบุคคลผู้ได้รับประโยชน์สามารถ
ใช้สิทธิทางศาล7  
 เสรีภาพในทางภาษาศาสตร์ หมายความว่า เป็นเงื่อนไขของบุคคลที่ไม่ขึ้นต่อผู้หนึ่งผู้ใด
และเป็นอ านาจหรือมีอ านาจที่จะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ จากความหมายสองประการดังกล่าวที่
มีความใกล้เคียงกันมาก จึงมีบุคคลน ามาก าหนดนิยามในทางภาษาศาสตร์ ดังนี ้

“เสรีภาพเป็นอ านาจในการก าหนดตนเอง บุคคลสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะกระท า
หรือไม่กระท าก็ได้”  

ดังนั้นบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบเท่าที่เขาไม่ถูกบังคับให้กระท าในสิ่ง
ที่เขาไม่ประสงค์จะกระท า หรือไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท าในสิ่งที่เขาประสงค์จะ
กระท า กล่าวโดยสรุป เสรีภาพคืออ านาจของบุคคลในอันที่จะก าหนดตนเองโดยอ านาจนี้บุคคล
ย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเอง เสรีภาพจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง 

จากนิยามทั้งสองประการดังกล่าวท าให้เกิดความแตกต่างที่เป็นปัญหาที่ใกล้เคียงกัน
อย่างยิ่งซึ่งความแตกต่างที่ก่อให้เกิดขึ้นก็คือ เสรีภาพทางกฎหมาย คืออะไร เสรีภาพทางปรัชญาหรือ
ในเชิงนิติปรัชญาคืออะไร 

ผลสะท้อนที่มีอยู่เหนือความหมายของเสรีภาพนั้นที่จริงแล้วมีศูนย์รวมอยู่ที่ “ปรัชญา” 
ไม่ว่าจะมองในเร่ืองกฎหมายหรือปรัชญาหากมองย้อนหลังกลับไปก็จะพบว่าคือปรัชญานั่นเอง 

ปัญหาจากนิยามประการแรก มีปัญหาที่ตามมาหากเรากล่าวว่าเสรีภาพมีปรัชญาอยู่
เบื้องหลัง ปัญหานั้นก็คือ บุคคลมีอ านาจในการก าหนดตนเองจริงหรือไม่ (Auto-Determination) 
กล่าวคือ หากมองเชิงปรัชญาคนจะเลือกกระท าได้หรือไม่ เพราะต่างเชื่อว่าบุคคลมีอิสระในตัวเอง
ในการเลือกหรือไม่เลือก หรือในการท าหรือไม่ท า 

                                                 
6 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  (2540).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทย.  หน้า 21. 
7 หยุด แสงอุทัย ข  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 9).  หน้า 188. 
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ปัญหาที่เกิดจากนิยามประการที่สอง ปัญหาทางสังคม การใช้เสรีภาพของคนในสังคม
ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ถ้าใช้เสรีภาพไปรุกรานบุคคลอ่ืนกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและ
กฎหมายฝ่ายธรรมชาติจะมีตรรกะในการจ ากัดเสรีภาพของตัวเอง กล่าวคือหากมีการใช้เสรีภาพ
เกินขอบเขตสังคมไม่ว่ามองในแง่กฎหมายฝ่ายธรรมชาติหรือกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองก็จะมีการ
ลงโทษของตัวเองโดยการจ ากัดเสรีภาพไม่ให้กระท าเกินขอบเขต 

เสรีภาพในบริบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในฝรั่งเศสไม่เคยยอมรับว่ามีเสรีภาพ
เอกชนเพราะคนแปลค าว่า “Libertés Publiques” ว่าเป็นเสรีภาพมหาชน และเมื่อมีเสรีภาพมหาชน
ก็ต้องมีกฎหมายมหาชนเป็นภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในกฎหมายเอกชนหรือ
กฎหมายมหาชนให้ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมายเรียกว่า  
“เสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง” ซึ่งให้ความหมายกว้างครอบคลุมทั้งสิทธิเสรีภาพเอกชนและมหาชน 
โดยความเป็นจริงแล้วค าว่า “เสรีภาพ (Liberté)” มีความหมายทั่วไปดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อมี
ค าว่า “Publique” มาต่อท้ายนั้นก็หมายความว่าเป็นเสรีภาพที่รัฐรับรองและยอมรับมาบัญญัติไว้ 
ดังนั้น ค าว่า “Libertés Publiques” ในทางกฎหมายฝร่ังเศสจึงหมายถึงทั้งสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมาย
บ้านเมืองยอมรับมาบัญญัติไว้8 

การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณ์อักษร ถูกรับรองและคุ้มครอง
โดยรัฐ และเป็นการรับรองเพื่อมิให้รัฐก้าวล่วงเข้าไปลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบธรรม เป็นการ
รับรองสิทธิ เสรีภาพประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยรัฐ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน   
อย่างไรก็ตามบางส านักคิดว่าไม่เพียงแต่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเท่านั้นเสรีภาพนี้ยังใช้อ้างยันกับ
เอกชนก็ได้ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเมิดก็ต้องมีบทบัญญัติการคุ้มครองคนถูกบุกรุกและลงโทษคนที่
ละเมิด 
 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
                  การตื่นตัวเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคนั้นมีการตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเร่ืองนี้เมื่อไม่นาน
มากนักโดยเฉพาะในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากกฎหมายแม่บทของไทยคร้ังแรกที่มีการให้การ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนั้นก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และมี
ความเด่นชัดมากขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจุบัน 

2.2.1  สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย 
 ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ (Stakeholder) ที่ส าคัญและมีอ านาจต่อรองสูง 

บริษัทผู้เป็นเจ้าของธุรกิจต้องสนใจผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคเป็นผู้ซื้อสินค้า /บริการ หากผู้บริโภค  
                                                 

8 Jean Morange.  (1999).  Les libertés publiques.  p.  5-6.   
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ไม่พอใจก็จะไม่ซื้อสินค้า/บริการของธุรกิจนั้น ตัวอย่างเช่นในบางบริษัทจ้างคนให้ติดตามกระทู้
ในเว็บบอร์ดสาธารณะตลอดเวลา เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า /บริการของ
บริษัท ในอดีตผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมักไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องด้วยผู้บริโภคมีภาระ
ดังนี ้

1.  ภาระในการพิสูจน์ เพื่อให้เห็นว่าสินค้า/บริการนั้นไม่มีคุณภาพจริง ซึ่งสิ่งนี้เป็น
ภาระเน่ืองจากโดยปกติแล้วบริษัทผู้ผลิตสินค้า/บริการ มักมีความรู้ในตัวสินค้า/บริการนั้นมากกว่า 
และมีข้อมูลในการที่จะสามารถต่อสู้  (Defend) ความผิดของตนได้ จึงเป็นภาระของผู้บริโภค
ในการพิสูจน์ให้เห็นถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว 

2.  ภาระในการที่จะต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินค ดี อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและในระดับ
สากล มีการก าหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้อย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังน้ี9 

สิทธิของผู้บริโภคในระดับสากลมี 8 ประการ ตามกรอบของ Consumer International 
(CI) 

1.  Right to Access หมายถึง สิทธิที่จะได้รับสินค้า/บริการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย บริการสุขภาพ 

2.  Right to Safety หมายถึง สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้า/บริการ ทั้งความ
ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิตและการให้บริการ 

3.  Right to be Informed หมายถึง สิทธิในการที่จะได้รับความคุ้มครองจากการหลอกลวง
ของโฆษณาหรือการประกาศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
ต่อการตัดสินใจซื้อ 

4.  Right to choose หมายถึง สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคายุติธรรม ; 
สิทธิที่จะเลือกสินค้าและบริการได้หลายๆ อย่างในราคาที่แข่งขันกัน หรือในกรณีที่สินค้า/บริการ
นั้นมีการผูกขาด ก็สามารถวางใจได้ว่าจะได้รับสินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ทั้งนี้
ต้องค านึงด้วยว่า สิทธิที่จะเลือกแบบไม่ยับยั้งชั่งใจของผู้บริโภคส่วนน้อยอาจกระทบต่อผู้บริโภค
ส่วนใหญ่  

 ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคกลุ่มน้อยบอกว่า การด าเนินงานของการประปาไม่ดี ควรให้
เปิดการเสรีการแข่งขัน แต่หากการแข่งขันนั้นจะท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องบริโภคน้ าประปาใน
ราคาที่สูงขึ้น ก็ไม่ควรท า 

                                                 
9 สุษม ศุภนิตย์. (2530). กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคในประเทศไทย (รายงานวิจัย). หน้า 11-14. 
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5.  Right to be Heard หมายถึง สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาล 

6.  Right to Redress หมายถึง สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยในกรณีถูกละเมิด หลอกลวง 
ให้ได้รับสินค้า/บริการที่ขาดคุณภาพ 

7.  Right to Consumer Education หมายถึง สิทธิที่จะได้รับความรู้อันจ าเป็นต่อการ
บริโภคอย่างเท่าทัน กล่าวคือเป็นสิทธิที่จะได้รับความรู้และฝึกทักษะให้เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้ใน
เร่ืองราวต่างๆ ที่ควรรู้และสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

8.  Right to Healthy Environment หมายถึง สิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และยังชีพได้อย่างปลอดภัย  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส าหรับสิทธิของผู้บริโภคในกฎหมายไทย พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2541) ได้รับรองสิทธิผู้บริโภคไว้ 5 ประการ คือ10 

1.  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องเพียงพอ (เปรียบได้กับ 
Right to be Informed) ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง  
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า/บริการ (เปรียบได้กับ Right to Choose) 
สิทธิที่จะเลือกสินค้าด้วยความสมัครใจและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า/บริการ ในกรณีที่ใช้ตามค าแนะน า
หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้า/บริการน้ันแล้ว (เปรียบได้กับ Right to Safety)  

4.  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา (ไม่ปรากฏในสิทธิของผู้บริโภค
ในระดับสากล) สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 

5.  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย (เปรียบได้กับ Right to Redress) 
2.2.2  แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการเกิดของสัญญา 

ในการเกิดของสัญญาย่อมเป็นที่ทราบดีว่า สัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีค าเสนอ 
และค าสนองนั้นต้องตรงกัน สัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้ แต่ก่อนที่จะเกิดสัญญานั้นย่อมมีหลักแนวคิด
ทฤษฎีของการเกิดสัญญาดังจะได้กล่าวเป็นล าดับต่อไปนี้  

 
 
 

                                                 
10 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี. สคบ. กับการคุ้มครองผูบ้ริโภค. 

(2553).  หน้า 6-7. 
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2.2.2.1  หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา11  
แม้สัญญาจะประกอบขึ้นด้วยเพียง ค าเสนอ ค าสนอง และเจตนาในการผูกนิติสัมพันธ์

เท่านั้น ผู้พิพากษาอังกฤษก็ยินยอมที่จะให้ค ามั่นสัญญามีผลผูกพันผู้ให้ค ามั่นสัญญาต้องปฏิบัติตาม  
จากแนวความเสื่อมคลายในการบังคับใช้หลักสิ่งตอบแทน  ผู้เขียนได้น าเสนอแนวคิดที่ผลจาก
ความเสื่อมคลายของหลักสิ่งตอบแทนในกฎหมายสัญญาอังกฤษถือว่า ศาลอังกฤษได้ยอมรับแนวคิด
เร่ือง “หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงการเจตนา” ว่าเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับการเป็นหลัก
กฎหมายกลางในการบังคับสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา เนื่องจากเป็นไปตามเจตนาที่
คู่สัญญาได้ตกลงไว้อย่างอิสระในขณะท าสัญญาตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา  โดยที่ทฤษฎี
ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานี้เป็นแนวคิดทางกฎหมายที่ประเทศไทย ซึ่งใช้ระบบประมวล
กฎหมายยึดถือปฏิบัติส าหรับการบังคับสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาของคู่สัญญามาโดยตลอด  
นอกจากนี้ในท้ายที่สุดผู้เขียนได้น าเสนอรูปแบบการท าสัญญาในปัจจุบันตามแนวคิดของท่าน  
รศ.พิชัยศักดิ์ หรยางกูร ที่เห็นว่าสัญญาในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ 1) สัญญาที่มีการเจรจาต่อรอง 
ที่อาศัยหลักสิ่งตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการท าให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญา  แต่ใน
ความเป็นจริงกับเกิดกรณีความไม่เท่ากันของผลประโยชน์แห่งหลักสิ่งตอบแทน  (Sufficiency of 
Consideration) และ 2) สัญญาที่ปราศจากการเจรจาต่อรอง อันเป็นผลมาจากสัญญามาตรฐาน แต่
ด้วยแนวทางแก้ไขของรัฐที่สร้างกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้น  กลับท าให้สัญญาเกิด
ความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา ด้วยเหตุนี้ การบังคับใช้หลักสิ่งตอบแทนส าหรับสัญญาเอกชนใน
ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่ก่อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ทฤษฎีความศักดิ์สิทธิ์
แห่งการแสดงเจตนากับเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมและสอดคล้องกับประโยชน์ของ
คู่สัญญายิ่งกว่า 

2.2.2.2  หลักเสรีภาพในการท าสัญญา12 
 ส าหรับในปัจจุบันหลักเสรีภาพในการท าสัญญา ความหมาย เสรีภาพในการท าสัญญา
มีอยู่ 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ เสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท าสัญญา ส่วนความหมายที่สอง 
หมายถึง เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงเมื่อเกิดสัญญาขึ้นแล้ว ส าหรับเสรีภาพที่จะเข้ามาตกลงท า
สัญญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเร่ิมต้น ด าเนินต่อไป หรือระงับกระบวนการในการก่อให้เกิด
สัญญา ซึ่งในความหมายนี้อาจพิจารณาได้ 2 ด้าน คือ ด้านการกระท า (Positive Sense) อันหมายถึง 
การเร่ิมต้น ด าเนินต่อไปและการตกลงเข้าท าสัญญาและด้านไม่กระท า (Negative Sense) อันหมายถึง 

                                                 
11 ดาราพร ถิระวัฒน์. (2542). กฎหมายสัญญาลักษณะใหม่ของสัญญาปัจจบุันและปัญหาข้อสัญญาที่

ไม่เป็นธรรม. หน้า 8-9. 
12 ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสติถิพันธ์. (2549). ค าอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา.  หน้า 210-215. 
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การไม่เข้าท าสัญญาหรือการระงับกระบวนการในการเจรจา ด้วยการถอนค าเสนอหรือการยกเลิก
การเจรจา เป็นต้น ส าหรับการไม่เข้าท าสัญญาของผู้รับค าเสนอก็ดี หรือยกเลิกหรือระงับการเจรจา
ของคู่เจรจาก็ดี มักไม่มีปัญหาเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการใช้เสรีภาพดังกล่าว แต่ในส่วนที่ผู้
เสนอเปลี่ยนใจไม่เข้าท าสัญญาด้วย การถอนค าเสนอนั้นอาจมีปัญหาในระบบกฎหมายของ
บางประเทศก็ได้ว่าผู้ท าค าเสนออาจไม่มีเสรีภาพที่จะท าเช่นน้ันได้ 

ส่วนเสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงภายหลังจากที่สัญญาเกิดแล้วนั้น น่าจะหมายความถึง
เสรีภาพที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปัจเจกชนนิยม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรัฐได้รับรอง
เสรีภาพที่ปัจเจกชนมีตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดสัญญาแล้ว ดังนั้นเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วรัฐจะเข้าไป
แทรกแซงเพื่อให้สิ่งที่คู่สัญญาได้ก าหนดไว้โดยหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นประการอ่ืนไม่ได้
เพราะหากปล่อยให้ท าเช่นน้ันได้ เสรีภาพของปัจเจกชนก็จะถูกท าลายไป 

ลักษณะที่เป็นรูปธรรมของหลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
เนื่องจากหลักเสรีภาพในการท าสัญญาเป็นหลักที่ซ้อนอยู่ในหลักอิสระในทางแพ่ง

หลักเสรีภาพในการท าสัญญาจึงมีบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรอยู่ในมาตรา 151 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหากจะพิจารณาให้เห็นเป็นรูปธรรม อาจพิจารณาได้ดังนี้ 

(1)  หลักเสรีภาพในการท าสัญญากับองค์ประกอบของสัญญา13 
 (ก)  คูส่ัญญีเสรีภาพที่จะเลือกเข้าท าสัญญากับใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลก็ตาม 
 (ข)  คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะเลือกเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสัญญาอย่างไร

ก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของเอกเทศสัญญาในลักษณะของวัตถุประสงค์ทางภาวะวิสัย
หรือวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวคู่สัญญาเองในลักษณะของวัตถุประสงค์ในทางอัตวิสัย หรือ
วัตถุประสงค์แบบผสม 

 (ค)  คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะเลือกวิธีการหรือแบบในการท าสัญญา  ไม่ว่าด้วย 
วาจา กริยาอาการ หรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

 (ง)  คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะคิด ตัดสินใจว่าจะท าสัญญาหรือไม่อย่างไร และมี
เสรีภาพในการแสดงเจตนาออกมาตามที่ตนได้ตัดสินใจไว้ หากการตัดสินใจผิดปกติเพราะคู่กรณี
อีกฝ่ายมาท ากลฉ้อฉล ข่มขู่ คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกกลฉ้อฉล ข่มขู่จะเสียเสรีภาพในการตัดสินใจก็จะ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยกฎหมายจะให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆียะ หากคู่สัญญาแสดง
เจตนาออกมาไม่ตรงกับที่ตัดสินใจไว้เช่นนั้นเพราะความส าคัญผิดในสาระส าคัญ กฎหมายก็จะ

                                                 
13 ดาราพร ถิระวัฒน์. (2542). กฎหมายสัญญา : สถานะใหม่ของสัญญาในปัจจบุันและปัญหาข้อสัญญา

ที่ไม่เปน็ธรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. หน้า 15-16. 
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คุ้มครองเจตนาที่แท้จริงอันเป็นการคุ้มครองเสรีภาพในการท าสัญญาด้วยการก าหนดให้เจตนาที่
แสดงออกมานั้นตกเป็นโมฆะไป 

 (2)  หลักเสรีภาพในการท าสัญญาในความสัมพันธ์กับเนื้อหาของสัญญา กล่าวคือ 
คู่สัญญามีเสรีภาพที่จะก าหนดเนื้อหาของสัญญาอย่างไรก็ได้ แม้ในเนื้อหาที่ก าหนดอาจแตกต่างจาก
ที่กฎหมายก าหนด หากมิใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
แล้ว สัญญานั้นก็ไม่เป็นโมฆะ 

 (3)  หลักเสรีภาพในการท าสัญญากับผลของสัญญา กล่าวคือ คู่สัญญามีเสรีภาพที่
จะก าหนดผลของสัญญาอย่างไรก็ได้ และเมื่อก าหนดไว้แล้ว กฎหมายก็จะรับรองให้สัญญามีผล
สมดังเจตนา นั่นคือสัญญาต้องเป็นสัญญาตามหลัก Pacta Sund Servanda หรือสัญญาต้องเป็นสัญญา 

การจ ากัดเสรีภาพในการท าสัญญา14 
แม้คู่สัญญาจะมีเสรีภาพมากมายในการท าสัญญา แต่เสรีภาพดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใน

กรอบหรือขอบเขตอันสมควรด้วยเพื่อมิให้การใช้เสรีภาพในการท าสัญญาของบุคคลบางคนต้อง
ไปกระทบหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือสังคมโดยส่วนรวม เสรีภาพในการท าสัญญาจึง
อาจถูกจ ากัดได้ดังนี้ 

การจ ากัดเสรีภาพในการท าสัญญาในความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสัญญา 
(ก)  เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาอาจถูกจ ากัดได้ หากคู่สัญญาเป็นผู้ด าเนินกิจการใน

ลักษณะผูกขาด เขาย่อมไม่มีเสรีภาพในการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาท าสัญญาด้วย เพราะกฎหมาย
บังคับให้ต้องท าสัญญากับบุคคลทุกคนโดยเสมอหน้ากัน 

(ข)  เสรภีาพในการเลือกวัตถุประสงค์ของสัญญาอาจถูกจ ากัดด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและด้วยความเป็นไป
ได้ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ค)  เสรีภาพในการเลือกวิธีการหรือแบบในการท าสัญญานั้นอาจถูกจ ากัดด้วยกฎหมาย  
ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้สัญญาบางชนิดต้องท าตามแบบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

(ง)  เสรีภาพในการตัดสินใจอาจถูกจ ากัดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังเช่น กรณีของการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก แทนที่
กฎหมายจะคุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจของผู้ที่ถูกกลฉ้อฉล กฎหมายกลับไปคุ้มครองคู่กรณี
อีกฝ่ายที่เข้ามาท าสัญญาโดยไม่รู้หรือไม่ควรรู้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอก โดยให้สัญญาที่เกิด
จากกลฉ้อฉลของบุคคลภายนอกนั้นสมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพในการตัดสินใจถูกจ ากัดจาก
หลักการคุ้มครองความไว้เนื้อเชื่อใจของคู่กรณีที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
                                                 

14 จ าปี โสตถิพันธ์. (2543). ค าอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม.่ หน้า 
213-214. 
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เสรีภาพในการแสดงเจตนาอาจถูกจ ากัดเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก แม้คู่สัญญาจะ
แสดงเจตนาออกมาไม่ตรงกับเจตนาภายในเช่นในเร่ืองของเจตนาลวง และแม้กฎหมายจะคุ้มครอง
เสรีภาพในการตัดสินใจ โดยให้เจตนาที่แสดงออกเป็นโมฆะแต่หากมีบุคคลภายนอกที่สุจริตหรือ
ต้องเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายก็จ าต้องคุ้มครองเขามากกว่าเสรีภาพในการก าหนดเนื้อหา
ของสัญญาอาจถูกจ ากัดโดย 

(ก)  การใช้เสรีภาพของคู่สัญญาที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า โดยคู่สัญญาฝ่ายที่มี
อ านาจทางเศรษฐกิจด้อยกว่าไม่มีเสรีภาพในการก าหนดเน้ือหาของสัญญา 

(ข)  กฎหมายที่จ ากัดเสรีภาพของคู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่า ได้แก่ 
การจ ากัดเสรีภาพด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 การจ ากัดเสรีภาพ
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 

(ค)  กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายก าหนดราคาควบคุม
ส าหรับสินค้าบางประเภท เป็นต้น 

(ง)  ด้วยข้อตกลงของสหภาพแรงงานนายจ้างและสหภาพแรงงานลูกจ้าง ซึ่งส่งผลให้
นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกของสหภาพ ไม่มีเสรีภาพที่จะก าหนดเนื้อหาของสัญญาเป็น
ประการอ่ืน 

1.  เสรีภาพของสัญญาในการก าหนดผลของสัญญาอาจถูกจ ากัดด้วยหลักสัญญา
ไม่จ าต้องเป็นสัญญาหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Rebus Sic Stantibus) อันเป็นหลัก
ที่ยกเว้นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sund Servanda) เน่ืองจากภายหลังที่ได้ท าสัญญากันแล้ว 
ยังมิได้มีการปฏิบัติการช าระหนี้อันเป็นผลของสัญญา แต่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการ
ปฏิบัติการช าระหนี้ไปอย่างมากจนไม่อาจคาดหมายได้ในขณะท าสัญญา หากยังต้องไปปฏิบัติการ
ช าระหนี้กันต่อไปก็จะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม ท าให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบมากเกินสมควร
และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบมากเกินสมควร ท าให้ ณ เวลาที่มีการช าระหนี้ การปฏิบัติการ
ช าระหนี้และการปฏิบัติการช าระหนี้ตอบแทนจะไม่สมดุลกันสัญญาจึงไม่ควรเป็นสัญญาอีก 
ตามหลักที่ว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสัญญาไม่ต้องเป็นสัญญา (Rebus Sic Stantibus) 

ลักษณะของเสรีภาพในการท าสัญญา15   
เสรีภาพในการท าสัญญาเร่ิมตั้งแต่เสรีภาพในการคิดที่จะท าสัญญา เมื่อคิดรอบคอบแล้ว

ก็มาสู่เสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะท าสัญญาหรือไม่ ถ้าตัดสินใจว่าจะท าก็มีเสรีภาพที่จะต้องเลือก
ท าสัญญากับใคร ท าสัญญาอะไร มีวัตถุประสงค์หรือมีเนื้อหาของสัญญาอย่างไร เมื่อตัดสินใจแล้ว 
ก็มีเสรีภาพที่จะแสดงเจตนาออกมาด้วยวิธีการที่ต้องการ และมีเสรีภาพที่จะก าหนดให้เจตนาที่แสดง
                                                 

15
 จ าปี โสตถิพันธ์. (2543). ค าอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่. หน้า 212. 
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ออกมานั้นก่อให้เกิดผลตามที่ตนประสงค์ ซึ่งเสรีภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการรองรับจากบทบัญญัติ
มาตรา 151 

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of Contract) และหลัก
อิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy) 

2.2.2.3  หลักอิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy)16 
หลักอิสระในทางแพ่ง หมายถึง อ านาจของเอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขต

ทางกฎหมายของตนเองด้วยตนเองทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน ในทางส่วนตัว อาจเป็น
เร่ืองการสมรส การหย่า ในทางทรัพย์สินอาจจัดการโดยใช้นิติกรรมสัญญา ในการศึกษาเร่ืองนิติ
กรรมนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ิมต้นจากหลักอิสระในทางแพ่งเพราะถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของ
การท านิติกรรมทุกชนิด หลักนี้ พยายามที่จะบอกเราว่า เราทุกคนในฐานะที่เป็นปัจเจกชนมีความ
เป็นอิสระหรือมีเสรีภาพที่จะก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายของเรา อย่างไรก็ได้ตามแต่ที่เรา
ต้องการหรือตามแต่ที่เราเห็นสมควรและเมื่อเราใช้อิสระหรือเสรีภาพนี้แล้ว กฎหมายก็จะมารับรอง
ให้สิ่งที่เราท าบังเกิดผลในทางกฎหมายได้ 

ส าหรับหลักเสรีภาพในการท าสัญญานั้นก็เป็นเร่ืองที่ปัจเจกชนใช้ความเป็นอิสระของ
ตนจัดการขอบเขตทางกฎหมายของตน แต่จัดการฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการใช้เสรีภาพร่วมกัน
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างต้องจัดการขอบเขตทางในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งการ
จัดการขอบเขตในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับตนและมีผู้อ่ืนร่วมด้วย ในลักษณะของสัญญานั้นควรที่
จะเกิดได้ก็เฉพาะในเร่ืองของทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น หลักเสรีภาพในการท าสัญญาและหลักอิสระ
ในทางแพ่งจึงต่างกันที่ประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ 

1.  บุคคล ส าหรับหลักเสรีภาพในการท าสัญญานั้นต้องใช้จากบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้น
ไปเท่านั้นในส่วนของหลักอิสระในทางแพ่งอาจใช้จากบุคคลฝ่ายเดียวกันได้ สองฝ่ายก็ได้ หลายฝ่าย
ก็ได้ 

2.  ทรัพย์สิน ส าหรับหลักเสรีภาพในการท าสัญญานั้นใช้ส าหรับจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของคู่สัญญาเท่านั้น แต่หลักอิสระในทางแพ่งสามารถใช้จัดการในเร่ืองส่วนตัวได้ด้วย 

 
 
 

                                                 
16

  จ าปี โสตถิพันธ์. (2543). ค าอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม.่ หน้า 
28-29. 
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2.2.2.4  หลักสุจริต17 
2.2.2.4.1  ประวัติและวิวัฒนาการของหลักสุจริต (History and Evolution of Good Faith) 
ความยุติธรรมกับ กฎหมายธรรมชาติ โดยเฉพาะเพลโต (Plato) เห็นว่าความยุติธรรม

คือ การกระท าความดี อริสโตเติล (Aristotle) เห็นว่า หลักสุจริตจะก่อขึ้นเพราะเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของหลักสุจริตคือความยุติธรรมที่แท้จริง ซึ่งความจริงแล้วแนวคิดและการพัฒนา
หลักสุจริตของนักกฎหมายชาวโรมันก็คือการน าแนวคิดของนักกฎหมายชาวกรีกมาพัฒนาและ
ศึกษาต่อโดยเห็นว่าหลักสุจริตคือพื้นฐานแห่งความยุติธรรมซิเซโร (Cicero) เป็นนักกฏหมายที่
นิยมแนวคิดกฎหมายธรรมชาติ เขาได้ยืนยันว่า กฎหมายที่แท้จริงจะต้องเป็นกฎหมายที่มีเหตุผลที่
ถูกต้อง (True Law is Right Reason) และไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนดังนั้นกฎหมายจึง
ต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมและความถูกต้อง 

นักกฎหมายชาวเยอรมันเห็นว่าหลักสุจริต (Treu and Glauben) ก็คือ อุดมคติของสังคม
เป็นมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของซิเซโร (Cicero) ที่ว่า “พื้นฐานของความเป็นธรรมก็คือ 
หลักสุจริตนั่นเอง” ประเทศเยอรมันได้บัญญัติหลักสุจริตไว้ในประมวลกฏหมายแห่งมาตรา  242 
โดยถือว่า 1) หลักสุจริตเป็นหลักทั่วไปและเป็นรากฐานของกฎหมายแพ่งทั้งระบบจึงท าให้หลัก
สุจริตของกฎหมายเยอรมันเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญมี ความศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosant) 2) หลักสุจริต
มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่มีข้อก าหนดแน่นอน เรียกว่าเป็นบทความจักรวาล (Generalklauaeln) 
หลักสุจริตจึงมีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานความประพฤติของบุคคลและมาตรฐานทาง
ศีลธรรมในสังคม 3) หลักสุจริตมีขอบเขตที่กว้างขวางไม่อาจก าหนดหลักแน่นอน จึงท าให้มี
ความหมายไม่แน่นอน (Unbestimuter Rechtobegriff) เพราะหลักสุจริตมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรม ดังนั้นหลักสุจริตจึงคู่กับความยุติธรรม 

2.2.2.4.2  เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของหลักสุจริต18 
หลักสุจริตเป็นหลักแห่งความเป็นธรรมหรือความยุติธรรม โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมตามธรรมชาติ และเป็นหลักที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม  ความซื่อสัตย์ 
ความไว้วางใจของบุคคลนักกฎหมายได้พัฒนาหลักสุจริตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กฎหมายระบบ  
ลายลักษณ์อักษรอันเคร่งครัด มีความยืดหยุ่น สามารถน าไปปรับใช้กับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
อันสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ด้วยหลักสุจริตเป็นหลักทั่วไปและนักกฎหมาย
ชาวโรมันได้พัฒนาให้เป็นหลักกฎหมายจริยธรรม (Principle of Legalethics) ซึ่งเป็นแนวคิดของ

                                                 
17 ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2548). กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 4-11.  หน้า 78-79. 
18 แหล่งเดิม.    
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ส านักกฎหมายธรรมชาติโดยมุ่งที่จะให้เกิดความยุติธรรม และความเป็นธรรมอย่างแท้จริงหลัก
สุจริต จึงให้กฎหมายที่แข็งกระด้างและไม่ยุติธรรม หรือสัญญาที่เคร่งครัดและไม่เป็นธรรมหรือ
สิ่งที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาสามารถใช้หลักสุจริตแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เพราะหลักสุจริตได้
มอบอ านาจให้ผู้พิพากษามีอ านาจที่จะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีตามหลักความเป็นธรรม 

หลักสุจริตในรูปแบบบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไปที่เป็นบทกฎหมายยุติธรรมที่ใช้
เป็นมาตรฐาน ทั่วไปที่วัดความประพฤติของบุคคลในสังคมซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความเป็น 
ธรรมในสังคม อันมุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวม ความส าคัญของหลักทั่วไปนี้พอจะจ าแนกได้ 
ดังนี ้

หลักสุจริตถือเป็นหลักทั่วไปที่เป็นรากฐานของกฎหมายแพ่งทั้งระบบ บทบัญญัติที่
เป็นบทหลักสุจริตถือเป็นหลักทั่วไปที่น ามาใช้ได้กับทุกเร่ือง ในประเทศเยอรมันซึ่งเป็นประเทศแรก
ที่บัญญัติรับรองหลักสุจริตเป็นประเทศแรกถือว่าเป็นบทครอบจักรวาล (Generalkauseln) ท าหน้าที่
เป็นเครื่องวัดมาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคลในทุกๆ  เร่ือง ของคนในสังคมเป็น
มาตรฐานทางศีลธรรมในสังคมอันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อกัน รวมทั้ง
พิเคราะห์ถึงปกติประเพณีในสังคมด้วยคู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมคาดหมายไว้ว่าอีกฝ่ายย่อมปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ในสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ร่วมสังคมเดียวกันเป็นการคาดหมายว่าคู่กรณี
อีกฝ่ายที่รวมกันในสังคมเดียวกันควรปฏิบัติอย่างไร ความคาดหมายเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจของบุคคลต่อบุคคลในประเทศเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย เห็นพ้องต้องกันว่า 
แนวคิดนี้ใช้ ได้กับสังคมทุกแขนงไม่ว่ากฎหมายมหาชน หรือกฎหมายเอกชนก็ตามในกฎหมาย 
เยอรมันสมัยใหม่ถือว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักสุจริตนี้มีความศักดิ์สิทธิมากที่สุดในกฎหมายหนี้
เยอรมันแม้กระทั่งหลักสัญญาย่อมมีผลเป็นสัญญาซึ่งน ามาใช้มากกว่าเพราะในการบังคับสิทธิ 
ตามสัญญาต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้หลักการรักษาสัญญานี้เสมอแต่ก็มีความศักดิ์สิทธิน้อยกว่าหลัก
สุจริตบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักสุจริตจัดเป็นกฎหมายยุติธรรมอันน ามาซึ่งอ านาจการใช้ดุลพินิจแก่ผู้
พิพากษาที่จะน ามาวินิจฉัยตัดสินว่าสิ่งเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแม้คู่ความจะไม่ยกขึ้นมาอ้างให้
อ านาจศาลในการใช้ดุลพินิจน าเอาความคิดในทางศีลธรรมของสังคมเข้ามามีส่วน ให้ความ
ยุติธรรมนี้ หลักสุจริตมีส่วนพัฒนากฎหมายอย่างส าคัญเพราะกฎหมายต้องปรับให้เหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น การน าหลักสุจริตมาเสริมสร้าง และ
อุดช่องว่างของกฎหมายเป็นการพัฒนากฎหมายที่ช่วยท าให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมหลักสุจริต
เมื่อน ามาบัญญัติเป็นกฎหมายมีลักษณะทั่วไปพอจ าแนกให้ชัดเจนได้ดังนี้19 

                                                 
19 ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล (2548). กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 4-11.  หน้า 80-81. 
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1.  เป็นบทกฎหมายยุติธรรม ในการปรับใช้บทบัญญัติของหลักสุจริตน้ีผู้พิพากษาย่อม
มีอ านาจใช้ดุลพินิจในการหยิบยกขึ้นมาปรับใช้ได้เอง ท าให้ผู้พิพากษาพิจารณาพฤติการณ์เฉพาะ
เป็นกรณีๆ ไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่พิพาทมากที่สุด 

2.  มีลักษณะเนื้อความไม่ชัดเจนแจ้งและบัญญัติเป็นหลักทั่วไป  เป็นมาตรฐานทั่วไป
ที่ใช้เป็นเคร่ืองวัดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมทุกๆ กรณีอัน ไม่อาจจะอธิบายให้ชัดเจน
กระจ่างในรายละเอียดได้ทั้งหมด  หลักสุจริตนั้นเป็นเร่ืองของความไว้เนื้อเชื่อใจของคนที่อยู่
ร่วมกันจึงเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าหลักศีลธรรมอันดีมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูง  อันมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประโยชน์ของมหาชนในระบบกฎหมายโรมันแนวคิดของ Stoic มีอิทธิพลส าคัญต่อหลักสุจริต
ในกฎหมายโรมัน ต่อมาได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายของประเทศในภาคพื้นยุโรป
แนวคิดและเจตนารมณ์ดังกล่าวก็ยังมิได้เปลี่ยนแปลง ไปหลักสุจริตเป็นลักษณะทั่วจ ากัดขอบเขต
ของหลักสุจริตได้แต่โดยสาระส าคัญมีผู้สรุปไว้ว่ามี 3 ประการ คือ  

1.  เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นการคาดหมายว่าสัญญาย่อมปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ ในสังคม 

2.  เป็นหลักแห่งการรักษาสัจจะหลักแห่งความจงรักภักดีซึ่งการรักษาความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคล กับบุคคลนั้นอยู่กับความเชื่อมั่นระหว่างกัน หากฝ่ายใดฝ่าฝืนย่อมถูกประณาม 

3.  เป็นการเน้นปกติประเพณี หมายถึง หลักปฏิบัติในกลุ่มชนที่ท างานร่วมกัน  อาชีพ
เดียวกันติดต่อกันอยู่เสมอในแวดวงเดียวกัน ฉะนั้น การปฏิบัติการช าระหนี้  การใช้สิทธิต้อง 
สอดคล้องตามปกติประเพณี 

2.2.2.4.3  ขอบเขตแนวความหมายการใช้สิทธิโดยสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทย 

บทบัญญัติของหลักสุจริตเป็นกฎหมายยุติธรรมที่พัฒนามาตั้งแต่สมัยโรมันได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบกฎหมายแพ่งของไทยโดยบัญญัติไว้ในบรรพ 1 อันเป็นบรรพทั่วไปของ
บทบัญญัติในเร่ืองกรณีการใช้สิทธิของบุคคล ไม่ว่าเป็นการสิทธิตามกฎหมายแพ่งหรือสิทธิตาม
สัญญาซึ่งเป็นสิทธิที่มีกฎหมายรับรองล้วนต้องกระท าโดยสุจริต ในการบัญญัติมีต้นแบบมาจาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สวิส ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 5 และมาตรา 421 ซึ่งถือเป็น
แม่บทของหลักสุจริตในประมวลแพ่งของไทย ซึ่งมีเนื้อความ “มาตรา 5 การใช้สิทธิแห่งตนเองก็ดี
การช าระหนี้ก็ดีบุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต”  

“มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้นท่านว่าเป็นการ
อันมิชอบด้วยกฎหมาย” บทบัญญัติกรณีการใช้สิทธินี้ มาตรา 5 ของไทยมีเน้ือความเช่นเดียวกันกับ
มาตรา 2 วรรค 1 ของประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสมาพันธ์รัฐสวิส ส่วนการใช้สิทธิโดยมิชอบ 
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(ในมาตรา 2 วรรค 2 ของประมวลกฎหมายแพ่งประเทศสมาพันธรัฐสวิส) ไปปรากฏในเร่ืองละเมิด
ตามมาตรา 421 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย อันเป็นเร่ืองการใช้สิทธิโดยมิชอบ
เป็นบทสืบเนื่องมาจากมาตรา 5 นั่นเอง การใช้สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา 5 อันเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปประเภทและแนวความหมายของหลักสุจริตในบทบัญญัติการใช้สิทธิโดยสุจริตในมาตรา 5 
ด้วยเจตนารมณ์ของหลักสุจริตเป็นที่ยอมรับของระบบกฎหมายนานาประเทศว่าบทบัญญัติดังกล่าว
เป็นกฎหมายยุติธรรมที่ให้ผู้พิพากษามีดุลพินิจวินิจฉัยคดีตามหลักความเป็นธรรม โดยบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งฯ ของไทยในมาตรา 5  

เร่ืองการใช้สิทธิโดยสุจริตแต่จะเห็นว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยนั้น
ปรากฏค าว่า “สุจริต” (Good Faith) ในบทบัญญัติกรณีต่างๆ มากมายหลายที่แนวความคิดเห็น
ทั่วไปของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับบทบัญญัติการใช้สิทธิโดยสุจริต การบัญญัติการใช้สิทธิโดย
สุจริตตามมาตรา 5 ของไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประมวลแพ่งสวิสฯ ซึ่งมีเน้ือความเช่นเดียวกัน
โดยการก าหนดให้การใช้สิทธิของบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกระท าโดยสุจริตความมุ่งหมายของ
การบัญญัติตามรายงาน การประชุมร่างประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ได้กล่าวไว้ว่ากรณี
เหล่านี้จะเป็นเร่ืองสุจริตเฉพาะเร่ืองซึ่งใช้ในความหมายแคบๆ เฉพาะกรณีที่ที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเร่ืองนั้นหรือไม่เท่านั้นหากคู่กรณีได้ทราบ  ข้อเท็จจริงแล้วย่อมเป็นบุคคลผู้
ไม่สุจริตในเร่ืองนั้นๆ กล่าวได้ว่าเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของความหมายของหลักสุจริตเท่านั้น “เพื่อ
วางหลักในการที่บุคคลจะได้ปฏิบัติต่อกันให้เป็นนโยบายความเรียบร้อย  กล่าวคือ ให้ถือเอา
ความสุจริตเป็นหลักเกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยสุจริตได้มีนักวิชาการให้ความเห็นดังน้ี 

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า “ความประพฤติของบุคคลในการใช้สิทธิ 
และในการช าระหนี้นั้น จักต้องจ ากัดอยู่ภายในเขตแห่งความสุจริต” 

พระยาเทพวิฑูร ได้กล่าวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ว่า “หลักการใช้สิทธิโดยสุจริตเป็นหลักทั่วไป 
ส าหรับผดุงความยุติธรรมในการที่คู่กรณีปฏิบัติต่อกันและกัน หรือในกรณีที่บุคคลจะใช้สิทธิของตน
เมื่อกฏหมายหรือข้อตกลงระหว่างเขามิได้แสดงโดยละเอียดละออถึงวิธีปฏิบัติหรือท ากิจการใดๆ 
บทบัญญัติท่านให้ถือเอาความสุจริตเป็นที่ตั้ง” 

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดีเกษมทรัพย์ กล่าวว่า “หลักกฎหมายสุจริตเป็นรากฐานของ
กฎหมายแพ่งไทยทั้งระบบจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมโดย
น าหลัก มาตรฐานศีลธรรมทางสังคมมาเป็นกลไกควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมทุกๆ  
กรณีที่จะประพฤติปฏิบัติต่อกัน” กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้เป็นเคร่ืองวัดความประพฤติของมนุษย์
ในกรณีต่างๆ ว่าการกระท าเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่ระบบกฎหมายนั้นจะสนับสนุนหรือประนามหรือ 
ไม่มาตรฐานที่เป็นข้อความทั่วไปเรียกว่า ข้อความที่มีเนื้อหาไม่แน่ชัด (Unbestimmter Rechtsbegriff) 
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เป็นบทบัญญัติที่เรียกว่า “เป็นกฏหมายเพื่อความยุติธรรมอันไม่สามารถท าให้ความหมายกระจ่าง
แน่ชัดไว้ล่วงหน้าได้ต้องรอให้ข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อน” โดยขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แวดล้อมของแต่ละ
คดีและ “หลักความซื่อสัตย์และไว้วางใจ (หลักสุจริตในมาตรา 5) เป็นหลักการทั่วไปที่ไม่อาจจะ
อธิบายให้ชัดเจนกระจ่างในรายละเอียดได้ทั้งหมดเพราะเป็นหลักการทางนามธรรมที่นับวันมีแต่
จะคลี่คลายต่อไป” 

ดร.กิติศักดิ์ ปรกติ ได้กล่าวว่า หลักสุจริตเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ระบบกฎหมาย
ปัจจุบันยอม รับและแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยตรง
นักกฎหมายก็อ้างหลักสุจริตที่แฝงอยู่ในบทบัญญัติต่างๆ ได้และท่านยังได้อ้างถึงหลักสุจริตใน
เยอรมันอีกว่า “หลักการใช้สิทธิและการช าระหนี้ต้องกระท าด้วยความสุจริต (มาตรา 242 B.G.B.) 
นั้นกฏหมายเยอรมันบัญญัติไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดช่องเอาไว้เพื่อศาลเยอรมันจะ
ได้ใช้บทบัญญัติทั่วไปเช่นนี้ โดยการตีความให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นธรรมได้เสมอ
โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือตัดทอนกฎหมายเหล่านั้นหลักการใช้สิทธิโดยสุจริตในบทบัญญัติ
มาตรา 5 นั้นมีความส าคัญเป็นรากฐานของกฎหมายแพ่งไทยทั้งระบบมีลักษณะเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่มีลักษณะค่อนข้างเป็นนามธรรมอัน เป็นบทกฎหมายยุติธรรมที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติรับรองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยท าหน้าที่เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ
ในการแก้ไขการปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายที่ฝ่าฝืนความเป็นธรรมให้เกิดความเป็นธรรมหรือ
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงใหม่ๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ใช้กฎหมายสามารถหยิบยกขึ้นมาปรับใช้
แก่กรณีข้อเท็จจริงได้ทุกๆ เร่ืองกรณีการน าหลักการใช้สิทธิโดยสุจริตมาปรับใช้ตามความเห็นของ
นักนิติศาสตร์ไทยตามแนวความเห็นของท่านอาจารย์ หยุด แสงอุทัย  และท่านอาจารย์ กิติศักดิ์ 
ปรกต ิ ดังกล่าวสรุปได้ว่า 

1.  การปรับใช้ต้องเป็นกรณีที่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฝ่าฝืน 
ความเป็นธรรมหรือในกรณีในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามสัญญา ย่อมต้องเป็นกรณีที่การบังคับตาม
ข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัดนั้น จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะจุดมุ่งหมายของบท
กฎหมายยุติธรรมดังกล่าวเพื่อลดความเคร่งครัดของการบังคับกฎหมายตามตัวอักษร กรณีดังกล่าว
นักกฎหมายในระบบนี้ถือว่า กฎหมายมีช่องว่างถือว่าเป็นกรณีไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเร่ืองนั้นๆ มา
ปรับใช้ได ้

2.  ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเร่ืองนั้นๆ มาปรับใช้ อันเป็นกรณีการน าบท 
บัญญัติดังกล่าว ไปอุดช่องของกฎหมาย เป็นการใช้บทบัญญัติอันเป็นกฎหมายทั่วไป ตามบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกรณีไม่มีบทเฉพาะเท่านั้นจากกรณีที่กล่าวมาบทบัญญัติการ
ใช้สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา 5 เป็นบทบัญญัติหลักทั่วไปอันเป็นบทกฎหมายยุติธรรม ซึ่งมีค่าบังคับ
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สูงกว่ากฎหมายทั่วไปในการน าไปใช้กับข้อเท็จจริงในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ทุก
กรณีเพราะเป็นบทบัญญัติในบรรพทั่วไปโดยมี หลักเกณฑ์อันมีเงื่อนไขในการปรับใช้ตามแนวคิด
ของนักนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับกฎหมายแพ่งสวิสฯ คือต้องเป็นกรณีจ าเป็นยกเว้นคือบทบังคับ
ของกฎหมายหรือตามสัญญาจะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
มาปรับใช้ โดยเฉพาะอันถือว่าเป็นช่องว่างของกฎหมาย และต้องเป็นกรณีที่ผู้ใช้สิทธินั้นมีสิทธิ
ตามกฎหมายหรือตามสัญญาอยู่แล้วเท่านั้น แนวบรรทัดฐานของค าพิพากษาฎีกาของศาลไทย 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์แนวค าพิพากษาฎีกา อันเป็นตัวอย่างการน ามาปรับใช้พอที่จะ
กล่าวให้เห็นทั่วไปได้ว่า การใช้สิทธิหรืออ้างสิทธิตามที่กฎหมายรับรองตามปกติแล้วย่อมสามารถ
ท าได้เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต เว้นแต่มีพฤติการณ์ของผู้ใช้สิทธิจะแสดงว่าไม่สุจริตและพฤติการณ์
ที่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตตามมาตรา 5 อย่างชัดเจนตามแนวศาลฎีกาไทย  ก็คือการใช้สิทธิ
โดยมีเจตนา หรือจงใจกลั่นแกล้งท าให้บุคคลอ่ืนเสียหายตามมาตรา 421 หลักดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไป ที่ยอมรับในค าพิพากษาอย่างชัดเจนวิเคราะห์แนวทางการปรับใช้บทบัญญัติการใช้สิทธิโดย
สุจริตตามแนวศาลฎีกาไทยลักษณะแนวทางการใช้บทบัญญัติการใช้สิทธิโดยสุจริตบทบัญญัติ
การใช้สิทธิโดยสุจริตในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย อันได้แก่ มาตรา 5 ซึ่งเป็น
แม่บทหลักอยู่ในบรรพทั่วไป และมาตรา 421 เป็นบทสืบเนื่องจากมาตรา 5 ซึ่งจากการศึกษา
วิเคราะห์จากแนวค าพิพากษาพบว่า แนวทางการปรับใช้กับข้อเท็จจริงของศาลไทย  สอดคล้องกับ
วิธีการบัญญัติข้างต้นกล่าวคือศาลฎีกาไทยยอมรับว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปคือการใช้สิทธิหรืออ้างสิทธิ
ตามที่กฎหมายรับรองตามปกติเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต เว้นแต่มีพฤติการณ์เจตนาหรือจงใจกลั่น
แกล้งท าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย (ตามมาตรา 421) เห็นได้ชัดว่าศาลฎีกาถือเอาหลักสุจริตในมาตรา 5 
เป็นแม่บทหลัก โดยมีพฤติการณ์ตามมาตรา 421 ขยายความประกอบ แต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกายัง
ได้ยอมรับหลักกฎหมายทั่วไปที่มีแนวคิดพื้นฐานจากแนวความหมายของค าว่า  “สุจริต” ตามการ
ให้ความหมายของศาลฎีกาไทยแนวคิดจากหลักกฎหมายปิดปากโดยความประพฤติของระบบ
กฎหมายอังกฤษ หรือตรงกับหลักกฎหมายโรมันที่ว่า “ไม่มีผู้ใดถือเอาประโยชน์จากการกระท าที่
ขัดแย้งกับการประพฤติของตนที่ท าไว้ในอดีต” และหลักกฎหมายโรมันที่ว่า “ไม่มีผู้ใดถือเอา
ประโยชน์จากการกระท าผิดหรือไม่ชอบของตนเองได้” เป็นหลักวินิจฉัย โดยอาศัยบทบัญญัติการ
ใช้สิทธิโดยสุจริต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวล้วนมีวัตถุประสงค์และลักษณะส าคัญพื้นฐานสอดคล้องไป
ในทางเดียวกันทั้งสิ้น และได้ปรากฏเป็นรูปธรรมออกมาโดยอาศัยหลักสุจริตใน มาตรา 5 แนวคิด
หลักสุจริตความจริงได้เร่ิมตั้งแต่สมัยกรีก อริสโตเติล (Aristotle) และ เพลโต (Plato) ได้กล่าวถึง 
หลักสุจริตกับหลักแห่งความยุติธรรม กฎหมายกับความยุติธรรม แนวคิด  ของกฎหมายธรรมชาติ 
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ให้เกิดความยุติรรมและเป็นความยุติธรรมเกี่ยวกับคุณธรรมของบุคคลในสมัยโรมัน มีนักกฎหมาย
หลายคนได้กล่าวถึงหลักสุจริต และกฎหมายโรมัน ถือว่าหลักสุจริตเป็นหัวใจและสาระส าคัญของ 
กฎหมายแพ่ง หลักสุจริตน้ันคู่กับความยุติธรรม  

 
2.3  ความเป็นมาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการศึกษาในการกวดวิชา20 

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า การกวดวิชาเร่ิมต้นในสมัยใด แต่ส าหรับพระเทศไทยนั้นมี
หลักฐานการกวดวิชาเป็นคร้ังแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีชาวจีนที่มีฐานะร่ ารวยมักจ้าง
ชาวจีนมาสอนภาษาจีนให้กับคนที่สนใจจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีน21 และได้มีวิวัฒนาการเร่ือยมา
จนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การเรียนการสอนดังกล่าวได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า 
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว 22 การเรียนการสอนในสมัย
โบราณของไทยมีลักษณะไม่เป็นโรงเรียนเหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะตัว
หรือเฉพาะ 2-3 คน และเป็นการศึกษาที่จัดโดยบุคคลหรือราษฎร์ การเรียนการสอนเป็นไปตามความ
สมัครใจของผู้เรียนและครูไม่คิดค่าสอนของลูกคนจีน ซึ่งจ้างครูมาสอนที่บ้านเดือนละ 8 ดอลล่าร์ 
จึงนับได้ว่า การเรียนการสอนตามความต้องการของบุคคลนี้ คือ จุดก าเนิดของการสอนพิเศษใน
ปัจจบุัน23 นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองจุดก าเนิดของการสอนพิเศษว่าเป็นต้นก าเนิด
ของการสอนแบบมีแผน (Formal Education) ในปัจจุบัน24 

การกวดวิชาลักษณะเป็นโรงเรียนเร่ิมขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สมัยนั้นเรียกว่า โรงเรียน
กลางคืน เพราะเรียนเวลา 19.00 น. และบางครั้งอาจจะเรียนถึงเวลา 21.00 น. วิชาที่เปิดสอน
ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษวิชาเดียว แต่บางแห่งอาจเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาเหตุที่เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะว่าผู้เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่สอบไล่ผ่านได้คะแนนร้อยละ 70 แต่ถ้าคะแนนสอบไล่ไม่ถึง ก็จะต้องเสียค่า
สมัครสอบ 30 บาท วิชาที่สอบ คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบจึงต้องมีความรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากผู้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล เรียนภาษาอังกฤษไม่มาก

                                                 
20 สุดารตัน์ ศิริเมือง/น้ าฝน กัลญา.  (2549).  โรงเรียนกวดวิชาพารวย.  หน้า 11. 
21 นักรบ พิมพ์ขาว. (2551). คู่มือท าธุรกิจกวดวิชา แบบ  Step by Step.  หน้า 26-27. 
22 เหล่าสุนทร. (2517). ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย. หน้า 22. 
23 ดวงเดือน พิศาลบตุร. (2520). ประวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 2. 
24 แสงเดือน ทวีสิน. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี. 
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เหมือนกับโรงเรียนเชลยศักดิ์ หรือโรงเรียนฝร่ัง จึงจ าเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในเวลา
กลางคืนดังกล่าว25 

ต่อมาเมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 เกิดขึ้น โรงเรียนต่างๆ ต้องปิดกิจการลง เพราะประชาชน
ต้องอพยพหนีภัยสงคราม ท าให้นักเรียนจ านวนมากตกค้างจากการเรียนหรือต้องเลิกกลางคัน  
จนกระทั่งสงครามสงบลง ทางราชการจึงได้ฟื้นฟูการศึกษาขึ้นใหม่ โดยการเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่ขึ้น
ปรากฎว่าได้รับความสนใจมาก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสอบเทียบให้บุคคลภายนอก
สามารถเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และปีที่ 8 ได้ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2505 จึงมีเอกชนสนใจเปิดโรงเรียนพิเศษขึ้นที่วัดสุทัศน์ เพื่อให้ได้ความรู้เอา
ไปสอบเทียบ ส าหรับเรียนต่อตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศหรือเพื่อให้สามารถสอบเข้ารับ
ราชการได้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมักจะเรียกกันทั่วไปว่า “ไปกวดวิชาความรู้” 
ครูที่สอนส่วนใหญ่เป็นครูจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมและโรงเรียนเตรียม
ทหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่สร้างแบบเรียนในรูปของเอกสารส าเนาและเรียนรวมหลายวิชา 
โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนของโรงเรียนปกติ26 

ในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ แต่ยังไม่มีการ
ก าหนดโรงเรียนกวดวิชาไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว จนถึงปี พ.ศ. 2497 และได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 20 (5) ให้มีโรงเรียนกวดวิชาขึ้นจัดเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ ในปี 
พ.ศ. 2503 ได้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ มีลักษณะที่แยกสายการเรียนท าให้จุดอ่อน
ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันของแต่ละสายที่ต้องการจ าให้มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยได้ จึงท าให้การกวดวิชามีบทบาทมากขึ้น ในปี 2512 จึงได้มีการถกเถียงกันมากกว่า 
ควรจะมีการขยายโรงเรียนกวดวิชาให้มากขึ้นหรือไม่ แต่กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม่ เห็นความ
จ าเป็นเพราะท าให้ผู้ปกครองสิ้นเปลือง 

ในช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2519 การสอนของโรงเรียนกวดวิชา จะเน้นการกวดวิชา
เฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาส าคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
จากการเปิดสอนวิชาเฉพาะแบบนี้ ท าให้นักเรียนสนใจมาเรียนเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนเห็นว่า
เป็นการเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเรียนอ่อนเพียงวิชาเพียวแทนที่จะต้องเรียนทุกวิชาทุกแบบเดิมและยัง
มีวิธีการแบบอ่ืนๆ เช่น การรวบรวมข้อสอบเก่าๆ โจทก์แปลกๆ และเทคนิคการตีความ การท า
โจทก์ให้เร็ว จัดพิมพ์ขายทั่วไปแทนรูปการอัดส าเนาที่เคยรวมอยู่ในค่าเล่าเรียน นอกจากนั้นยังมี

                                                 
25 นงเยาว์ กาญจนจารี. (2520)  ส.ค.ส. ประวัติศาสตร์.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปรเมษฐ์การพิมพ์ หน้า 16. 
26 เกษม ตั้งทรงศักดิ์. (2529)  การศกึษาไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
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การปรับปรุงบริการของโรงเรียนพิเศษด้วยการจัดท าห้องเรียนติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ น านวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น วีดีโอเทป และคอมพิวเตอร์27 
 
2.4  ความหมายของการกวดวิชาและโรงเรียนกวดวิชา28 

ในปี พ.ศ. 2520 มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนควบคู่กันทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะใช้ชีวิตได้อย่างดีในสังคม 
แต่ท าให้ผู้ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานทางวิชาการอ่อนลง จึงท าให้มีการกวดวิชากัน
มากขึ้น แต่ในปี พ.ศ. 2520 นั่นเอง กระทรวงศึกษาธิการก็ย้ านโยบายเดิมที่ไม่อนุญาตให้มีการ
ขยายหรือซื้อขายโรงเรียนกวดวิชามากขึ้นไปอีก แม้จะมีผู้ ร้องเรียนขอให้ขยายเพิ่มขึ้น แต่
กระทรวงศึกษาธิการในการประชุมอธิบดีในปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2524 ก็ยังไม่พิจารณาให้ขยาย
เพิ่มขึ้นเหมือนเดิม หลังจากที่ห้ามขยายตัวมานานในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้อนุมัติ
หลักการให้มีการเปิดโรงเรียนกวดวิชาขึ้น จึงได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวางในระหว่างปี 
พ.ศ. 2536-2540 ก็ได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงการดูแลโรงเรียนกวดวิชาของเอกชนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2545 ข้อมูลของส านักคณะกรรมการการศึกษาเอกชนรายงานว่ามีโรงเรียน
กวดวิชาทั้งหมด 751 โรง เป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ 206 โรง และต่างจังหวัด 445 โรง มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 242,828 คน จ าแนกเป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 147,455 คน ส่วนภูมิภาค 95,373 คน 

ค าว่า “กวดวิชา” เป็นค าทั่วไปที่ใช้กันแพร่หลายจนอาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยไม่มีใคร
ที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักค านี้ โดยเฉพาะนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง นักวิชาการศึกษาได้ให้
ความหมายของการเรียนกวดวิชาในหลายๆ ลักษณะด้วยกันดังนี้  

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ ได้กล่าวว่า การกวดวิชา หมายถึง การสอนเนื้อหาวิชากิจกรรม
หรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้นักเรียนนอกชั้นเรียนหรือนอกหลักสูตร29 

แสงเดือน ทวีสิน ได้ให้ความหมายของการเรียนกวดวิชาไว้ว่า เป็นการช่วยให้สอน
แบบบรรยาย (Lecture Method) ในห้องเรียนปกติมีความสมบูรณ์ขึ้น30 

                                                 
27 เปรมฤดี มหาภาสกร. (2532). การศึกษาการสอนพิเศษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6. 

ในกรงุเทพมหานคร. วิทยานิพนธคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
28 ไพฑูรย์  สินลารัตน์. (2546) รายงานการวิจัยเรื่อง “ การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ประเทศไทย”. 
29 สุพัฒน ์สุกมลสันต์ และคณะ. (2530) .รายงานการวิจัยการกวดวิชากับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเตบิโตทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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อภิชัย พันธเสน ให้ความหมาย “การสอนพิเศษ” หรือ “การกวดวิชา” ไว้ว่า หมายถึง 
เป็นการสอนที่ผู้สอนต้องการจะเน้นเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนมาแล้วจากการเรียนการสอนโรงเรียน
ปกติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและจ าได้พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อหวังผลว่า เพื่อความรู้ที่สอนนั้นเกิด
ประโยชน์โดยตรงในทันที หรือในอนาคตอันใกล้ต่อผู้เรียน ด้วยเหตุนี้การกวดวิชาจึงเป็น
การศึกษาที่มีเป้าหมายที่แน่นอน คือ เพื่อใช้ประกอบการแข่งขัน จึงมีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็น
สินค้าอย่างเด่นชัด ซึ่งต้องมีทั้งผู้ต้องการซื้อสินค้าและผู้ต้องการขาย31  

ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ให้ความหมายการกวดวิชาไว้ว่า การกวดวิชา หมายถึง 
การเรียนเพิ่มพิเศษไปจากชั้นเรียนปกติเพื่อเป้าหมายให้สอบเข้าศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่งได้ 
นอกจากนั้น การกวดวิชายังคงแฝงความหมายรวมไปถึงกิจกรรมในลักษณะอ่ืนๆ เช่น เรียนพิเศษ 
เรียนเสริม เรียนซ่อม เรียนซ่อมเสริม เรียนเร่งรัด32 

โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของการกวดวิชาจะหมายถึง การเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ
ในชั้นเรียน ซึ่งเรียนเพิ่มเติมนี้ จะเรียนจากครูผู้สอนภายนอกหรือครูจากโรงเรียนกวดวิชาเฉพาะ   
ก็ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสอบเข้าแข่งขันเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เป็นหลัก  แต่ในปัจจุบันการ
กวดวิชามีเป้าหมายครอบคลุมไปถึงการเรียนเพื่อเสริมความรู้ในชั้นเรียน การเรียนเพื่อเตรียมตัว
ล่วงหน้าในชั้นต่อไปและการเรียนเพื่อท าเกรดให้มากขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมี อาจารย์กษิดิศ ได้ให้ความหมายของค าว่า “โรงเรียนกวดวิชา” หมายถึง 
โรงเรียนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนเสริมบางวิชาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวิธีการด าเนินการที่แตกต่างจากโรงเรียนประเภทอ่ืนๆ 
โดยอาจก าหนดเวลาเรียนเป็นครั้งคราว เช่น เรียนเฉพาะวันหยุด เรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน หรือ
ท าการสอนตลอดปีเฉพาะตอนเย็น รับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมและทบทวน
ความรู้ ที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป33  

จากความหมายที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จึงอาจให้ค าจ ากัดความของโรงเรียนกวดวิชานี้
ได้ว่า  หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบันที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนเสริม เพิ่มเติมจากการเรียน 
                                                                                                                                          

30
 แสงเดือน ทวีสิน. (2545). จิตวทิยาการศึกษา. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี. 
31 อภิชัย พันธเสน. (2530). “กวดวิชา:เหตุและผลทีจ่ะเกดิขึ้น.” วารสารการศึกษาแห่งชาติ. ปีที ่21 

(ฉบับที ่2 มกราคม) : หน้า 5-6. 
32 ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2530). “ กวดวิชา : ภาพสะท้อนตัวใครตัวมันในระบบการศึกษาไทย.”  

วารสารการศึกษา แห่งชาต,ิ ปีที ่21 (ฉบับที ่2 ธันวาคม - มกราคม) : หน้า 6. 
33 กษิดิศ ใจผาวัง. (2548). พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนในเขตเทศบาล

นครเชียงราย วิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเรียงรายระดบัมัธยมศึกษา. 
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ในช่วงเวลาเรียนปกติในระดับก่อนชั้นอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสอบเข้าหรือแข่งขัน เพื่อ
จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือการศึกษาขั้นสูงนั้นต่อไป  

 
2.5  การก าหนดมาตรฐานของสถาบันการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 31 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการ
จัดการศึกษาระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรา 33 ก าหนดให้สภาการศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติและพิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรา 3 ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐาน และ/หรือหลักสูตรแต่ละระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของชาติที่พึงประสงค์มีไว้เป็นหลักส าหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการอุดมศึกษา น าไปใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
จัดการศึกษา  เพื่อประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและตรงตาม
ความต้องการ  อย่างคุ้มค่า  เสมอภาค  และเป็นธรรม  
 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีแต่มาตรฐานส าหรับการ
ประเมินภาพภายนอกของสถาบันการศึกษาทุกระดับ จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการศึกษาของชาติที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกประเภท (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย) และทุกระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีดังน้ี 
           1.  หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และเอกชน ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดับใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นหลักในการก าหนดนโยบาย แผนการ
พัฒนาและจัดการศึกษา รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทและแต่ละระดับส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐานในภาพรวม และมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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 2.  กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นสาระส าคัญ และตัวบ่งชี้ เป็นแนวทางส าหรับการ
ก ากับดูแล การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความมั่นใจว่าจะได้รับการศึกษาตามสิทธิ 
และมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีแนวทางในการร่วมตรวจสอบการ
จัดการศึกษาของชาต ิ
 4.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีข้อมูลเป็นฐานอย่างหนึ่งในการพิจารณาก าหนด
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของชาติในช่วงเวลาต่อไป 
 5.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีข้อมูลเป็นฐาน
ส าหรับการก าหนดวิธีการ การก าหนดเกณฑ์ และการด าเนินงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 
2.6  ข้อดีและข้อเสียในการกวดวิชา34 
 ข้อดี 
 ช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการสอบ เพราะอาจารย์ที่โรงเรียนกวดวิชา
มักจะรวบรวมเทคนิคต่างๆ ในการท าข้อสอบโดยยึดแนวข้อสอบของปีที่ผ่านๆ  มาให้นักเรียนฝึก
ท าโดยจัดท าเป็นรูปเล่มสวยงาม พกพาสะดวก ท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับโจทย์และรู้แนวข้อสอบที่
จะออกในคร้ังต่อไป นอกจากนี้อาจสอนตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concepts) อย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนไม่ใช่แต่สอนกลเม็ด (Tricks) เพื่อใช้สอบอย่างเดียวเพราะสามารถน าไปใช้ในห้องเรียนปกติ 
และเพื่อศึกษาต่อได้35 
 ท าให้มีความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ Passage เร่ืองยุง ซึ่งจะให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ว่าคน
ที่ผอมมักโดนยุงกัดมากกว่าคนอ้วนเพราะยุงจะมีคลื่นจับความร้อน ดังนั้น  คนอ้วนที่มีไขมันมาก
เมื่อยุงเข้ามาใกล้จึงไม่ได้รับความร้อนเท่าคนผอม ซึ่งความรู้ใหม่ๆ หลายอย่างที่ได้รับสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

                                                 
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสารัตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. เอกสารการสัมมนาพื้นฐานการศึกษา

เรื่อง” ผลกระทบของการกวดวิชาที่มีผลต่อการศึกษาและสังคมไทย” ปีการศึกษา 2534. 
35 ศิวพงศ์ ธีรอ าพน. (2554, 1 สิงหาคม). การสอบเอ็นทรานซ์ การกวดวิชา และความเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม  2554, จาก http://www.mecon.econ.chula.ac.th/e_young/ articles/tutor.html 
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 ช่วยในการทบทวนวิชาที่เรียนมาตลอดทั้งปีเพราะในการเรียนกวดวิชานั้น อาจารย์จะ
ทบทวนบทเรียนเก่าๆ ที่ผ่านมาท าให้นักเรียนได้ฟื้นความรู้และทักษะต่างๆ ในบทเรียนที่ส าคัญๆ 
และยังได้เรียนบทเรียนใหม่ๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย 
 ช่วยให้คะแนนสอบดีขึ้น ซึ่งแน่นอนหากมาเรียนกวดวิชาจะต้องได้ทบทวนความรู้เก่า
และได้รับความรู้ใหม่ๆ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการท าข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนได้มากขึ้น  
ทั้งข้อสอบที่โรงเรียนและข้อสอบระดับชาติ 
 อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียนมากกว่าครูอาจารย์ที่โรงเรียน ท าให้กล้าคุย
กล้าซักถามปัญหาการเรียนได้ตลอด เพราะครูกวดวิชามักไม่มีช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) 
 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่โรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มักจะเป็นอาจารย์ที่จบการ 
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศ และมีคะแนนระดับเกียรตินิยมทั้งระดับปริญญาตรี  โท 
เอก รวมทั้งมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน มีภาพลักษณ์ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ 
 บรรยากาศ ในการเรียนกวดวิชาแตกต่างจากที่โรงเรียน เพราะอาจารย์ที่สอนกวดวิชามัก
แทรกมุกตลก หรือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ ท าให้นักเรียนเรียนแล้วไม่เกิดความเครียด  
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เคยกล่าวว่าบรรยากาศในห้องเรียนมัธยมไทยเต็มไปด้วยความเครียด กวดวิชา
จึงมีส่วนเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรง 
 ได้รู้ความก้าวหน้าของเพื่อนต่างโรงเรียนว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งจะช่วยเป็น
แรงกระตุ้นในการเตรียมสอบได้มากขึ้น 
 ได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์
ต่างๆ ร่วมกันจนบางครั้งคบกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลย 
 ข้อเสีย36 
 นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจที่จะเรียนกวดวิชา แต่ใช้การกวดวิชาเป็นข้ออ้างในการออก
จากบ้านเพื่อไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนในสถานที่ต่างๆ ท าให้ไม่เกิดประโยชน์ในการเรียนกวดวิชา และ
โรงเรียนกวดวิชาส่วนมากไม่มีระบบในการตรวจนับหรือติดตามนักเรียนท าให้นักเรียนที่ไม่อยาก
เรียนสามารถโดดเรียนได้ง่าย 
 นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการเรียนกวดวิชา ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาบางแห่ง
เก็บค่าเรียนแพงมากอย่างไม่สมเหตุผล และยังเก็บค่าหนังสือเรียนเพิ่มอีกต่างหาก ท าให้ผู้มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถเรียนได้ ลักษณะเช่นนี้นักการศึกษาบางคนจึงมองว่าความรู้ที่ได้รับ

                                                 
36 สวัสดิ์ อุดมโภชน์.  เอกสารการสัมมนาพื้นฐานการศึกษาเรื่อง” ผลกระทบของการกวดวิชาที่มีผล

ต่อการศึกษาและสังคมไทย” ปีการศึกษา 2534 บรรยายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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จากโรงเรียนกวดวิชา เป็นความรู้ที่ฟุ่มเฟือย ไม่จ าเป็นต้องเรียนกวดวิชาก็ได้และการเรียนกวดวิชา
เป็นกิจกรรมของเด็กเปี่ยม โอกาส มีเงินมากกว่าจึงท าให้เก่งกว่า พฤติกรรมของโรงเรียนกวดวิชา
เหล่านี้ จึงถูกสังคมประนามว่ามุ่งธุรกิจ ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 กวดวิชาสอนสูตรลัดเพียงเพื่อให้ท าข้อสอบคัดเลือกได้  แม้จะเป็นสูตรลัดผิดๆ ที่ไม่
สามารถใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ก็มั่วสอน  อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนไม่ยอมรับ
สูตรลัดเหล่านั้น จึงให้นักศึกษาท าข้อสอบด้วยการให้แสดงวิธีแบบอัตนัย ท าให้สูตรลัดใช้ไม่ได้ผล 
 โรงเรียนกวดวิชายังมีการปฏิรูปการเรียนรู้น้อยมาก ซึ่งไม่เน้นการสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ส่วนใหญ่เป็นการเรียนในห้องแคบๆ คนเรียนเป็นร้อยๆ คน  
บางคร้ังก็ต้องดูผ่านทางทีวีวงจรปิด หรือเรียนจากเทปบันทึกการสอนท าให้นักเรียนไม่สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนสอนได้เลย คนสอนเป็นยิ่งกว่าดาราทีวีที่นักเรียนไม่เคยเจอตัวจริงเลย 
 บางท่านกล่าว การว่าการกวดวิชาไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและ
ทัศนคติของนัก เรียนได้ กวดวิชาถูกกล่าวหาว่าการที่นักเรียนมาพบเจอกัน  เรียนด้วยกันแค่ไม่กี่
ชั่วโมงจะไม่สามารถเกิดพลวัตรของกลุ่ม ไม่เรียนรู้ปรับตัวซึ่งกันและกัน ไม่มีเพื่อน มีแต่คนเคย
เห็นหน้า 
 ผู้บริหารและครูสอนกวดวิชาส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการบริหารการศึกษา และ
มักมุ่งหวังแต่ก าไรของธุรกิจเป็นส าคัญ พอเร่ิมมีชื่อเสียงดังขึ้นมาก็ขึ้นค่าเรียนอย่างรวดเร็วรับนักเรียน
ไม่จ ากัด ให้นั่งเรียนอย่างเบียดเสียด กอบโกยก าไรมหาศาลพร้อมกับการขยายสาขาด้วยการเปิด 
VDO ให้เด็กดู 100% ตลอดหลักสูตร กระท าผิดกฏเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหลายข้อ
ขาดความรับผิดชอบไร้จรรยาบันโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาคน  
ประเทศ และสังคม 
 จากข้อดีข้อเสียข้างต้น จะพบว่านักเรียนที่เรียนกวดวิชาอาจจะได้ประโยชน์จาก
โรงเรียนกวดวิชามากกว่าข้อเสีย ซึ่งในสังคมส่วนมากมักจะมองโรงเรียนกวดวิชาในแง่ลบว่าเป็น
ธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยอาศัยช่องว่างทางการศึกษาและไม่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
มิได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะในบางโรงเรียนนั้นผู้บริหารก็มิได้มองการกวดวิชาในแง่ผลประโยชน์
ของธุรกิจแต่อย่างเดียว 
 จากการส ารวจโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งพบว่า เจ้าของโรงเรียนอาจจะได้รับเงินค่า
เรียนกวดวิชาเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อหักในส่วนของค่าใช้จ่ายออกแล้วก็ไม่ได้รับส่วนที่เป็นก าไร
เท่าใดนัก เพราะในการตั้งโรงเรียนกวดวิชานั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งงบลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในบางคร้ังเด็กนักเรียนบางคนที่ต้องการเรียนกวดวิชาแต่ขาดทุนทรัพย์ ทางโรงเรียน
ก็ให้สมัครเรียนฟรี โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเฉพาะกับเด็กที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหรือบางคอร์ส 
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เรียนค่าเรียนก็ถูกมากเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียน แต่มีความสามารถทางเศรษฐกิจน้อย 
ได้มีโอกาสได้เรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะดี  ซึ่งเป็นการลด
ช่องว่างทางการศึกษา37 หรือช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในที่สุด รัฐจึงไม่ควรมองว่าปัญหา
การศึกษามาจากการกวดวิชาอย่างเดียวเพราะตัวเลขจ านวนนักเรียนที่กวดวิชาเทียบไม่ได้เลยกับ
ตัวเลขของนักเรียนในระบบทั่วประเทศ จะแก้ปัญหาการศึกษาควรแก้ที่ระบบ เช่น การพัฒนาครู 
ระบบฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิผล ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ  วิธีการพิจารณาความดี
ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระบบ ปัญหาการศึกษาของไทยมีมากและ
ซับซ้อน ไม่ใช่แค่เร่ืองกวดวิชา จ าไว้ว่า “มีปัญหาอย่าโทษแต่กวดวิชา” เพราะนั้นไม่ใช่ต้นเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง 
 

                                                 
37 ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ . “โรงเรียนกวดวิชา”. วารสารกองทุนสงเคราะห์การศึกษาเอกชน. 2534. 
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บทที ่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวชิา 

ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
 

 การศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามรัฐจะให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่าง
มากเพราะต้องการให้มีการพัฒนาของประเทศไปในทุกๆ ด้าน ดังจะเห็นโดยทางประวัติศาสตร์ที่
พระมหากษัตริย์จะทรงส่งพระราชโอรสของพระองค์ไปศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านตะวันตก
ที่ถือว่ามีความเจริญทางด้านการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ และข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์นี้เองที่จะเห็นว่ามีการจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาให้แก่พระราชโอรสที่เรียกกันว่า
การเรียนพิเศษหรือการเรียนกวดวิชาดังที่ปรากฏเด่นชัดมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ท่านทรงให้
ความส าคัญแก่การศึกษาจนกระทั่งมีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีการสอบเข้าเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศ  นักเรียนนักศึกษา
จึงมีปริมาณความต้องการที่จะให้มีการสอนเสริม ติว หรือ การกวดวิชาจนกลายเป็นค่านิยม  
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าหากไม่มีกฎเกณฑ์การควบคุมโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนกวดวิชา
นั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งในบทที่ 3 นี้ผู้ศึกษาจะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ส าคัญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยในบทต่างประเทศจะได้น าเสนอบทบัญญัติ
กฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหพันรัฐมาเลเซียตามล าดับต่อไปนี้   
 
3.1  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายไทย 
  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งกฎหมายอ่ืนๆใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ 
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย การให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชนเป็นเร่ืองที่ส าคัญ การก าหนดสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆนั้น มักจะมีบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ซึ่งรัฐธรรมของไทยนั้นมีใช้กันมาหลายฉบับจนกระทั่งมาถึง
ฉบับปัจจุบันพุทธศักราช 2550  
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 3.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการ

จัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวได้มี
บทบัญญัติที่ว่าด้วยการศึกษา เสรีภาพในการด าเนินธุรกิจ การจ ากัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงการคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัราช 2550 

ด้านการศึกษา 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติเกี่ยวกับ

เร่ืองการศึกษาหมวด 3 เร่ือง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 8 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา 

มาตรา 49 “การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ส่งเสริมจากรัฐ”  

มาตรา 50 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน 
การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  

และหมวด 5 เร่ือง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 ส่วนแนวนโยบายด้านศาสนา 
สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  

มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ดังต่อไปนี้ ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4 

3.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมและปลูกฝังความรู้และ
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้รักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคคลกรทางการศึกษา และจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่  
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ด้านการประกอบธุรกิจ  
มาตรการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการ ประกอบธุรกิจตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 43 และมาตรา 84 เป็นบทบัญญัติว่า
ด้วยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ  

หลักเสรีภาพในการประกอบธุรกิจถูกบัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย ส่วนที่ 6 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ1  

มาตรา 43 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีภาพเป็นธรรม”  

หมวด 5 เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 7 เร่ืองแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
มาตรา 84 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ” ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 6 
1.  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจ
ที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับเอกชน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค  

2.  สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการ
ประกอบกิจการ 

6.  ก ากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด
ตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค  

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญยึดหลัก 2 หลัก คือ หลักเสรีภาพในการประกอบ
ธุรกิจหรือหลักเศรษฐกิจแบบตลาดกับหลักการแทรกแซงของรัฐคู่กันไป รัฐจึงต้องสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรให้สูงขึ้น  

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค2 
เมื่อบุคคลใดเข้ารับบริการในโรงเรียนกวดวิชาถือเป็นผู้บริโภคก็ย่อมต้องการการบริการ

ที่มีคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการที่ดีและตรงกับวัตถุประสงค์ของการกวดวิชา และการบริการ
นั้นต้องไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางการให้บริการ ผู้รับบริการจึงมีสิทธิที่จะได้รับทราบ
                                                           

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, หน้า 12-13. 
2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. (2552, 2 พฤศจิกายน). สาระส าคัญ มาตรา 57-61 รัฐธรรมนูญ. สืบค้นเมื่อ 1 

สิงหาคม 2554, จาก  http://www.consumerthai.org/main/index.php? option=com_ content&view=article&id 
=725:-57-61-&catid=26:law61  
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ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและได้รับความปลอดภัยจากการเข้ารับบริการนั้นๆ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ
จึงมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเป็นผู้บริโภคและเป็นประชาชนของประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ได้
บัญญัติให้การคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิเอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
การบริการนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางการให้บริการ ผู้รับบริการจึงมีสิทธิที่จะได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและได้รับความปลอดภัยจากการเข้ารับบริการนั้นๆ ดังนั้น 
ผู้ใช้บริการจึงมีสิทธิต่างๆ ในฐานะเป็นผู้บริโภคและเป็นประชาชนของประเทศที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ เอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคในหมวด 3 เร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทยส่วนที่ 10 เร่ืองสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา 61 “สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูล
ที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย  รวมทั้งมีสิทธิ
รวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภคท าหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตรา
และการบังคับใช้กฎหมายและกฎและให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เพิ่มการคุ้มครองให้กับผู้บริโภค
มากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้เพิ่มสิทธิให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง 
สิทธิร้องเรียนพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและมีช่องทางในการเรียกร้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็น
ความจริง สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งก าหนดให้มีองค์กร
อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแยกต่างหากจากการด าเนินการของรัฐ เพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็น
และเสนอแนะต่อการด าเนินงานของรัฐ และการตรวจสอบการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
 3.1.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญดังกล่าวต่อไปนี้ 

ระบบการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 มาตรา 15 เป็นบทบัญญัติถึงระบบการศึกษา การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
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ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ และให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ ระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบก็ได้ ไม่ว่า
จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 16 เป็นบทบัญญัติถึงระบบการศึกษาในระบบมี 2 ระบบ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดไว้
ให้ไม่น้อยกว่า 12 ปี และการศึกษาระบบอุดมศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา
และระดับปริญญา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี นับจากอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนอายุย่างเข้าปีที่ 16 หรือ เมื่อ
สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 18 เป็นบทบัญญัติ ส าหรับเร่ืองสถานศึกษานั้น การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้จัดใน 

1.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ และเอกชน โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนา 
3.  ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และ
สถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 19 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากฎหมาย
ว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 20 เป็นบทบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา การอบรมอาชีพ ให้จัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 45 เป็นบทบัญญัติให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล จัดการศึกษาได้ทุกระดับและ
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ทุกประเภท มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาตแทน
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิการบริหาร และการจัดการศึกษา
ของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยการก ากับติดตามประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
จากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งภาครัฐต้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านเงินอุดหนุน การ
ลดหย่อน หรือยกเว้นภาษี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การก าหนดนโยบาย
และแผนการจัดการการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ค านึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยให้รับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบพิจารณาด้วย 

1.  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

ให้มีการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ ห้าปี 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน และจัดให้มีการประเมินดังกล่าว รวมทั้งเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานให้ส านักงาน
รับรองมาตรฐาน จัดท าข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัด ให้สถานศึกษาปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ด าเนินการให้ส านักงานรับรองมาตรฐานรายงานต่อคณะกรรมการ
ต้นสังกัด เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

2.  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้กระทรวงส่งเสริมให้ระบบการผลิต และพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ 
และกองทุนพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา เป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
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ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที ่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในศูนย์การเรียน 
วิทยากรพิเศษ และผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้ข้าราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นข้าราชการสังกัดในองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารงานส่วนบุคคลสู่พื้นที่ทางการศึกษา และสถานศึกษา 

การผลิตและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ    
ในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้นๆ  
 3.1.3  พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

เนื่องจากหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาที่ใช้บังคับอยู่มีพื้นฐานมาจาก
เสรีภาพของบุคคล ตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา ฉะนั้นการท าสัญญาของคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายโดยการแสดงเจตนาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีค าเสนอและค าสนองต่อกัน และข้อตกลงนั้น
จะต้องท าความตกลงกันให้ส าเร็จและชัดเจนโดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความ  
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อความที่ได้ตกลงกันไว้ย่อมมีผลสมบูรณ์ผูกมัดกัน
ตามกฎหมาย ส่วนข้อความที่ไม่ได้ตกลงกันไว้และไม่ได้ท าเป็นหนังสือ ถือว่ามิได้มีสัญญาต่อกัน 
ดังนั้น การท าสัญญาโดยเฉพาะเอกเทศสัญญาที่กฎหมายได้ก าหนดแบบ หรือพิธีการเอาไว้ให้ต้อง
ปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นก็จะตกเป็นโมฆะ คือสัญญาเสียเปล่าไม่มีผลผูกพัน
คู่สัญญา แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในการท าสัญญาทางธุรกิจต่างๆ 
สภาพของการท าสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาขนส่ง หรือ
สัญญาธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เป็นต้น อ านาจในการเจรจาต่อรองทางเศรษฐกิจผู้ที่เหนือกว่าถือโอกาส
อาศัยหลักการดังกล่าวเอารัดเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอ านาจต่อรองที่ด้อยกว่าในด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว และผู้ที่ด้อยกว่าจ าต้องท าสัญญาในลักษณะจ ายอมหรือมัดมือชก ที่เรียกว่าสัญญา
ส าเร็จรูป ท าให้อ านาจในการเจรจาต่อรองในการท าสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันในด้านความรู้ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร รายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม โดยการยอมรับในข้อสัญญาหรือ
ข้อตกลงใดๆ ที่ก าหนดไว้แล้ว จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม   

เพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าว รัฐจึงได้ก าหนด
กรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล โดยก าหนดแนวทาง
ให้แก่ศาลเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้อ านาจแก่ศาล
ที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้น มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณี จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 โดย
ก าหนดผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้
บังคับใช้นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 มาจนถึงปัจจุบันน้ี  

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 ได้ให้ค านิยาม
หรือความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้ 

“ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอมรวมทั้งประกาศ 
และค าแจ้งความ เพื่อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดด้วย 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้เข้าท าสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน 
ทั้งนี้ การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 
และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระท าเพื่อ
การค้าด้วย 

“ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ขาย 
ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน 

“สัญญาส าเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนด
ข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดน ามาใช้
ในการประกอบกิจการของตน 

ข้อตกลงใดที่เป็นข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู ้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า 
หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือ
วิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร ถือเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 
หมายความว่า ข้อตกลงที่ตกลงไว้ในสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ทั้งนี้  กฎหมายให้ศาลใช้ดุลพินิจปรับลดข้อตกลงที่ท าให้ผู้ถูก
จ ากัดสิทธิรับภาระมากเกินไปนั้นให้ลงมาเป็นข้อตกลงที่มีผลบังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณี 

ส่วนกรณีสัญญาส าเร็จรูป หากข้อตกลงในสัญญาเป็นข้อสงสัยไม่ชัดเจน ก ากวม หรือ
มีความหมายหลายนัย กฎหมายให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้
ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปนั้น 
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นอกจากข้อตกลงที่ถือเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณีดังกล่าวนั้น ยังมีข้อตกลงอื่นที่เข้าข่ายในท านองนี้เช่นเดียวกัน คือ 

1.  ข้อตกลงตามมาตรา 5 คือ ข้อตกลงจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การงาน หรือการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็น
ข้อตกลงที่ท าให้ผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ  
โดยให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้ง
ความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการท านิติกรรมในรูปแบบอ่ืนหรือกับ
บุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย
ของคู่สัญญาด้วย 

2.  ข้อตกลงตามมาตรา 6 คือ ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความช ารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบ
ให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาที่ท าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ กล่าวคือ 
คู่สัญญาจะตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพื่อความช ารุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิของผู้
ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้บริโภคไม่ทราบถึงความช ารุดบกพร่อง
หรือการรอนสิทธิไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคได้รู้ถึงความช ารุดบกพร่องหรือเหตุการ
รอนสิทธิอยู่แล้วในขณะท าสัญญา ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนั้นมีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

 3.  ข้อตกลงตามมาตรา 8  คือ ข้อตกลงประกาศ หรือค าแจ้งความ ที่ท าไว้ล่วงหน้า
เพื่อยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิดในกรณีอ่ืน ซึ่งมิใช่เพื่อยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิดเพื่อละเมิด
หรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลง      
ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชน (หมายถึง บุคคลผู้มีความรู้ ความส านึกปกติดี) จะพึง
คาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น  

(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา  
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด  
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา

ได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ  
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
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(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระ
เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา  

(6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี  

(7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร  

(8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อ่ืนใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดช าระ
หนี ้ 

(9)  ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่า
ที่ควร 

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าว  จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่นั้น ซึ่งมาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผล
บังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง  

(1)  ความสุจริต อ านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัด
ชัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่างของ
คู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง  

(2)  ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น  
(3)  เวลาและสถานที่ในการท าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา  
(4)  การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่ง  
 และในกรณีที่ในสัญญาได้ก าหนดให้สิ่งใดเป็นมัดจ า หากมีกรณีที่จะต้องริบมัดจ า ถ้า

มัดจ านั้นสูงเกินส่วน ศาลจะใช้ดุลพินิจจะลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 นี้ไม่ใช้บังคับแก่นิติกรรม

หรือสัญญาที่ได้ท าขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กฎหมายฉบับนี้ จึงเป็นกฎหมายที่
จ ากัดเสรีภาพในการท าสัญญาของคู่สัญญา เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาที่เสียเปรียบในการท าสัญญาให้
ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการให้อ านาจแก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม
นั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  ผู้เขียนเห็นว่าคู่สัญญาที่มีอ านาจในการ
เจรจาต่อรองทางเศรษฐกิจก็ยังได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ดี ตั้งแต่ได้มีการท าสัญญา ซึ่ง
คู่สัญญาที่เสียเปรียบกว่าจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อเร่ืองได้มาฟ้องร้องศาลแล้ว ดังนั้นก่อนจะ
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ท าสัญญาก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาก่อนที่จะจับปากกาเซ็นชื่อลงไปในสัญญา นั่นหมายถึง
การผูกมัดมีผลผูกพันตามกฎหมายทันที 
 3.1.4  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการด าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มีขั้นตอนปฏิบัติที่ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารควรที่จะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพื ่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายทั ้งในเรื่องเงิน และมีความผิดตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของไทย โดยขั้นตอนและเงื่อนไข  ในการด าเนินการ
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ คือ  

ขั้นตอนก่อนการซื้ออาคาร  หรือการออกแบบก่อสร้างอาคารก่อนที่จะท าการซื้ออาคาร
ควรที่จะท าการตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้  

1.  อาคารที่จะมีการซื้อน้ันได้ท าการก่อสร้างโดยมีใบอนุญาตถูกหรือไม่ 
2.  อาคารดังกล่าวสร้างผิดแบบหรือผิดเงื่อนไขการอนุญาตหรือไม่ 
3.  อาคารที่ได้รับอนุญาตมีการใช้สอยตามแบบ ตรงวัตถุประสงค์ที่จะท าการซื้อหรือไม่  
4.  อาคารน้ันอยู่ในระหว่างการด าเนินการหรือไม่  
โดยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถสอบถามได้จากส านักงาน

เขตหลักสี่ หรือกองควบคุมอาคาร ส านักงานโยธา กรุงเทพมหานคร หรือผู้ขายออกใบรับรองการ
ก่อสร้างจากกองควบคุมอาคาร ส านักงานโยธา 

ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
“อาคาร” ที่จะต้องขออนุญาตหากจะมีการท าการก่อสร้างนั้น พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ “อาคาร” ตามที่ได้ให้ความหมายไว้ในมาตรา 4  
โดยสถานที่ในการยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง  ได้แก่   
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นแบ่งอ านาจการอนุญาตไว้ดังนี ้
1)  อาคารที่ต้องขออนุญาตที่ส านักงานเขต 
อาคารที่ต้องขออนุญาตที่ส านักงานเขต ได้แก่ อาคารที่สูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือไม่เกิน 

15 เมตร เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ตึกแถว หอพัก อาคารแถวอยู่อาศัย อาคารชุด ส านักงาน อาคารอยู่
อาศัยรวมห้องแสดงสินค้าและอาคารพาณิชย์ ห้องแถวสูงไม่เกิน 2 ชั้น อาคารเลี้ยงสัตว์ อาคาร
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ชั่วคราว สะพาน หอถังเก็บน้ า รั้ว เขื่อน ป้าย แผงลอย คลังสินค้าที่มีช่วงเสาไม่เกิน 10 เมตร 
และถนน 

ยกเว้นอาคารพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม 
หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน ศาสนสถาน อู่เรือ คานเรือ ท่าจอดเรือ อาคารเก็บวัสดุไวไฟ 
วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี อาคารหรือสิ่งสร้างสูงเกิน 15 เมตร สะพานหรือ
อาคาร หรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร) และรวมถึงอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานทุกประเภท ซึ่งไม่ใช่โรงงานที่ประกอบกิจการในครอบครัว 
และโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญ หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม 
ให้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างที่กองควบคุมอาคาร ส านักการโยธากรุงเทพมหานคร 

 2)  อาคารที่ต้องขออนุญาตที่กองควบคุม ส านักการโยธากรุงเทพมหานคร  
อาคารที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างที่กองควบคุมอาคารส านักการโยธากรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ อาคารที่มีความสูงเกิน 5 ชั้น ขึ้นไป หรือสูงเกิน 15 เมตร และอาคารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือ
อ านาจของเขต 

2.  นอกเขตกรุงเทพมหานคร  
1)  ในเขตเทศบาล 
ผู้ที่ต้องการจะขออนุญาตท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่

ภายในเขตเทศบาล ให้ยื่นค าขอต่อนายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาลนั้นๆ  
2)  ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ที่ต้องการจะขออนุญาตท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันๆ  

3)  เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ที่ต้องการจะขออนุญาตท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ  
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4)  ในเขตเมืองพัทยา 
ผู้ที่ต้องการจะขออนุญาตท าการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่

ในเมืองพัทยา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อนายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
1.  การขออนุญาตดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
การขออนุญาตดัดแปลง ต่อเติมอาคาร สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี เช่นเดียวกับการขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคารดังนี้ คือ  
1)  การขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21  
2)  การแจ้งความประสงค์ดัดแปลงอาคาร โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ  
2. การเปลี่ยนการใช้อาคาร 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้มีความประสงค์

จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหน่ึงด้วย 

เจ้าของอาคารจะต้องใช้อาคารเพื่อกิจการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ หากประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารจากกิจการหนึ่งไปใช้เพื่อกิจการหนึ่ง จะต้อง
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากเปลี่ยนใช้โดยไม่ขออนุญาตก็จะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. ขั้นตอนในการขออนุญาตใช้อาคาร  
หลังจากก่อสร้างดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบว่าอาคารที่ก่อสร้างนั้นเป็น

อาคารประเภทที่ควบคุมการใช้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าของอาคาร
สามารถใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาตได้ทันทีเมื่อก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารแล้วเสร็จ 

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้แก่  อาคารดังต่อไปนี้ 
1)  อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า  โรงมหรสพ  โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
2)  อาคารส าหรับใช้เพื่อ 
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ก.  กิจการพาณิชย์กรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 80 ตารางเมตรขึ้นไป  
ข.  กิจการอุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต มีก าลังรวมกันหรือเทียบเท่าตั้งแต่ 

5 แรงม้าขึ้นไป  
ค.  กิจการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 80 ตารางเมตรขึ้นไป 
ง.  อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป  
จ.  ส านักงานหรือที่ท าการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป 
การขอใบรับรองการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าของอาคารต้องแจ้งให้

กรุงเทพมหานครทราบ โดยยื่นแบบหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง  
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม. 4) เพื่อขอรับใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
ก่อนจะใช้อาคารนั้น  
 3.1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่อาจจะได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม จากการเข้ารับ
บริการในโรงเรียนกวดวิชา และบริการต่างๆ จะเห็นได้จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ว่า ที่มีการตรากฎหมายนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ต่อ
ประชาชนนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้น า
วิชาการในทางการตลาด และทางการโฆษณา มาใช้ในการส่งเสริมการค้าบริการซึ่งการกระท า
ดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่จะทราบภาวะ
ตลาดและความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพ และราคาของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที3  

แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังกล่าวจะไม่ใช่เร่ืองของกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาโดยตรงก็ตาม แต่ด้วยเพราะว่าผู้ใช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชาเป็นผู้บริโภคที่เข้ารับบริการในโรงเรียนกวดวิชา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องท าการศึกษา
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นี้ ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ดังต่อไปนี้  

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค

โดยมีหลักเกณฑ์บางประการที่กฎหมายนี้ต้องให้การคุ้มครองผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ที่เป็น
ผู้บริโภคตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา จึงมีความหมายตามที่กฎหมายฉบับนี้

                                                           

3 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ม.ป.ป., หน้า 13. 
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ให้ความหมายไว้ กล่าวคือ ค าว่า “ผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้
ค านิยามของค าว่าผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือเพื่อให้
ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย 4 และค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” ที่หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย  

ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการในโรงเรียนกวดวิชาเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายนี้ก็จะท าให้
ผู้ใช้บริการในโรงเรียนกวดวิชานั้นมีสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทันที  

อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ผลิตสินค้าหรือ
ให้บริการในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคนั้น โดยแนวทางในการบัญญัติ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นมา เพื่อให้มีมาตรการในการคุ้มครองประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ให้บริการนั่นเอง 5โดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคไว้ด้วย มาตรา 20 ดังนี้  

1.  รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้ริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

2.  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระท าการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่
เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

3.  สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอันตรายที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ 

5.  ด าเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัย
ในการบริหารที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด 

                                                           

4 สุษม ศุภนิตย์ . (2546) ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า  60-16. 
5 แหล่งเดิม,  หน้า  150-160. 
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6.  ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม 
ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมาย 
การควบคุมการโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา  
ในการควบคุมการโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นการใช้อ านาจทาง

ปกครอง เพื่อให้อ านาจในการออกค าสั่งด าเนินการกับโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ตามบทบัญญัติในมาตรา 
22 ถึงมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ  

วิธีการควบคุมโฆษณาเมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาหรือส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบว่า โฆษณาใดอาจเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณา
จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อให้มีค าสั่งต่อไป
ในการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณานั้น มีข้อพิจารณาดังนี้ 

1.  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณาจะวินิจฉัยเป็นเบื้องต้นว่า  การโฆษณานั้น
เป็นโฆษณาตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือไม่ ซึ่งกฎหมาย
ได้บัญญัติค านิยามค าว่า “โฆษณา” หมายถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า จากค านิยามดังกล่าว ข้อความที่จะถือเป็นการโฆษณาจึงต้อง
เป็นข้อความที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงสินค้า
หรือบริการ เพื่อเชิญชวนให้สาธารณชนได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการของตนนั่นเอง ดังนั้น การ
โฆษณาจึงมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การเผยแพร่ข้อความต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์
ในทางการค้า 

2.  เมื่อเป็นโฆษณาตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
แล้ว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณาจะพิจารณาต่อไปว่า โฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ เป็นโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยข้อความในโฆษณาที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น จะมีลักษณะต่อไปนี้ 

1)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง บางท่านเรียกว่า โฆษณาลวง หมายถึง โฆษณา
ซึ่งแสดงข้อความแตกต่างจากความจริง และผลแห่งการแสดงเช่นนั้นท าให้พฤติกรรมการบริโภค
หันเหไปในทางที่ข้อความนั้นมุ่งหมาย ข้อที่แสดงนั้นอาจเป็นเท็จหรือลวงอยู่ในตัวเอง หรือแม้ไม่มี
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สิ่งแสดงว่าจะเท็จ ก็ถือว่าเป็นการลวงได้ ข้อความในลักษณะนี้  เช่น กรณีหมายเลข 1/2536 เร่ือง
การโฆษณาโทรศัพท์มือถือ ระบบ 800 ของเวิล์ดโฟน ข้อความที่ว่า “ระบบ 800 ของเวิล์ดโฟน 
ติดต่อง่ายทุกที่ทุกมุมด้วยอ านาจทะลุทะลวงเหนือกว่า ไม่ว่ามุมอับอาคารทึบหรือที่ลานจอดรถคุณ
ติดต่อได้ไม่ติดขัด” ซึ่งขณะอนุกรรมการเห็นว่า ตามรายงานการทดสอบของเจ้าหน้าที่บริษัท 
พบว่า ระบบ 800 ของเวิล์ดโฟนมีจุดอับที่ไม่สามารถรับสัญญาณและจุดอับที่ไม่สามารถส่ง
สัญญาณได้ในบางพื้นที่ เป็นข้อความที่เกินความจริง6  

นอกจากการใช้ข้อความที่ไม่เป็นจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การโฆษณาที่เป็นการ
อวดอ้างความเป็นยอดในคุณภาพสรรพคุณ โดยใช้ถ้อยค าทีแสดงถึงระดับแห่งคุณภาพ เช่น ที่สุด 
ดีกว่า แห่งแรก แห่งเดียว หรือการโฆษณาเปรียบเทียบ หากผู้โฆษณาไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า มีสรรพคุณ
หรือคุณสมบัติตามข้อความโฆษณา หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าสินค้าตนดีกว่าของผู้อ่ืน ก็ถือว่าเป็น
การใช้ข้อความอันเป็นเท็จด้วย  

2)  ข้อความที่จะก่อให้เกิความเข้าใจผิดสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะ
กระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริงหรือไม่ก็ตาม ลักษณะของข้อความที่ต้องห้าม ตามอนุมาตรา (2) หมายถึง ข้อความในนั้นจะ
ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าหรือบริการ การใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะเช่นนี้ 
ผู้บริโภคอาจใช้วิธีอ้างอิง รายงานทางวิชาการ สถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นความจริง หรือเกิน
ความจริง อย่างไรก็ดีข้อความที่ต้องห้ามในลักษณะนี้ยังไม่ถึงขนาดเป็นข้อความอันเป็น เท็จ 
หากผู้โฆษณาได้ท าการโฆษณาข้อความในลักษณะนี้ กฎหมายก าหนดให้ผู้โฆษณามีโอกาส
พิสูจน์ว่า เป็นความจริงหรือปรากฎแก่คณะกรมการว่าด้วยโฆษณาได้ หากพิสูจน์ไม่ได้
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาใช้อ านาจตามมาตรา 27 ในการด าเนินการกับข้อความดังกล่าว 

3)  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย 
หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ การวินิจฉัยว่า ข้อความใดเป็น
ข้อความที่ต้องห้ามตามอนุมาตรา (3) นี้ ค่อนข้างจะวินิจฉัยได้ยาก ในส่วนที่เป็นข้อความที่
สนับสนุนให้มีการกระท าผิดกฎหมาย อาจเห็นได้ชัดเจนเพราะอยู่ในการรู้เห็นของบุคคลทั่วไป 
แต่ข้อความที่เป็นการผิดศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียวัฒนธรรมนั้น คงจะต้องพิจารณาถึง
ระดับความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆ ไปว่าส่อไปในทางเป็นการท าลายศีลธรรมหรือวัฒธนธรรม
หรือไม่ นอกจากนี้ข้อความในการโฆษณาที่เป็นการแสดงถึงการขายบริการทางเพศหรือส่อไปใน
ทางการขายบริการทางเพศ ก็เข้าข่ายต้องห้ามตามอนุมาตรานี้ด้วย 

                                                           

6 สุษม ศุภนิตย์ . (2546). ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า  150-160. 
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4)  ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
ขณะนี้ยังไม่ปรากฎข้อความโฆษณาที่มีลักษณะนี้  

5)  ข้อความอย่างอ่ืน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงที่ก าหนด
ข้อความที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รวม 3 
ฉบับ คือ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 19 เมษายน 2526 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ลง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2534 
ซึ่งก าหนดข้อความที่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ข้อความโฆษณาที่รวมอยู่กับข้อความถวายพระพร 
ข้อความโฆษณาที่ประกาศ จะจัดให้มีการแถม พก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้ของแถม 
ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดทางสื่อต่างๆ ข้อความโฆษณาขายที่ดิน เป็นต้น  

3.  เมื่อปรากฎว่าข้อความที่โฆษณามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณา จะอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ออกค าสั่งทางปกครองให้ผู้ท าการโฆษณาปฏิบัติตามหรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถ
ให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์แสดงความจริงได้หลังจากที่คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีค าสั่ง
เกี่ยวกับโฆษณานั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างแล้ว หากผู้ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งนั้น 
สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ได้
รับทราบค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองสามารถอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้น เป็นการให้มีการตรวจการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทาง
ปกครอง เหมาะสมตามควรแก่กรณีหรือไม่ อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้เป็นการ
ตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายบริหารด้วยกันเองโดยไม่มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังเช่นระบบ
การตรวจสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 3.1.6  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 25507 ได้ก าหนดหลักการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรมการบริหารโรงเรียน เพื่อท า
หน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากับติดตามการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา ดังนี้  

 

                                                           

7 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550.  หน้า 26-69. 
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ความหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 25508 
  โรงเรียน หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน
ระบบหรือโรงเรียนนอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

โรงเรียนนอกระบบ หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา 

นักเรียน หมายความว่า ผู้รับการศึกษาในโรงเรียน  
ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
ผู้จัดการ หมายความว่า  ผู้อ านวยการของโรงเรียนในระบบ 
ผู้บริหาร หมายความว่า  ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียน 
ผู้สอน หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

วิธีการต่างๆ ในโรงเรียนนอกระบบ  
บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน 

ผู้อนุญาต หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มอบหมาย  

คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตราสารจัดต้ัง  หมายความว่า  ตราสารจัดต้ังนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
กองทุน  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
รัฐมนตรี  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
 

                                                           

8 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550.  หน้า 29-30. 
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การจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา 
1.  การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โดยมีวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอก
ระบบมาพร้อมกับค าขอและอย่างน้อยต้องรายการดังต่อไปนี้  

 1)  ชื่อ ประเภท  และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
 2)  ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
 3)  หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4)  หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน รวมทั้งหลักเกณฑ์

ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 5)  รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นไม่ได้ นอกจาก

จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
2. ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับค าขออนุญาต 
3.  ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีผู้บริหารคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน

ของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และรายละเอียด
ข้างต้น โดยผู้รับอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติ และลักษณะเป็นผู้บริหารเองก็ได้ และให้ส่งหลักฐานการ
แต่งตั้งหรือการเข้าเป็นผู้บริหาร ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันแต่งตั้งหรือวันเข้า
บริหาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4.  ให้โรงเรียนนอกระบบจัดให้มีครูหรือผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตร
และมีจ านวนที่เหมาะสมกับนักเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

5.  คณะกรรมการจะก าหนดให้โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่ผู้บริหาร
จัดท ารายงานแสดงกิจการและงบประมาณของโรงเรียนนอกระบบเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปีตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้  

6.  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในโรงเรียนนอกระบบต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรเกินควรเมื่อค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิ
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ  
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7.  ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงค์จะเลิกกิจการให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้อนุญาตทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการและให้ใบอนุญาตนั้นสิ้น
ผลเมื่อถึงก าหนดเลิกกิจการ  

เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดด าเนินกิจการเกินเก้าสิบวัน 
โดยไม่แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ
ดังกล่าว 

การเตรียมสถานที่และอาคาร 
ผู้ประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

หลักสูตรโรงเรียน ต้องมีการเตรียมอาคาร สถานที่ ตามที่ก าหนดในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
 1)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นหลัก 
 2)  จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม โดยมีทั้งครูสอนและสื่อ 
 3)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  
2. สถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคาร 
 1)  สถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางและเหมาะสมพอแก่

กิจการของโรงเรียน โดยต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรือ
อนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่อาจเกิดอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อื่นที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน  

 2)  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อใช้
เกณฑ์ค านวณความจุ 1 ตารางเมตร ตอ่นักเรียน 1 คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน  

 3)  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ 1 ตาราง
เมตรต่อนักเรียน 1 คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน  

 4)  ห้องเรียนที่จัดแบบห้องบรรยายขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นครูผู้สอน อาจ
มีนักเรียนเกินห้องละ 90 คน ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ 1 ตารางเมตร ต่อนักเรียน 1 คน และจะต้อง
เพิ่มสื่อและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตามสัดส่วนนักเรียน 

4. การจัดอาคารสถานที่และความปลอดภัย 
 1)  ห้องเรียน ห้องประกอบ ต้องมีแสงสว่างพอเพียงและมีระบบถ่ายเทอากาศที่ถูก

ลักษณะ 
 2)  มีห้องธุรการและหรือห้องพักครูแยกต่างหากจากห้องเรียน  
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 3)  จัดให้มีพื้นที่หรือห้องส าหรับพักผ่อนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ตาม
สมควร 

 4)  จัดให้มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด สุขลักษณะให้เพียงพอตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่  
 5)  มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง โดยอัตราส่วนจ านวนนักเรียน 35 คน ต่อ 1 ที่ส าหรับ

การเปิดสอนในแต่ละรอบเกิน 20 คน ขึ้นไปให้เพิ่มอีก 1 ที่  
 6)  ต้องจัดให้มีทางหนีไฟตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือให้เป็น

กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2522 ใน
เร่ืองการป้องกันอัคคีภัย  

5. เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนและการใช้สื่อ  
 1)  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในอัตราส่วน 1 คน ต่อห้องเรียน 1 ห้อง 
 2)  สื่อโทรทัศน์หรือฉากรับภาพ ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้นักเรียนสามารถ

มองเห็นและเข้าใจเร่ืองราวที่สื่อน าเสนอได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องให้มีสื่ออย่างน้อย 1 เคร่ืองต่อ
นักเรียน 15 คน  

6. คุณสมบัติของครูและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน  
 1)  ครูจะต้องมีความรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดความรู้

และประสบการณ์ของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2)  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีทักษะในการใช้สื่อ 

7. ค่าธรรมเนียมการเรียน  
 1)  การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ศึกษาเอกชน ให้เก็บได้อัตราดังนี้ การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอนให้เก็บในอัตราที่สูงกว่าการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือจะต้องเก็บในราคา
ต่ าสุด  

 2)  กรณีที่นักเรียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนตามหลักสูตรสมัครเรียนให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนให้แก่นักเรียน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบการของโรงเรียน ส่วนอัตราการคืนเงินให้เป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก าหนด  
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8. ให้ผู้รบัใบอนุญาตติดประกาศให้เห็นได้ชัดเจนในเร่ืองต่อไปนี้ คือ  
 1)  ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการโรงเรียน 
 2)  ใบอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  
 3)  เกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน  
 4)  ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น รายชื่อครูอาจารย์และหลักสูตรภาคเรียน 
9. โรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานการด าเนินกิจการเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปีและจะต้อง

มายื่นขอต่อใบอนุญาตทุกๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ก าหนด  

10. การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน  
 1)  โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 100% ในกรณีไม่สามารถจัดการ

เรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียนหรือนักเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมัครไว้ 
เน่ืองจากมีความจ าเป็น โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้มาแสดง  

 2)  โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 90% ในกรณีนักเรียนแจ้งความ
จ านงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดท าการสอนในรายวิชานั้น 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 3)  โรงเรียนต้องคืนค่าธรรมเนียมการเรียน 80% ในกรณีนักเรียนได้มาเรียนใน
คร้ังแรกแล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อ โดยแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังจากเรียนครั้งแรกไม่เกิน 3 วัน  

 4)  โรงเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนคืนตามอัตราในข้อ 1 2 และ 3 ให้กับ
นักเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเรียนว่าไม่ประสงค์จะเรียนต่อไปและ
ขอรับเงินคืน  

 5)  โรงเรียนต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนที่ได้จากนักเรียนตาม
ความเป็นจริง  

11. มาตรการในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนกวดวิชา 
 1)  จัดให้มีการติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ โดยให้มี 1 เคร่ืองต่อพื้นที่ไม่เกิน 

1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เคร่ือง การติดตั้งเคร่ือง
ดับเพลิงแบบมือถือนี้ต้องติดตั้งในส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่
มองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวกและต้องอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
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 2)  จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุก
ชั้นด้วยอักษรที่สามารถมองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
10 เซนติเมตร 

 3)  จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง 

 4)  จัดให้มีป้ายเรืองแสงหรือเคร่ืองหมายแสงไฟสว่างด้วยไฟส ารองฉุกเฉินบอก
ทางออกสู่บันไดหนีไฟติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ 
ส่วนประตูทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยเนื่องจาก
ให้ติดต้ังป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออกหนีไฟ” หรือ “FIRE EXIT” หรือเคร่ืองหมายที่มีแสง
สว่างแสดงว่าเป็นทางออกหนีไฟให้ชัดเจนละบริเวณทางหนีไฟจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  

 5)  จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงต าแหน่งห้อง
ต่างๆ ทุกห้องต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหนีไฟของชั้นนั้น ติดตั้งไว้ในต าแหน่ง
ที่เห็นได้ชัดเจนและบริเวณที่พื้นชั้นล่างของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
สะดวก  

 6)  อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดใน
แนวดิ่ง เพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่อาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถล าเลียงบุคคล
ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร แต่ต้อง
ยื่นแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบและบันไดหนีไฟต้องมี
ลักษณะดังนี้ 

ก.  บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังโดยรอบที่ท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือบันได
หนีไฟภายนอกอาคาร บันไดชั้นล่างสุดท้ายอยู่ห่างจากพื้นดินไม่เกิน 3.50 เมตร บันไดแต่ละช่วง
สูงไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้าง   
ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

ข.  ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟเป็นบางท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิด
ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟไม่ให้เข้าสู่บันไดหนีไฟและมีความ
กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สามารถเปิดได้สะดวกและไม่มีสิ่ง
กีดขวางทางหนีไฟ สามารถหนีไฟทางบันไดหนีไฟต่อเนื่องกันถึงระดับดินหรือออกสู่ภายนอก
อาคารที่ระดับไม่ต่ ากว่าชั้นสองได้โดยสะดวกและปลอดภัย  
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การจัดท าเอกสารหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตร ต้องมีรายละเอียดและรูปแบบดังนี้9  
1.  ให้ระบุชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งของโรงเรียนให้ชัดเจน ไว้ส่วนบนของหลักสูตร 
2.  ระบุชื่อหลักสูตรไว้กลางหน้ากระดาษ 
3.  จัดรูปแบบของหลักสูตรตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1)  ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาของหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร

ไปประกอบอาชีพได้ ให้ก าหนดไว้ว่าหลักสูตรกี่เดือน กี่ปี และตลอดหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า
กี่ชั่วโมง (หากเป็นหลักสูตรดนตรีควรก าหนดระยะเวลาฝึกซ้อมด้วยตนเองด้วย)  

 2)  จุดประสงค์ ควรก าหนดเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามหลักสูตร
ให้ระบุเป็นข้อๆ อย่างน้อย 3 ข้อ โดยให้เป็นเร่ือง 

  ก)  ด้านความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ 
  ข)  ทักษะหรือความช านาญในการประกอบวิชาชีพนั้น 
  ค)  การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  ง)  เน้นถึงสภาพทั่วไปและตัวบุคคล เช่น การประกอบอาชีพได้  
4. อัตราเวลาเรียน ให้ระบุเวลาเรียนให้ชัดเจน เช่น สอนสัปดาห์ละกี่วัน วันละกี่ชั่วโมง 

เรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เปิดสอนกี่รอบ  ตั้งแต่เวลาใด  ผู้เรียนต้องเรียนจนจบหลักสูตรในเวลากี่ปี 
กี่เดือน และไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงในแต่ละรอบ  

5. วิชาที่สอน  ระบุให้ชัดเจน  เช่น  เสริมสวย  ตัดเย็บ  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
6. รายการสอน  ให้ก าหนดรายการเนื้อหาวิชาที่จะสอนเป็นข้อๆ ให้ครอบคลุมทั้งระบุ

ด้วยว่าในหัวข้อแต่ละรายการสอน  ใช้เวลากี่ชั่วโมง  โดยค านวณชั่วโมงให้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
7. การประเมินผล  ให้ระบุว่าเวลาที่สอนมีการทดสอบ วัดผล หรือประเมินผลการเรียน

ด้วยวิธีการใดบ้าง เช่น ทดสอบภาคทฤษฎี ทดสอบภาคปฏิบัติหรือวิการอ่ืนๆ  
8. เกณฑ์การตัดสินใจ ให้ก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผลหรือทดสอบ

ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบได้อย่างไร ให้ก าหนดวัดส่วนระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น  ทดสอบทฤษฎี ร้อยละ 40 ทดสอบภาคปฏิบัติ ร้อยละ 60 เกณฑ์
การตัดสิน ร้อยละ 80 หรือพิมพ์ดีดไม่น้อยกว่านาทีละ 25 ค า เป็นต้น  

                                                           

9 กลุ่มงานการศึกษานอกระบบกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 1, 2550, หน้า 8.  
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9. เอกสารประกอบการเรียน ให้ระบุหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน       
ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม  และระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ทุกเล่ม ตามหลักการเขียน  

10.  อุปกรณ์การสอน ให้ระบุการสอนตามล าดับรายการ และจ านวนหน่วยต่อคนด้วย  
11.  ลงชื่อเจ้าของโรงเรียน (ผู้รับใบอนุญาต) ผู้จัดการและครูใหญ่ให้เรียบร้อย 
12.  รูปแบบการจัดท าหลักสูตร 
การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้พัฒนา จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

เอกชน ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาโรงเรียน แต่ยังมีโรงเรียน
เอกชนจ านวนหน่ึงที่ขาดการติดต่อนานกว่า 1 ปีการศึกษา  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้หยุดกิจการ
ไปแล้ว แต่มิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงมีความจ าเป็นต้องเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนที่ขาด
การติดต่อ เมื่อพบว่าไม่มีสภาพเป็นโรงเรียนแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตรงตามสภาพของ
โรงเรียนที่มีอยู่จริงมากที่สุด ได้ก าหนดแนวพิจารณา การด าเนินการเพิกถอน ใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนเอกชน ดังน้ี10 

1.  มีหนังสือลงทะเบียนตอบรับถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน แจ้งให้มาพบเจ้าหน้าที่
ภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

2.  หากจดหมายถูกไปรษณีย์ส่งกลับ ให้ขอที่อยู่ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียน  

3.  พ้นก าหนดเวลาตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ โดยให้ถ่ายรูปและหรือ
สอบถามบุคคลข้างเคียง 

4.  สรุปข้อเท็จจริง เสนอความคิดเห็นต่อผู้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และมีหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับถึงผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ ข้อ 2 แจ้งข้อบกพร่องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมด าเนินการเร่ืองหลักฐานการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
ระบบโดยแจ้งความหรือลงบันทึกประจ าวัน  

5.  พน้ก าหนดเวลา 15 วัน ผู้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
ตามแบบ ร. 18 พร้อมแจ้งค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบตามที่อยู่ข้อ 2 

 

                                                           

10 กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 1, 2550, หน้า 21. 
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การขอใช้ตราโรงเรียน 
1.  หลักการ 
เมื่อโรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะใช้ตราโรงเรียน 

โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเร่ืองการใช้ตราของโรงเรียนเอกชน (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 

2522) ไว้ดังนี้11 
1)  เป็นแบบตรารูปกลม 2 วง ซ้อนกัน วงนอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 4.5 เซนติเมตร วง

ในเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนตามแบบที่
โรงเรียนก าหนดระหว่างเส้นรอบวงของวงทั้งสองด้านบนให้เขียนชื่อเต็มของโรงเรียน ด้านล่าง
ให้เขียนชื่ออ าเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ 

2)  ภายในดวงตราให้มีลายโหร่ง ไม่ใช่รูปเสมาธรรมจักร  
3)  ไม่ให้เลียนแบบหรือออกแบบพระปรมาภิไธย หรือเคร่ืองหมายของราชวงศ์ หรือ

ซ้ ากับเคร่ืองหมายอ่ืนของทางราชการเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  
4)  ไม่มีภาษาต่างประเทศอยู่ภายในดวงตรา เว้นแต่โรงเรียนราษฎร์ใดที่เคยใช้ภาษา 

ต่างประเทศอยู่ภายในดวงตราก่อนหรือโรงเรียนราษฎร์ที่ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้ใช้
ตราประจ าโรงเรียน 

5)  รูปลักษณะของดวงตราต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ตราของ
โรงเรียนราษฎร์ ข้อ 4 จาก “ไม่ให้มีภาษาต่างประเทศ” เป็น “ไม่ให้มีภาษาต่างประเทศ ยกเว้น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจะใช้ภาษาอาหรับก ากับด้วยก็ได้”  

3.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
โรงเรียนยื่นค าร้องขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน และหรือค่าธรรมเนียมอื่น (ร.11) 

ขอใช้ตราโรงเรียนที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยประทับตราตัวอย่างลงในค าร้องพร้อมแบบ
ตราจริง 1 ชุด  

 
 

                                                           

11 กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย 
เขต 1, 2550, หน้า 26. 
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3.1.7  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภท
กวดวิชา พ.ศ. 2545 

ส าหรับโรงเรียนกวดวิชานับว่าจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อ
ปรับปรุงระบบการศึกษาของเอกชนให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาใน
ระดับต่ ากว่าปริญญา โดยแต่เดิมได้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และมาจนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการวางระเบียบกระทรวงศึกษาจัดมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชาขึ้น และสืบ
เน่ืองมาจากการที่โรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายรูปแบบและ
เกิดปัญหามากมายในขณะนั้นจึงท าให้ต้องมีระเบียบว่าด้วยเร่ืองมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชา
เพื่อเข้ามาเสริมบทบัญญัติในทางปฏิบัติโดยการออกระเบียบขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ชื่อว่า “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545” 
ดังมีสาระส าคัญที่จะกล่าวต่อไปนี้  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2544 ให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์
แก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 17 
และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545” 

ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียน

เอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2544 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกวดวิชา บางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 5 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษา “สื่อ” หมายความว่า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น เคร่ืองวีดีทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่งได้ “เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผู้ช่วย ซึ่งมี
หน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียนและรักษาระเบียบแบบแผนของห้องเรียน  ดูแลการใช้สื่อ
และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
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ข้อ  5.  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
5.1  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอน 
5.2  จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ 
5.3  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
ข้อ  6.  สถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคาร 
6.1  สถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางและเหมาะสม  พอแก่

กิจการของโรงเรียน โดยต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรือ
อนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่อาจเกิดภัยอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อ่ืนที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน 

6.2  ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือกรณีเช่าต้องมีสัญญาเช่าอาคาร จากผู้มีสิทธิในการ
ให้เช่า มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยระบุวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียน 
ยกเว้นกรณีการเช่าที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ราชพัสดุ ที่ศาสนสมบัติ
กลางที่ธรณีสงฆ์ หรือที่องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

6.3  อาคารต้องเป็นเอกเทศ หรืออาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับกิจการอ่ืน 
และเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้จัดการเรียนการสอน 

6.4  ต้องเป็นอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทาง
ราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการได้ 
ให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย  ว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 

ข้อ  7.  ห้องเรียน 
7.1  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอน ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ  1 

ตารางเมตร ต่อนักเรียน 1 คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 45 คน 
7.2  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ ใช้เกณฑ์

ค านวณความจุ 1 ตารางเมตร ต่อนักเรียน 1 คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน 
7.3  ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ 1 ตารางเมตร 

ต่อนักเรียน 1 คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 90 คน 
7.4  ห้องเรียนที่จัดแบบห้องบรรยายขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นครูผู้สอนอาจมี

นักเรียนเกินห้องละ 90 คน ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ 1 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน และจะต้อง
เพิ่มสื่อ และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตามสัดส่วนนักเรียน 
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ข้อ  8.  การจัดอาคารสถานที่และความปลอดภัย 
8.1  ห้องเรียน ห้องประกอบ ต้องมีแสงสว่างพอเพียงและมีระบบถ่ายเทอากาศที่ถูก

สุขลักษณะ 
8.2  มีห้องธุรการและหรือห้องพักครูแยกต่างหากจากห้องเรียน 
8.3  จัดให้มีพื้นที่หรือห้องส าหรับพักผ่อนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ตาม

สมควร 
8.4  จัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้เพียงพอตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ 
8.5  มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง โดยถืออัตราส่วนจ านวนนักเรียน 35 คน ต่อ 1 ที่ ส าหรับ

การเปิดสอนในแต่ละรอบเกิน 20 คนขึ้นไปให้เพิ่มอีก 1 ที่ 
8.6  ต้องจัดให้มีทางหนีไฟตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใน
เร่ืองการป้องกันอัคคีภัย 

ข้อ  9.  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน และการใช้สื่อ 
9.1  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตลอดเวลา ที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

อัตราส่วน 1 คน ต่อนักเรียน 1 ห้อง 
9.2  สื่อโทรทัศน์หรือฉากรับภาพ ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้นักเรียน สามารถมองเห็น

และเข้าใจเร่ืองราวที่สื่อน าเสนอได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องให้มีสื่ออย่างน้อย 1 เคร่ืองต่อนักเรียน 
15 คน 

ข้อ  10.  คุณสมบัติของครู และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน 
10.1  ครูจะต้องมีความรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด  ความรู้

และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่  และความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้
เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

10.2  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการใช้สื่อ 

ข้อ  11  ค่าธรรมเนียมการเรียน 
11.1  การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน โดยให้เก็บได้ในอัตรา ดังนี้ การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บในอัตราที่
สูงกว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือจะต้อง
เก็บในราคาต่ าสุด 
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11.2  กรณีที่นักเรียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้า
เรียนตามหลักสูตรที่สมัครเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนให้แก่นักเรียน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบการของโรงเรียน ส่วนอัตราการคืนเงินให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนก าหนด 

ข้อ 12. ให้ผู้รับใบอนุญาตติดประกาศให้เห็นได้ชัดเจนในเร่ืองต่อไปนี้ คือ 
12.1  ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการโรงเรียน 
12.2  ใบอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน 
12.3  เกณฑ์มาตรฐานการจัดตัง้โรงเรียน 
12.4  ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น รายชื่อครูอาจารย์ และหลักสูตรการเรียน 
ข้อ  13.  โรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานการด าเนินกิจการเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปี และ

จะต้องมายื่นขอต่อใบอนุญาตทุกๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ก าหนด 

ข้อ  14.  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

3.1.8  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภท
กวดวิชา พ.ศ. 2545 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาที่มี
ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเกิดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา
จ านวนมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงมีการปรับเปลี่ยนระเบียบว่าด้วยมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชาสามารถ
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ จึงมีการออกระเบียบฉบับนี้ขึ้น ดังมีสาระส าคัญต่อไปนี้  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนด มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดวิชา

บางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
“สื่อ” หมายความว่า เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น

เคร่ืองวิดิทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียง จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ 

“เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้ช่วยซึ่งมี
หน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน และรักษาระเบียบแบบแผนของห้องเรียน ดูแลการใช้สื่อ 
และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ข้อ 4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6.4 ของ ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 6. อาคารและสถานที่ตั้งของโรงเรียน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
6.4  ต้องเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทาง

ราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการได้ 
ให้วิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  ยกเว้นอาคารศูนย์การค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร” 

ข้อ 5. ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 13. โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการ
ต่อไปได้เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดให้โรงเรียนส่งรายงาน
แสดงกิจการของโรงเรียนทุกปี หากขาดส่ง 3 ปี ติดต่อกันให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย” 

ข้อ 6. ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย
ปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้” 

จากที่ได้กล่าวมานั้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวิชานั้นมีอยู่ด้วยกันสองฉบับ อันได้แก่ ระเบียบ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 ซึ่งผู้ที่จะ
ด าเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจะต้องให้ความสนใจและปฏิบัติตามระเบียบทั้งสองดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด  
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3.2  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชาตามกฎหมายต่างประเทศ 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นประเทศที่มีความเจริญในหลายด้าน แม้แต่ระบบการศึกษา

ของไต้หวันนี้ก็มีความเจริญและมีวัฒนาการที่ดี อันควรน ามาใช้ปรับปรุงระบบการศึกษาไทยใน
บางประการ โดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็น
การศึกษานอกระบบซึ่งเรียกว่า โรงเรียนกวดวิชา ทั้งนี้กฎหมายที่มีความส าคัญนั้นก็คือ กฎหมาย
โรงเรียนเอกชนซึ่งจะได้กล่าวสาระส าคัญต่างๆ ในล าดับต่อไป 

3.2.1  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์

และมีอารยธรรมของโลกตะวันออกที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ มีความเจริญประเทศหนึ่งของเอเชีย 
การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ก็เช่นเดียวกัน ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
เป็นประเทศที่มีอักษรหรือมีภาษาของชาติตนเป็นเอกลักษณ์ที่มีความส าคัญ การศึกษาของประเทศ
ไต้หวันก็คัดเฉพาะคนเก่งเข้าไปท างานรับราชการ การสอบเพื่อเข้ารับราชการในต าแหน่งที่ดีต้อง
อาศัยความรู้อย่างมาก พ่อแม่ผู้ปกครองในไต้หวันก็มักจะส่งบุตรหลานของตนให้เหล่าเรียนพิเศษ
เช่นกัน บางรายถึงขั้นจ้างอาจารย์มาสอนที่บ้านของตนเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ตนศึกษาไป ดังจะ
เห็นในช่วงหนึ่งทางประวัติศาสตร์ไต้หวันที่มีการสอบ จองวน ที่คัดคนเก่งเข้ามาเพื่อรับต าแหน่ง
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือฮ่องเต้    

3.2.2.1  ระบบการศึกษา  
ปัจจุบันสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่าล้านคน อีกทั้งยังมีชน

กลุ่มน้อยอีกจ านวนมาก ดังนั้นรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ ระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วางแผน
โดยรัฐบาลกลาง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันเป็นหน่วยงาน หลักที่ส าคัญที่สุดในการ
ควบคุมดูแลระบบการศึกษา รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองของการบัญญัติ กฎหมาย ก าหนดนโยบาย
และแผนงานด้านการศึกษา ดูแลและวางแผนการพัฒนาระบบการศึกษาไต้หวันปรับเปลี่ยน
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ให้เป็นแนวทางเดียว กันทั้งประเทศ การศึกษา
ภาคบังคับคือการศึกษาในระดับประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 
รัฐบาลไต้หวันให้ความส าคัญต่อการรับชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในไต้หวันอย่างมาก ถือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไต้หวันและประเทศอ่ืนๆ ปัจจุบันมีนัก เรียนจากประเทศไทยที่
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ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประมาณร้อยคน ระบบการศึกษา ประเทศไต้หวัน
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่12  

1.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาในระดับประถมศึกษา (6 ปี) ระดับมัธยมต้น

และมัธยมปลาย (6 ปี) เนื่องจากการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้น 
โรงเรียนประถมโดยทั่วไปจะเป็นโรงเรียนของรัฐโดยจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน ใกล้บ้าน
รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พยายามที่จะพัฒนาให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสร้างศูนย์กลางการศึกษาในเขตพื้นที่ 
ชนบทการศึกษาระดับมัธยมต้นของไต้หวันมีระยะเวลา 3 ปี  โรงเรียนมัธยมต้นในประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยรัฐบาล เนื่องจากยังเป็นการศึกษาภาคบังคับ หลังจาก
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว นักเรียนต้องสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมต้น  โดย
โรงเรียนที่จะศึกษาต่อจะก าหนดจากที่อยู่และความต้องการโดยส่วนตัวของนักเรียนเอง การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในไต้หวันแบ่งออกเป็นมัธยมปลายทั่วไป มัธยมปลายด้านวิชาชีพ 
และอาชีวศึกษา โดยการศึกษาระดับมัธยมปลายของไต้หวันใช้เวลา 3 ปี และเป็นระดับการศึกษาที่
ไม่บังคับ ดังนั้นนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนเอง  โรงเรียนมัธยมปลายในไต้หวันส่วน
ใหญ่จะเป็นโรงเรียนของรัฐ แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้การเข้าเรียนในระดับมัธยม
ปลายในไต้หวันจ าเป็นต้องสอบเข้า โดยดูจากระดับ คะแนนที่สอบได้ 

2.  การศึกษาด้านวิชาชีพ 
การศึกษาด้านวิชาชีพ หมายถึง โรงเรียนด้านวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้น ปัจจุบันสถานการณ์การเติบโตของการศึกษาด้านอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงคือ การศึกษาด้าน
เศรษฐกิจการคลัง พลศึกษา ศิลปกรรม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์        
มีแนวโน้มลดลง 

3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา: 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท รวมถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังปี 1981 เป็นต้นมา ไต้หวันได้เร่ิมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแบบ
สากลทั่วไป ที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกปัจจุบัน

                                                           

12  Elite Study In Taiwan Program Office. ระบบการศึกษาไต้หวัน. สืบค้นเมือ่ 15 มีนาคม 2556 จาก  
http://www.esit.org.tw/Taiwan_higher_education.php?&lang=tail   
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มหาวิทยาลัยในไต้หวันมีจ านวนมากโดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 1 ใน 3 เป็น
มหาวิทยาลัยเอกชน การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จ าเป็นต้อง
ผ่านการ สอบเข้าศึกษา โดยดูจากระดับคะแนนในการสอบ มหาวิทยาลัยที่มีชื่ อเสียงในประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ส่วนใหญ่จะ เป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ 

4.  การศึกษาผู้ใหญ่ 
การศึกษาผู้ใหญ่ หมายถึง การศึกษาประเภทต่างๆ ที่จัดขึ้นส าหรับผู้ใหญ่และผู้ไม่รู้

หนังสือหรือ การศึกษาอ่ืนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับสูงพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ในปี ค.ศ. 1999 มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับการศึกษาผู้ใหญ่จ านวน 871 แห่ง 
และยังมีอีก 800 กว่าแห่งที่เปิดการศึกษาทางไปรษณีย์ และการศึกษาภาคค่ า 

3.2.2.2  กฎหมายเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา 
ส าหรับประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจะเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐโดยส่วนมาก แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่เอกชนจะจัดให้มีการเรียนการสอน หรือมีการจัดตั้ง
สถาบันทางการศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนประเภทต่างๆ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในบางรัฐของประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่อาจมีการแข่งขันทางการศึกษาอย่างมากเพื่อให้ได้รับชัยชนะจากการ
เข้าสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดต้ังโรงเรียนสอนของเอกชนอย่างมากมาย เพื่อให้การ
จัดระบบการศึกษาของรัฐในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
การจัดตั้งได้จึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนมาใช้บังคับสองฉบับด้วยกันคือ Private 
School Law 2007 และ Private School Law Enforcement Rules 2007 ดังมีสาระส าคัญดังจะได้
กล่าวเป็นล าดับดังต่อไปนี้  

กฎหมายฉบับนี้ถูกน ามาใช้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่แข็งแรงยั่งยืนของ
โรงเรียนเอกชนท าให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชนบท และเพิ่มพูนระดับความเป็นตัวของ
ตัวเอง ด้วยเหตุน้ันก็เป็นการให้ก าลังใจให้มีการบริจาคเพื่อการก่อตั้งโรงเรียนเอกชนและเพิ่มโอกาส
ในการศึกษาแก่พลเมืองเร่ืองราวที่มิได้อยู่ในกฎหมายนี้จะใช้กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ13  

จากบทบัญญัติในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย โรงเรียนเอกชน ฉบับนี้ของ
ประเทศไต้หวันจะเห็นได้ชัดว่าการจัดโรงเรียนการศึกษาเอกชนนั้น ก็เพื่อในการศึกษาของประเทศมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะทางด้านชนบทที่ต้องการให้มีการศึกษาอย่างทัดเทียมกันคนในเมืองและ
                                                           

13 Article 1 This Law is specifically adopted to promote the robust development of private schools, 
make them more part of the local community, and raise their level of autonomy, thereby encouraging private 
donations for the establishment of private schools and increasing educational opportunities for citizens. 
    Matters not addressed by this Law shall be governed by other applicable laws and regulations. 
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มอบรางวัลเป็นขวัญก าลังที่มีผู้สร้างโรงเรียนเอกชนนั้นเพื่อประโยชน์แก่คนในสังคม และการจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนก็สามารถท าได้อย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด
จากผู้มีอ านาจทางการศึกษาและมีขอบเขตในการควบคุมการจัดบริการทางการศึกษาของเอกชน
ทุกระดับ14 ที่ยกเว้นไว้เพียงแต่องค์กรทหารและต ารวจเท่านั้นที่จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนไม่ได้เพราะ
จ ากัดไว้เฉพาะรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงของประเทศและป้องกันการคอรับชั่น  

1.  บทนิยามที่ส าคัญที่ส าคัญที่ควรรู้  
มาตรา 4 “ผู้มีอ านาจทางการศึกษา” ซึ่งใช้ในกฎหมายนี้ จะหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ส าหรับโรงเรียนเอกชน ในระดับอุดมศึกษาชั้นสูงหรือสูงกว่านั้น ส าหรับโรงเรียนเอกชนอื่นๆ 
จะอ้างถึงรัฐบาลท้องถิ่นของเทศบาลพิเศษ มณฑล หรือเมืองในระดับมณฑล ที่ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ 
อย่างไรก็ดีที่ซึ่งโรงเรียนชั้นอุดมศึกษาตั้งอยู่ในเทศบาลพิเศษ ผู้มีอ านาจทางการศึกษาจะเป็นรัฐบาล
ของเทศบาลพิเศษ 

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมีการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบบังคับโรงเรียน
เอกชน เกี่ยวกับค าว่า “โรงเรียนส าหรับทุกระดับชั้น” ไว้ดังนี้  

มาตรา  2  ข้อก าหนดที่ว่า “โรงเรียนส าหรับทุกระดับชั้น” ที่ใช้ในกฎหมายมาตรา 2 นี้
อ้างถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ชั้นอุดมศึกษาชั้นสูง ชั้นอุดมศึกษาชั้นกลาง และโรงเรียนประถม   
ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจในด้านการศึกษา 

ข้อก าหนดที่ว่า “โรงเรียนของคนทุกชนิด” ที่ใช้ในกฎหมายมาตรา 2นี้ อ้างถึงโรงเรียน 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้มีอ านาจในด้านการศึกษา และสามารถแยกแยะตามการใช้กับกฎเกณฑ์ 
และข้อบังคับทางการศึกษานั้นๆ15  

2.  หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดต้ัง  
ในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นั้น มีหลักเกณฑ์

ส าคัญในกรณีผู้ที่จะใช้สิทธิในการจัดต้ังของโรงเรียนเอกชนดังต่อไปนี้ 

                                                           

14 Article 2 Private individuals may apply to establish private schools of all levels and all kinds with 
the exception of military and police academies. 

15 Article 2 (private School Law Enforcement Rules) The term "schools of all levels" as used in 
Article 2 of the Law refers to universities, junior colleges, senior high schools, junior high schools, and 
elementary schools that have been duly accredited by the competent educational authority.  

The term "schools of all kinds" as used in Article 2 of the Law refers to schools that have been 
accredited by the competent educational authority, and that can be categorized pursuant to applicable 
education rules and regulations.  
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มาตรา 5 ส าหรับจุดประสงค์ของการพิจารณาโดยรอบคอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมตั้ง
โรงเรียน การหยุดการด าเนินการชั่วคราว ความเหลวไหล การหาที่ตั้งใหม่ การช่วยเหลือทาง
การเงินหลักๆ ต าแหน่งว่างใน Board ของคณะกรรมการ หรือสถานการณ์หลักๆ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับโรงเรียนเอกชน ผู้ที่อ านาจทางการศึกษาอาจจะตั้งสภาโรงเรียนเอกชนผู้มีอ านาจทางการศึกษา
อาจจะตั้งสภาโรงเรียนเอกชน โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ตัวแทนโรงเรียนเอกชน 
สมาชิกของสังคม และผู้แทนของตัวแทนรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ข้อก าหนด
ในการจ้างสมาชิกในการให้ค าปรึกษาตลอดจนการเรียกประชุมจะถูกแนะน าและก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ16 

จากมาตรา 5 ดังกล่าวในการตั้งโรงเรียนเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการเกี่ยวกับ
การศึกษาในด้านใดๆ ก็ตามจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากกระทรวงศึกษาธิการ
และการผู้มีอ านาจทางการศึกษาไม่เพียงแต่เฉพาะการเปิดเท่านั้นแม้แต่การปิด การย้ายถิ่นที่ตั้งใหม่
ก็จะต้องอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น  มากไปกว่านั้นการด าเนินการใดๆ 
ก็ตามของโรงเรียนเอกชนทุกระดับชั้น ทุกประเภทรวมจนถึงวิชาชีพก็อยู่ในความดูแลของกระทรวง 
ศึกษาธิการทั้งสิ้น17หากเป็นการจัดการเรียนการสอนทุกชนิด ต้องขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งสิ้น18  

                                                           

16 Article 5 For the purpose of deliberations regarding preparations for establishment, suspension of 
operations, dissolution, relocation, major financial assistance, vacancies on the board of directors, or other 
major circumstances involving private schools, the competent educational authority may establish a private 
schools council by hiring academic experts, private school representatives, members of society, and 
representatives of the relevant government agencies, who will offer their opinions. Regulations governing the 
hiring members of the consultative commission and the convening of meetings shall be prescribed by the 
Ministry of Education. 

17 Article 8 Standards for the establishment of private schools of all types and all levels shall be 
prescribed by the Ministry of Education. 

18 Article 9 Private universities/colleges and religious corporations shall, on the purpose of 
cultivating clergymen and religious talents and conferring religious degrees thereafter, apply to the Ministry 
of Education in accordance with the related regulations. A college of religion may be established upon 
approval by the Ministry of Education. Private schools shall not force any student to participate in any 
religious ceremonies or rituals; however, the college of religion is exempt from this. The establishment and 
incorporation of the religious corporations mentioned in Paragraph 1 shall conform to the provisions of the 
related laws. 
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ซึ่งกฎหมายยังได้ก าหนดให้มีรายละเอียดในการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ประเทศต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้  

มาตรา 10 การตั้งโรงเรียนเอกชน  ผู้ก่อตั้งจะต้องยื่นเร่ืองการขอตั้งโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน การตั้งโรงเรียนในประเภทที่ระบุไว้และตามระดับของโรงเรียน พร้อมด้วยข้อมูล
ในการจัดต้ังส่งไปยังผู้มีอ านาจทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ 

เพื่อส่งเสริมให้ก าลังใจในการบริจาคให้แก่โรงเรียนองค์กรเดียวกันนั้น ในเวลาเดียวกัน
จะเร่ิมงานประกาศให้ทราบถึงระดับและแบบต่างๆ ของโรงเรียน การเตรียมแผนการเหล่านี้จะ
เป็นไปตามมาตรฐานในการก่อตั้งโรงเรียนในระดับและประเภทต่างๆ กัน19 

มาตรา  11  การขอต้ังโรงเรียน  จะต้องระบุโดยชัดเจนในข้อมูลต่อไปนี้ 
1.  จุดประสงค์ในการขอตั้งโรงเรียน 
2.  ชื่อของโรงเรียน 
3.  ที่ตั้งและที่ดินของโรงเรียน  พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  
4.  วิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท แผนกต่างๆ แผนกของวิทยาลัย

ระดับกลาง  ชั้นต่างๆ  และระดับ 
5.  แหล่งเงินทุนบริจาค ชื่อผู้รับผลประโยชน์ผู้บริจาค มูลค่าทรัพย์สินที่รับบริจาค

ทั้งหมด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
6.  ประมาณการความต้องการเงินทุนในการด าเนินการ และ 
7.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ขอตั้งโรงเรียน 
ณ  เวลาที่ผู้ยื่นขอตั้งโรงเรียน  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดหาที่ดินส าหรับโรงเรียน ได้รับมาจากการบริจาค หรือจากการเช่าที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินของ
บริษัทสาธารณะโรงเรียนที่ยื่นขอตั้งอาจจะก่อสร้างโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
วิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามแผนการประจ าปี ส าหรับวิทยาลัย สถาบัน ปริญญาโท แผนกต่างๆ แผนก

                                                           

19 Article 10   To establish a private school, the founder shall submit a school establishment proposal 
in accordance with the establishment standards for that specific type and level of school, along with the 
articles of incorporation, to the competent educational authority for examination and approval. To encourage 
private donation to the schools, the same corporate body shall at the same time launch private schools of 
different levels and categories, whose preparation plans shall comply with the standards for setting up schools 
of different levels and categories. 
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ของวิทยาลัยระดับกลาง ชั้นเรียนต่างๆ และระดับของโรงเรียน ที่ตั้งใจจะก่อตั้ง ความต้องการ
เงินทุนของโรงเรียนอาจจะค านวณเป็นรายปี20  

จะเห็นได้จากบทบัญญัติน้ี การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยเฉพาะ
การศึกษาของเอกชนจะไม่ได้รับการอุดหนุนทุนทางการเงินหรืองบประมาณจากทางภาครัฐ แต่
โรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินทุนจากการบริจาคเพื่อให้มีการบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริจาค
เงินแก่โรงเรียนเอกชน รัฐจึงต้องการให้มีการยกย่องแก่ผู้ให้บริจาคเช่นนั้นที่เรียกว่า “Executive 
Yuan”21 

 
 
 

                                                           

20 Article 11 The school establishment proposal shall clearly state the following information:  
1. purpose of founding; 
2. name of the school; 
3. location and land area of the school, and other relevant information; 
4. colleges, graduate institutes, departments, junior college departments, classes, and levels; 
5. source of the endowment fund, name of the benefactor, the total value of assets donated, and 

relevant evidentiary documentation; 
6. estimate of school operating fund requirements; and 
7. relevant information about the founder. 

At the time of application to establish a school, relevant evidentiary documentation shall be obtained 
regarding the acquisition of land for the site of the school through donation or leasing of public land or land 
from a public enterprise. Schools may, according to a phased annualized plan, build/install such structures and 
facilities as are needed for the colleges, graduate institutes, departments, junior college departments, classes, 
and levels the school intends to establish. School funding requirements may be calculated on an annualized 
basis.  

21 Article 48 In formulating annual education budgets, the various levels of government shall 
provide subsidies to private schools as necessary for the sound development of schools. Where schools are 
especially well run or show outstanding achievements, reward incentives shall be provided. 
   The scope and amount of government subsidies to private schools shall depend on the soundness 
of the school and its board of directors system, on the diligence with which the school is operated, and other 
such factors. Regulations governing the provision of reward incentives to private schools shall be prescribed 
by the Executive Yuan. 
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3.  การดูแลและควบคุมโรงเรียนแก่เอกชน  
หมวดที่ 2 กรรมการและ Boards ของกรรมการ 
มาตรา 14 โรงเรียนเอกชนใดๆ จะตั้ง Board of Directors ระหว่าง 7 และ 21 คน องค์

ประชุมของกรรมการจะระบุไว้ชัดเจนใน Board of Directors ในข้อมูลขององค์กร กรรมการของ 
Board อาจจะจ้างที่ปรึกษา 1-3 คน  เพื่อร่วมประชุมและช่วยจัดบริการปรึกษา Board of Directors 
อาจจะจ้างเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ 1 คู่ ซึ่งจะพิจารณาจ านวนภายในกรอบจ านวนที่แนะน าของ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ชื่อ และจ านวนที่แนะน าส าหรับพนักงานบริหารจัดการจะถูกระบุอยู่ใน
รายละเอียดใน Board of Directors ขององค์กร22 

มาตรา 15 จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการต้องมีประสบการณ์ในการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษามาก่อนและมีประสบการณ์ในการสอนที่สถาบันในระดับเดียวกันหรือ
สูงกว่า  มาตรฐานของการยอมรับโดยผู้มีอ านาจทางการศึกษา  อาจจะมีคนต่างชาติก็ได้แต่ต้อง   
ไม่มากกว่าหนึ่งในสามของต าแหน่งกรรมการและเป็นประธานไม่ได้23  

จากบทบัญญัติทั้งสองที่ได้กล่าวนั้น ได้ใช้ส าหรับโรงเรียนเอกชนทุกประเภทจึงรวมถึง
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาด้วย กล่าวคือ มาตรา 14-15 ให้มีองค์กรอันเป็นกรรมการองค์การ
การศึกษาเอกชนเพื่อเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ หรือก าหนดทิศทางนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาเอกชนซึ่งหากเทียบกับประเทศไทยนั้น ก็คือคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยนั้นเอง ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
เอกชนไว้ดังนี ้

                                                           

22 Article 14 Private schools shall establish a board of directors with between 7 and 21 directors. The 
quorum of directors shall be clearly stated in the board of directors' Articles of Incorporation. The board of 
directors may employ 1 to 3 consultants to attend meetings of the board and provide consulting services. 
The board of directors may hire a couple of administrative staff, which shall be subsumed within the 
prescribed number of school personnel; the title and the prescribed number for the administrative staff shall 
be prescribed in the board of directors' Articles of Incorporation. 

23 Article 15 A minimum of one-third of directors must have previous research experience in 
education or have considerable experience teaching at the same or higher academic level; the standard for 
recognition shall be prescribed by each competent educational authority. Foreigners may hold no more than 
one-third of directors' positions, and may not serve as a chairman. 
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1.  ลูกจ้างปัจจุบันของผู้มีอ านาจทางการศึกษา หรือข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ให้ค าแนะน า
ต่อโรงเรียนที่ระบุไว้ และจะท าหน้าที่พร้อมกันในการเป็นกรรมการของโรงเรียน (Board of 
Directors) ไม่ได้ 

2.  สมาชิกที่ท างานเต็มเวลาของโรงเรียนเอกชน ตามมาตราที่ 15 วรรค 1 อาจจะ
ท างานพร้อมกันในฐานะกรรมการของโรงเรียนเอกชนได้ที่ซึ่งพวกเขาสอนอยู่ หรือเป็นกรรมการของ
โรงเรียนอื่น แต่จะท างานพร้อมกันในฐานะประธานกรรมการของ Board ไม่ได้ พนักงานบริหาร
จัดการและนักเรียนของโรงเรียนเอกชนจะไม่ท างานในฐานะกรรมการโรงเรียน 

3.  กรรมการท่านใด ซึ่งท าการสมรสกัน หรือที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกันในทายาทล าดับ
ที่ 3 ทั้งโดยสายโหลิตและโดยการสมรส จะมีอยู่ในคณะกรรมการ Board ได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของสมาชิกภาพของ Board of Directors. 

4.  หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บุคคลเหล่านนั้นย่อมไม่มีอ านาจในการเป็นกรรมการ
ในการประชุมได้  

 4.1  ได้รับการตัดสินขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ส าหรับการก่อการจลาจล
หรือการกบฎ หรือขึ้นอยู่กับการประกันตัวในการถูกจับกุมคดีเดิมๆ เช่น การกระท าผิดกฎหมาย 
แต่คดียังไม่เสร็จสิ้น 

 4.2  ได้รับการตัดสินขั้นสุดท้ายที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ส าหรับการฉ้อราษฎร์
บังหลวง (Corruption) หรือการผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ท างาน หรือขึ้นอยู่กับการประกันตัวในการ
ถูกจับกุมส าหรับการท าผิดกฎหมาย  แต่คดียังไม่แล้วเสร็จ 

 4.3  ได้รับการตัดสินลงโทษจ าคุกเมื่อเร็วๆ นี้มากกว่า 1 ปี และเวลาล่วงเลยมายัง
ไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ถูกตัดสินจ าคุก  

 4.4  ได้รับมาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน  เขา/เธอจะต้องรักษาไว้ 
 4.5  ถูกไล่ออกหรือถูกให้หยุดท างานชั่วคราวในต าแหน่งบริการทางการ  และการ

ไล่ออกหรือหยุดท าลายยังมีผลบังคับอยู่ 
 4.6  ได้ถูกเลิกจ้างเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 25 ย่อหน้า 1 ย่อหน้าย่อย 3 

จากต าแหน่งประธานกรรมการ Board หรือกรรมการ 
 4.7  ถูกประกาศว่าเป็นคนล้มละลาย และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้น ยัง

ไม่ได้รับการดูแล หรือ 
 4.8  ไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือหย่อนความสามารถ  
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4.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
มาตรา 22 อ านาจหน้าที่ของ Board of Directors สามารถสรุปสาระได้ต่อไปนี้ 
 1.  จ้างและไล่ออกกรรมการเลือกตั้งและโยกย้ายประธานกรรมการ 
 2.  จ้างและเลิกจ้างครูใหญ่ (ประธานครู) 
 3.  พิจารณาและอนุมัติรายงานกิจการของโรงเรียนเสนอเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับกิจการ

ของโรงเรียนและกฎเกณฑ์และข้อก าหนดหลักๆ 
 4.  หาเงินทุน 
 5.  พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและช าระบัญชีประจ าปี 
 6.  บริหารการเงินบริจาค 
 7.  แนะน าดูแลระบบการเงิน  และ 
 8.  อ านาจหน้าที่ที่มอบให้กรรมการของ Board โดยกฎหมายนี้24 
มติหรือการแก้ปัญหาส าคัญๆ ที่ประกาศและอนุมัติโดยกรรมการ Board เป็นไปตาม

อ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อน จะต้องรายงานเป็นกรณีพิเศษต่อผู้มีอ านาจทางการศึกษาเพื่อ
พิจารณาและลงบันทึก ประธานกรรมการและกรรมการของ Board ได้รับเลือกมาตามบทบัญญัติที่
ระบุไว้ในกฎหมายนี้  อาจจะเร่ิมท างานตามอ านาจหน้าที่ได้หลังจากรายงานเร่ืองต่อผู้มีอ านาจทาง
การศึกษาเพื่อพิจารณาและลงบันทึกแล้ว 

                                                           

24 Article 22 The authority of the board of directors shall be as follows:  
1. the hiring and dismissal of directors, and the election and removal of the chairman of the board; 
2. the hiring and dismissal of the school's principal (president); 
3. review and approval of reports on school affairs, proposals concerning school affairs, and 

major rules and regulations; 
4. fundraising; 
5. review and approval of budgets and annual account settlements; 
6. endowment fund management; 
7. financial supervision; and 
8. all other authority granted to the board of directors by this Law. 

 All the major resolutions, enacted and approved by the board of directors in accordance with 
the authority prescribed in the preceding paragraph, shall report as special cases to the competent educational 
authority for review and recordation; the chairman and the directors of the board, elected in accordance with 
the related provisions of this Law, may start to exercise their authority after being reported to the competent 
educational authority for review and recordation.  
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มาตรา 23 กรรมการจะอยู่ในต าแหน่ง 3 ปี และอ านาจท าต่อเนื่องไปได้ ถ้าได้รับเลือก
อีก25 

มาตรา 25 เมื่อมีสถานการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการท าหน้าที่ของ
ประธานหรือกรรมการย่อมสิ้นสุดลง 

1.  หนังสือลาออกถูกส่งถึงคณะกรรมการ Board และได้รับการอนุมัติแล้ว 
2.  เร่ืองใดๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ที่ยังคงอยู่ 
3.  เขาหรือเธอใช้ต าแหน่งเพื่อหาประโยชน์โดยการท าอาชญากรรม และได้มีการ

พิพากษาและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ว่าอาชญากรรมยังคงอยู่ 
4.  ปัจเจกบุคคลในปัญหาตอบรับการจ้างโดยผู้มีอ านาจทางการศึกษา หรือตอบรับ

ท างานในต าแหน่งบริการสาธารณะ พร้อมกับมีอ านาจดูแลโรงเรียนเอกชน 
5.  กรรมการขาดการประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 3 คร้ัง โดยไร้เหตุผล หรือ 
6.  ประธานกรรมการไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรมการได้เป็นเวลา 1 ปี เมื่อ

ประธานกรรมการ หรือกรรมการกระท าอาชญากรรมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของย่อหน้าก่อน
หรือย่อหน้าย่อย 1 หรือ 3 ของมาตรา 19 ประธานกรรมการ หรือกรรมการจะถูกพักงานทันที 

เมื่อมีต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง คณะกรรมการจะด าเนินการ
เลือกตั้งซ่อม26 

                                                           

25 Article 23 Directors shall serve for a term of three years, and may serve consecutive terms if re-
elected. 
    All the incumbent directors may be candidates for the directors of the next term; the board of 
directors shall nominate suitable persons as director candidates with a number of more than one fifth of the 
directors prescribed in the board of directors' Articles of Incorporation. 

   Founder(s) shall serve as ex officio director(s), and shall serve consecutive terms without being 
subject to the requirement for re-election. In the event a founder resigns, dies, or is dismissed or discharged in 
accordance with related provisions of this Law, said founder shall forfeit his/her status as ex officio director, 
and a by-election shall be held to fill the seat thus vacated. 

26 Article 25 Where any one of the following circumstances exists with regard to a serving chairman 
or director, he or she shall be dismissed:  

1. a written letter of resignation is submitted to and approved by the board of directors; 
2. any one of the circumstances listed under Article 19 exists; 
3. the person takes advantage of his/her position to commit a crime, and a final and unappeasable 

conviction of said crime is obtained; 
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ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ เนื่องจากมีต าแหน่งว่างลง
เพราะกรรมการลาออกหรือตาย หรือถูกให้ออกหรือไล่ออกจากงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้  ผู้มีอ านาจทางการศึกษาจะจ้างคนที่เหมาะสมมาท าหน้าที่กรรมการส าหรับช่วงเวลา
ที่เหลืออยู่ 

มาตรา 27 การประชุมกรรมการ Board จะมีการประชุม 1 คร้ังในทุกๆ 6 เดือน และ
การแจ้งการประชุมจะถูกส่งไปที่กรรมการโดยช่องทางที่ถูกต้อง27  

มาตรา 31 เมื่อผู้มีอ านาจทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) แต่งตั้งกรรมการเพื่อ
เรียกประชุมคณะกรรมการ Board เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 72 วรรค 4 หรือ 5 และการ
ประชุมกรรมการ Board ได้ด าเนินการไปติดต่อกัน 3 คร้ัง กรรมการผู้ขาดการประชุมโดยไร้สาเหตุ
ในแต่ละคร้ัง ด้วยเหตุดังกล่าวกรรมการนั้นควรจะต้องลาออก และกรรมการที่รับผิดชอบในการ
เรียกการประชุมจะเลือกผู้ที่เหมาะสมมาทดแทน ซึ่งเขาจะได้รับการว่าจ้างให้ท าหน้าที่กรรมการ
ในช่วงเวลาที่เหลือน้ัน แต่อยู่ภายใต้การอนุมัติของผู้มีอ านาจหน้าที่ทางการศึกษา28 

 
 

                                                                                                                                                                   

4. the individual in question accepts employment by the competent educational authority, or 
accepts a public service position with supervisory authority over private schools; 

5. a director is absent without cause for three consecutive board meetings; or 
6. the chairman fails to convene a board meeting for a period of one year. 

Where a chairman or director is indicted for the crimes described in subparagraph 3 of the preceding 
paragraph or subparagraph 1 or 3 of Article 19, said chairman or director shall be immediately suspended 
from duty. 
 Where the chairmanship or any director seats are vacant, the board of directors shall conduct by-
elections.  

27 Article 27 The board meeting shall be called at least once every semester, and the meeting notice 
shall be sent to the directors in a storable and verifiable way. 

28Article 31  When the competent educational authority designates a director to convene a meeting 
of the board of directors in accordance with the provisions of Article 27 paragraph 4 or 5, and board meetings 
are convened accordingly three consecutive times, directors who are absent without cause on each such 
occasion shall be considered to have resigned, and the director responsible for convening the meeting shall 
select suitable replacements who, upon the approval of the competent educational authority, shall be hired to 
serve as directors for the remainder of the terms of the dismissed directors. 
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5.  การควบคุมและบทลงโทษ 
มาตรา 44 โรงเรียนเอกชนจะไม่เร่ิมรับนักเรียนจนกว่าผู้บริหารที่มีอ านาจจะอนุมัติ

รับรองเครดิตเสียก่อน วิธีการรับนักเรียนและจ านวนสูงสุดที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับสถาบันระดับ
ปริญญา (ระดับมหาวิทยาลัย) แผนกชั้นต่างๆ (ระดับกลางๆ ของวิทยาลัย) แผนกต่างๆ หมวดต่างๆ 
และระดับต่างๆ จะถูกรายงานไปยังผู้มีอ านาจทางการศึกษาเพื่อการอนุมัติ 

ขณะที่ครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนละเมิดบทบัญญัติของวรรคหน้าก่อนนั้น โดยการ
รับนักเรียนอย่างไม่ถูกกฎหมาย นอกจากนั้นยังปฏิเสธการรับรองสถานะของนักเรียน การกระท านี้
จะถูกน าไปด าเนินงานตามบทบัญญัติของมาตรา 56 วรรค 229 

มาตรา 45 เมื่อโรงเรียนไม่ได้รับการอนุมัติส าหรับการรับรองเครดิต เพราะโรงเรียน
ท าผิดกฎหมายในการรับนักเรียน หรือรับนักเรียนและด าเนินการสอนในนามของโรงเรียน
ต่างประเทศภายในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผู้มีอ านาจทางการศึกษาจะสั่งทันทีให้โรงเรียน
หยุดการสอนและการด าเนินการและแจ้งให้สาธารณะทราบถึงผลดังกล่าว ผู้รับผิดชอบและผู้กระท า
ความผิดจะถูกประเมินค่าปรับให้ทางการซึ่งไม่น้อยกว่า NT$ 50,000 และไม่มากกว่า NT$ 150,00030 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ านวยความสะดวกต่างๆ อาจถึงยึดเมื่อผู้มีอ านาจทางการศึกษาได้ก าหนด
บทลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในย่อหน้าที่แล้วมา เขาอาจจะขอให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นช่วย
ในเร่ืองนี้31 

                                                           

29 Article 44 A private school shall not begin recruiting students until after the competent 
educational authority has approved its accreditation. The school's recruiting methods and the maximum 
number of students that can be enrolled in the school's graduate institutes, [university-level] departments, 
[junior college-level] departments, sections, classes, and levels shall be reported to the competent educational 
authority for review and approval. 

     Where the principal (president) of a private school violates the provisions of the preceding 
paragraph by engaging in illegitimate recruiting of students, in addition to refusing recognition to the given 
students' enrolment status, action shall be taken in accordance with the provisions of Article 56 paragraph 2. 

30 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 (Taiwan Dollar 1 : 
1.09 Baht.  

31 Article 56 Where a principal (president) faces public prosecution, the competent authority may, 
before a final judgment is rendered, notify the board of directors to immediately suspend [the principal 
(president)] from duty and appoint a suitable acting principal (president). 

   Where the principal (president) is found guilty and the judgment becomes final and unappealable, 
or is found in serious violation of education laws and regulations, or is found to have committed acts that are 
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เมื่อการประเมินค่าปรับเป็นไปตามบทบัญญัติของวรรคก่อน แต่ผู้ต้องจ่ายเงิน (ผู้กระท า
ผิด) ปฏิเสธการจ่ายค่าปรับ ดังนั้นกรณีดังกล่าวจะต้องถูกส่งขึ้นศาลเพื่อตัดสินบังคับต่อไป เมื่อ
คณะจัดการศึกษาในรูปแบบใดๆ ปฏิเสธที่จะท าตามข้อก าหนดให้ระงับการด าเนินการและการแก้ไข
เป็นไปตามบทบัญญัติของวรรค 1 ผู้รับผิดชอบและผู้กระท าความผิดจะถูกตัดสินให้จ าคุก (ไม่เกิน
กว่า 3 ป)ี หรือกักขังไว้  หรือทดแทนโดยค่าปรับ  ซึ่งอาจจะสูงถึง Taiwan Dollars 1 Million.32 

                                                                                                                                                                   

seriously out of keeping with accepted norms concerning the proper conduct of an educator, the competent 
educational authority shall notify the board of directors to immediately dismiss the principal (president), and 
shall set a deadline for the selection of a qualified individual to submit for approval as a replacement. Where 
the school fails to meet the deadline for candidate submission, or the candidate submitted is deemed 
unqualified, the matter shall be handled in accordance with the provisions of paragraph 2 of the preceding 
article. 
    Where the competent educational authority, in accordance with the law, notifies the board of 
directors to suspend or dismiss the principal (president) but the instructions are not acted upon, said authority 
may directly suspend or dismiss the principal (president) from duty and appoint a suitable individual to serve 
temporarily as acting principal (president). 

   Where legal violations related to personnel or financial matters cause a private school to become 
involved in a major dispute that seriously disrupts normal operations, and the circumstances are urgent, the 
competent educational authority may directly suspend the principal (president) and other relevant employees 
from duty and appoint suitable individuals to temporarily serve in the positions of those suspended. 

32 Article 45 Where a school that has not been approved for accreditation in accordance with this 
Law illegitimately recruits students in the name of the school (or in a name approximating that of the school), 
or illegitimately recruits students and conducts classes in the name of a foreign school within the territory of 
the Republic of China, the competent educational authority shall order the immediate suspension of 
operations and dissolution of the school and give public notice to such effect. The responsible persons and 
perpetrators shall each be assessed a civil fine of not less than NT$50,000 and not more than NT$150,000, 
and the equipment and facilities used may be confiscated. 

   When the competent educational authority levies penalties in accordance with the provisions of 
the preceding paragraph, it may request the assistance of the local government. 

   Where a party assessed a civil fine in accordance with the provisions of the preceding paragraph 
refuses to pay the fine, the matter shall be handed over to the courts for compulsory execution. 

   Where a party refuses to comply with an order for suspension of operations and dissolution issued 
in accordance with the provisions of paragraph 1, the responsible person(s) and perpetrators shall be 
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เนื่องจากระบบการศึกษานอกระบบของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นั้น เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่อยู่ภายใต้กฎหมายโรงเรียนเอกชนส าหรับกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวิชา หรือการศึกษาเสริมนั้นจะมีการออกกฎหมายล าดับรองก าหนดถึงมาตรฐานต่างๆ 
ไว้อีกต่างหากและเป็นบทเสริมของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีบัญญัติถึงการศึกษานอก
ระบบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา หรือสถาบันสอนเสริม ซึ่งมีหลักกฎหมายอันเป็น
ระเบียบทางการศึกษา ดังต่อไปนี้  

การศึกษาเสริมและการศึกษาต่อเน่ือง  
สถาบันการศึกษาเสริมและการศึกษาต่อเนื่องได้ขยายและครอบคลุมโอกาสทาง

การศึกษาเพื่อบุคคลทั่วไป การศึกษาชนิดนี้สามารถแบ่งได้เป็นประเภทการศึกษาเสริม การศึกษา
ต่อเน่ืองและการศึกษาเสริมในระยะสั้น 

มาตราที่ 1 พันธะกิจของการศึกษาเสริมและการศึกษาต่อเน่ืองควรเป็นการเสริมความรู้
ทั่วไปของประชากรในชาติ ยกระดับการศึกษาของชาติ  เผยแพร่ทักษะเชิงปฏิบัติ ปลูกฝังการ
พัฒนาความคล่องแคล่วและความรู้รอบด้านของประชากร และกระตุ้นความก้าวหน้าทางสังคม33  

มาตราที่ 2 ความหมายของ “ความสามารถของหน่วยงานทางการศึกษา” ที่ใช้กฎหมาย
ขึ้นอยู่กับบริบทที่ศูนย์กลางในระดับรัฐบาล อันหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเทศบาล
พิเศษ หมายถึง รัฐบาลของเทศบาลพิเศษ ที่ระดับเขตหรือเมือง หมายถึง รัฐบาลของเขตหรือเมือง34 

มาตราที่ 3 การศึกษาเสริมหรือการศึกษาต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  
การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาเสริมแบบก้าวหน้า และการกวดวิชาระยะสั้น ประชากรผ่านพ้นวัย
เรียนซึ่งผู้ที่35 ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ควรได้รับการศึกษาภาคบังคับเสริม ประชากรที่
                                                                                                                                                                   

sentenced to prison (for no longer than three years) or detention, or in lieu of or in addition thereto may be 
fined up to New Taiwan Dollars 1 million. 

33 Article 1 The mission of supplementary and continuing education shall be to supplement the 
general knowledge of the nation's citizens, raise the nation's level of education, disseminate practical skills, 
foster the development of vigorous and well-rounded citizens, and spur social progress. 

34 Article 2 The meaning of the term "competent educational authority" as used in this Law depends 
on context. At the central government level it means the Ministry of Education. At the level of special 
municipalities it means the government of the special municipality. At the level of counties or county-level 
cities it means the government of the county or county-level city. 

35 Article 3 Supplementary and continuing education can be divided into three types: supplementary 
compulsory education, supplementary advanced education, and short-term tutorial education. Citizens past 
school age who have not received nine years of compulsory education shall receive supplementary 
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ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มาแล้วอาจได้รับการศึกษาเสริมแบบก้าวหน้า ประชากรที่ก าลัง
มองหาการศึกษาทั่วไปและทักษะอาจเข้ารับการกวดวิชาระยะสั้น  

มาตราที่ 6 การกวดวิชาระยะสั้นอาจได้จากโรงเรียน หน่วยงานราชการ มูลนิธิหรือ
กลุ่มเอกชน ศูนย์การศึกษาระยะสั้นควรถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท ศูนย์การศึกษาระยะสั้นที่
ไม่ได้เป็นสถาบันและศูนย์การศึกษาระยะสั้นที่เป็นสถาบัน ควรเป็นคอร์สที่มีระยะเวลาหนึ่งเดือน
ถึงหนึ่งปีหกเดือน36  

มาตราที่ 9 เมื่อโรงเรียนการศึกษาเสริมภาคบังคับ การศึกษาเสริมขั้นก้าวหน้าหรือศูนย์
การกวดวิชาระยะสั้นถูกตั้งขึ้น มีการลงทะเบียนแก้ไขจนสมบูรณ์แล้วหรือปิด ต้องมีการสังเกตกฎ
เหล่านี้ด้วย37  

                                                                                                                                                                   

compulsory education. Citizens who have already received nine years of compulsory education may receive 
supplementary advanced education. Citizens seeking to acquire general knowledge and skills may receive 
short-term tutorial education. 

36 Article 6 Short-term tutorial education may be provided by schools, government organizations, 
foundations, or private parties. Short-term learning centers shall be divided into two categories: non-academic 
short-term learning centers and academic short-term learning centers. Courses shall last from one month to 
one year and six months. 

37 Article 9 When a supplementary compulsory school, supplementary advanced education school, 
or short-term learning center is established, completes an amendment registration, or is closed, each of the 
following regulations must be observed:  

1. In the case of supplementary schools affiliated with elementary and junior high schools, the 
approval of the competent educational authority at the appropriate level shall be required.  

2. In the case of supplementary advanced education schools affiliated with senior high or senior 
vocational schools, the approval of the central educational authority shall be required.  

3. In the case of supplementary advanced education schools affiliated with institutions of 
education at the level of junior college or higher, the approval of the central educational authority shall be 
required.  

4.  In the case of short-term learning centers, the approval of the competent educational authority 
in the appropriate special municipality, county, or county-level city shall be required. The competent 
educational authority in the special municipality, county, or county-level city shall decide upon the following: 
conditions and procedures for the establishment and accreditation of such schools; facilities and management; 
teachers; method of collecting fees; number of students per class and procedures for the protection of students' 
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1.  ในกรณีของการรวมโรงเรียนเสริมเข้ากับโรงเรียนประถมและมัธยมต้น การรับรอง
ความสามารถทางหน่วยงานทางการศึกษาในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องการ 

2.  ในกรณีของโรงเรียนเสริมก้าวหน้าที่รวมกับมัธยมต้นหรือ ปวส. การรับรองของ
หน่วยงานด้านการศึกษาจากส่วนกลางมีความจ าเป็น 

ในกรณีของโรงเรียนเสริมก้าวหน้าที่รวมเข้ากับสถาบันการศึกษาที่ระดับวิทยาลัยหรือ
สูงกว่านั้น การรับรองของหน่วยงานด้านการศึกษาจากส่วนกลางมีความจ าเป็น 

3.  ในกรณีของศูนย์การศึกษาระยะสั้น การรับรองความสามารถของหน่วยงานทาง
การศึกษาในเทศบาลพิเศษที่เหมาะสม เขตหรือ เขตระดับเมืองเป็นสิ่งที่ต้องการ ความสามารถ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในเทศบาลพิเศษ เขต หรือ เขตระดับเมือง ควรตัดสินจากสิ่งต่อไปนี้  
เงื่อนไขและกระบวนการส าหรับการก่อตั้งและการได้รับการยอมรับ เช่น โรงเรียน  สิ่งอ านวย
ความสะดวก การบริหารจัดการ ครู กรรมวิธีในการเก็บค่าเรียน จ านวนนักเรียนต่อห้องและ
กระบวนการเพื่อปกป้องสิทธิ์นักเรียน การตรวจสอบ ให้รางวัล เงื่อนในการยกเลิกและการเลิก
เชื่อถือและกฏระเบียบในการบริหาร 

มาตราที่ 12 ในกรรมวิธีการเพิ่มการสอน การเสริม และการศึกษาอย่างต่อเนื่องอาจยัง
ได้มาผ่านทางวิธีการตอบสนอง วิทยุ โทรทัศน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์38  

มาตราที่ 23 การศึกษาระยะสั้นอาจเกณฑ์และรับนักเรียนต่างชาติ หน่วยงานกลางทาง
การศึกษาควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานมีอ านาจที่เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมเงื่อนไขและกรรมวิธีของ
การเกณฑ์คน จึงเป็นเร่ืองของบริหารจัดการ และความต้องการอ่ืนๆ39  

มาตราที่ 25 ในศูนย์การศึกษาระยะสั้นมีการบริหารจัดการที่ย่ าแย่ ละเมิดกฎหมายหรือ
กฎหมายและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้ง ความสามารถของ

                                                                                                                                                                   

rights; inspections; awards; conditions for cancellation and revocation of accreditation; and administrative 
regulations.  

38 Article 12 In addition to regular teaching methods, supplementary and continuing education may 
also be provided via such means as correspondence, radio, television, and computer networks. 

39 Article 23 Short-term learning centers may recruit and admit foreign students. The central 
educational authority shall, in consultation with the related competent authorities, prescribe regulations 
governing the conditions and methods of recruitment, the management thereof, and other requirements. 
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องค์กรทางการศึกษาในเขตเทศบาลพิเศษ เขต หรือเขตเทศบาลเมือง ที่ปัญหาเกิดขึ้นยืมวิธีเหล่านี้
ไปใช้เป็นกรณีไป40  

1.  ท าการต าหนิเจ้าหน้าที่ 
2.  สั่งให้โรงเรียนท าการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 
3.  ให้หยุดการรับนักเรียน และ/หรือ 
4.  เพิกถอนใบรับรองคุณภาพ 
มาตราที่ 26 เพื่อความเป็นอิสระของโรงเรียนส าหรับการเสริมและให้การศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องการจัดตั้งและเปิดด าเนินการก้อนการแก้ไขกฎหมายนี้ให้มีผลบังคับใช้ การท าให้ลงทะเบียน
มีความทันสมัย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาจรับมือกับสิ่งที่ตามมาเพื่อการจัดหาการปรับใช้ต่อ
โรงเรียนในประเภทและระดับเดียวกัน41  

มาตราที่ 27 การบังคับใช้กฎหมายนี้ควรรับมาจากหน่วยงานที่มีความสามารถทาง
การศึกษาส่วนกลาง42 

มาตราที่ 28 กฎหมายนี้ควรเข้าสู่การมีผลบังคับใช้จากวันของการเผยแพร่43 
กฎหมายนี้ออกเป็นภาษาจีน ซึ่งอาจเป็นต่อในคดีของความแตกต่างด้านภาษาระหว่าง

การแปลภาษาอังกฤษและจีนต้นฉบับ 

                                                           

40 Article 25 In the event a short-term learning center is poorly managed, violates this Law or other 
pertinent laws and regulations, or violates the conditions of its establishment permit, the competent 
educational authority in the special municipality, county, or county-level city where the problem occurs may 
render any of the following dispositions, as the facts of the case merit: 

1.  issue an official reprimand; 
2.  order the school to take corrective action within a specified time period; 
3.  order a halt to recruitment of students; and/or 
4.  revoke the school's accreditation. 

41 Article 26 For independent schools for supplementary and continuing education that were 
established and began operating before the amendment to this Law went into force, registration updates and 
related matters shall be handled pursuant to provisions applying to schools in the same category and at the 
same level. 

42 Article 27 Enforcement rules for this Law shall be adopted by the central competent educational 
authority. 

43 Article 28 This Law shall enter into force from the date of promulgation. 
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3.2.2  สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในเอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ หรือใน

กลุ่มประเทศอาเซียนโดยประเทศไทยและประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น นับว่าเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีพรหมแดนทางธรรมชาติติดกับประเทศไทยและการติดต่อคมนาคม การสื่อสารนั้น
เป็นไปได้อย่างสะดวก ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศที่ความเจริญในแถบทุกด้าน
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในด้านการศึกษาของประชากรนั้น  ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซียก็ให้ความสนใจอย่างมาก จึงได้มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาในปี 1996 ขึ้น 
เพื่อเป็นการควบคุมมาตรการการศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน ดังจะได้กล่าวอธิบายเป็นล าดับ
ต่อไปนี้  

3.2.2.1  ชื่อกฎหมาย 
 มาตรา 1 กฎหมายฉบับนี้ (พระราชบัญญัติ) ให้ชื่อว่า กฎหมายการศึกษา ปี 1996 

และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่รัฐมนตรีก าหนดตามประกาศในประกาศ และรัฐมนตรีอาจก าหนด
วันอ่ืนๆ ส าหรับบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายนี้ 

3.2.2.2 บทนิยามศัพท์  
มาตรา 2 ในกฎหมายนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดเส้นเสียแต่ว่ามีความต้องการเป็น

อย่างอื่น 
“อายุ” ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน หมายความว่า อายุของนักเรียนเร่ิมในวันแรกของ

เดือนแรกของปี ในโรงเรียนที่เป็นปัญหา 
“วันที่แต่งตั้ง” หมายความว่า วันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ 
“ค่าธรรมเนียมที่ได้รับอนุมัติ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการอนุมัติโดย

รัฐมนตรี 
“ผู้ช่วยนายทะเบียน” หมายความว่า เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนของโรงเรียน หรือผู้ช่วย

นายทะเบียนของครู บางกรณีอาจจะแต่งต้ังภายใต้ อนุมาตราที่ 5 (3) 
“การยอมรับเงินทุนช่วยเหลือ” หมายความว่า การจ่ายเงินจากกองทุนสาธารณะให้แก่

สถาบันการศึกษา เพื่อ 
(a)  การเตรียมการด้านอาคารต่างๆ  
(b)  การเปลี่ยนแปลง  หรือขยายขอบเขตของโรงเรียนปัจจุบัน 
(c)  การจัดหาเคร่ืองตกแต่งหรืออุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง หรือส่วนต่อ

ขยายใหม่ หรือ  
(d)  ความประสงค์อื่นๆ อาจจะระบุได้ดังนี ้
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“ผู้ตรวจการใหญ่” หมายความว่า เป็นผู้ตรวจการใหญ่ของโรงเรียนได้รับการแต่งตั้ง
ภายใต้ อนุมาตรา 6(1) 

“ภาษาจีน” หมายความว่า รูปแบบของภาษาจีนโดยทั่วๆ ไปรู้จักกันในนามภาษา
แมนดาริน  

“การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาขั้นต้น ซึ่งจะถูกระบุรายการในการศึกษา
ภาคบังคับ ภายใต้อนุมาตรา 29A(1)  

“การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย” หมายความว่า การติดต่อสื่อสารจัดส่งโดยคนส่ง
หนังสือหรือโดยไปรษณีย์ 

“โรงเรียนที่สอนทางไปรษณีย์” หมายความว่า กิจการหรือสถาบันที่จัดการแนะน า
หรือสอนโดยวิธีการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย 

“เจ้ากรมการศึกษา” หมายความว่า เจ้ากรมการศึกษาของมลรัฐ หรือสหพันธรัฐ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งภายใต้มาตรา 4 

“อธิบดี” หมายความถึง อธิบดีทางการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้มาตรา 3 
“ศูนย์การศึกษาทางไกล” หมายความว่า สถานที่ กิจการ หรือสถาบัน จัดการแนะน า

หรือสอน 
(a)  แนะน าหรือสอนอย่างเฉพาะเจาะจง ผ่านทางตัวกลางอิเล็คทรอนิก 
(b)  แนะน าหรือสอน อย่างเฉพาะเจาะจง ผ่านทางการติดต่อทางจดหมาย 
(c)  บางส่วนก็แนะน าสั่งสอนผ่านตัวกลางอิเล็คทรอนิก และบางส่วนก็ผ่านทางการ

ติดต่อทางไปรษณีย์  จดหมาย  หรือวิธีการแนะน าโดยวิธีอ่ืนๆ หรือ  
(d)  บางส่วนแนะน าสั่งสอนผ่านตัวกลางอิเล็คทรอนิก และบางส่วนก็ผ่านทางไปรษณีย์ 

จดหมาย และวิธีการแนะน าโดยวิธีอ่ืนๆ  
“เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา” อันเกี่ยวเนื่องกับต าบล หรือพื้นที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่

ทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังภายใต้ย่อหน้า 4(b)  
“การบริหารด้านการศึกษา” หมายความว่า บริการสาธารณะ ภายใต้ย่อหน้า (h) ของ

อนุประโยค (1) ของมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ 
“สถาบันทางการศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนหรือที่อ่ืนใดที่ซึ่งงานของกิจการหรือ

ของสถาบัน สามารถด าเนินการไปได้ บุคคลได้รับการสั่งสอนเสมอๆ ไม่ว่าจะเพียง 1 ชั้นเรียน 
หรือมากกว่านั้น รวมทั้งโรงเรียนเด็กเล็กๆ และศูนย์การศึกษาทางไกล แต่ไม่ได้รวม 
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(a)  ที่ใดๆ ซึ่งการสอนมีขอบเขตเฉพาะต่อการสอนศาสนาใดๆ หรือ 
(b)  ที่ใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ให้เป็นสถาบันเพื่อการศึกษา

ส าหรับจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ 
“โรงเรียนมัธยมแห่งชาติ” หมายความว่า รัฐบาลหรือรัฐบาลอุดหนุนโรงเรียนมัธยม 
(a)  จัดการศึกษา 5 ปี ส าหรับการศึกษาระดับมัธยมให้เหมาะกับนักเรียน ซึ่งพึ่งจะผ่าน

การศึกษาชั้นประถมศึกษา 
(b)  ใช้ภาษาของชาติ เป็นสื่อกลางในการแนะน า 
(c)  ในการศึกษานั้นภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาบังคับส าหรับการแนะน า 
(d)  ในการศึกษานั้น สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสอนของ 
(i)  ภาษาจีนหรือภาษาทมิฬ จะต้องมีพร้อมถ้าผู้ปกครองของนักเรียนอย่างน้อย 15 คน 

ในโรงเรียนร้องขอมา 
(ii)  ภาษาพื้นเมือง ต้องมีพร้อม ถ้ามีเหตุผลสมควรและปฏิบัติได้ และถ้าผู้ปกครอง

ของนักเรียนอย่างน้อย 15 คน ในโรงเรียนร้องขอมา และ  
(iii)  ภาษาอาราบิค ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝร่ังเศส หรือภาษา ต่างประเทศ

อ่ืนๆ อาจจะพร้อมถ้าดูว่าสมเหตุสมผล  และสามารถท าได้  และ  
(e)  เตรียมนักเรียนให้พร้อมเพื่อการสอบ  ซึ่งอาจจะถูกก าหนดไว้  
และรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการสอนให้แก่ชั้นเรียนชั่วคราว (ชั้นเรียนพิเศษ)  
“โรงเรียนของชาติ” หมายถึง โรงเรียนชั้นต้น (ประถม) ของรัฐฯ หรือที่รัฐฯ ให้ความ

ช่วยเหลือ  
(a)  จัดการศึกษาชั้นประถมให้เหมาะสม ส าหรับนักเรียนจากอายุ 6 ขวบ  
(b)  ในภาษาจีน หรือภาษาทมิฬ เป็นตัวหลักในการสื่อค าแนะน า  และ  
(c)  ในการศึกษานั้น ภาษาของชาติ และภาษาอังกฤษ เป็นเหมือนวิชาบังคับในการให้

ค าแนะน า 
“พ่อแม่ผู้ปกครอง” รวมทั้งผู้ดูแล และบุคคลใดๆ ซึ่งมีการควบคุมตามกฎหมายต่อ

นักเรียน 
“สถานที่” หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะ หรือที่เอกชน  
“การศึกษาภายหลังชั้นมัธยม” หมายถึง การศึกษาที่ได้จัดไว้ส าหรับบุคคลซึ่งจบ

การศึกษามัธยมศึกษาชั้นสูงแล้ว แต่ไม่รวมการศึกษาที่สูงกว่านั้น 
“การเตรียมหลักสูตรก่อนเข้าโรงเรียน” หมายความถึง หลักสูตรก่อนเข้าโรงเรียน

แห่งชาติ ที่ระบุไว้โดยรัฐมนตรีภายใต้มาตรา 22  
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“การเตรียมการศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน” หมายถึง ระบบการศึกษาส าหรับนักเรียน จาก
อายุ 4-6 ปี  

“สถานที่ของโรงเรียน” หมายความว่า ตึกใดๆ ที่ใช้ส าหรับสถาบันทางการศึกษา และ
รวมถึงตึกใดๆ ส าหรับความประสงค์ ในการจัดการในเร่ืองความสะดวกสบาย และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกทั้งหลายส าหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ท างานของสถาบัน แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่
ครอบครองอยู่ 

“สิทธิและเงื่อนไข” หมายความว่า สิทธิและเงื่อนไขก าหนดกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายนี ้
“การศึกษาขั้นต้น” หมายความถึง หลักสูตรของการศึกษาที่ระดับต้น ซึ่งได้รับการ

ออกแบบส าหรับผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป แต่อาจจะต้องส าเร็จ (จบการศึกษาขั้นต้น) ภายใน 5-7 ปี  
“โรงเรียนขั้นต้น” (ประถมศึกษา) หมายความว่า เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  
“โรงเรียนเอกชน” หรือ “สถาบันการศึกษาเอกชน” หมายถึง โรงเรียน หรือสถาบัน 

การศึกษา ซึ่งไม่ใช่ของรัฐบาล หรือเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอุดหนุน (ช่วยเหลือ)  
“นักเรียน” หมายถึง บุคคลจะอายุเท่าใดก็ได้และได้รับการศึกษาหรือฝึกฝนในสถาบัน 

การศึกษา 
“ครูที่ขึ้นทะเบียน” หมายถึง คุณครูใดๆ ก็ตามที่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายนี้ 
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนของโรงเรียนและของครู ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

ภายใต้อนุมาตรา 5(3) และรวมถึง นายทะเบียนใหญ่ 
“นายทะเบียนใหญ่” หมายถึง นายทะเบียนใหญ่ของโรงเรียน และนายทะเบียนใหญ่

ของครู ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้อนุมาตรา 5(1) และรวมทั้งผู้ช่วยนายทะเบียนใหญ่ของโรงเรียน
และของครู ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้อนุมาตรา 5(2) 

“โรงเรียน” หมายถึง สถานที่ซึ่งมีคน 10 คน หรือมากกว่านั้นถูกสั่งสอนเป็นประจ า 
จะมีชั้นเรียนเพียงชั้นเดียวหรือมากกว่าก็ได้ แต่ไม่รวมสถานที่ใดๆ ที่ซึ่งการสอนถูกจ ากัดอยู่อย่าง
เฉพาะตนเกี่ยวกับการสอนทางศาสนาใดๆ  

“การศึกษาชั้นมัธยม” (ระดับที่ 2) หมายถึง การศึกษาประกอบด้วย การศึกษาชั้นมัธยม
ขั้นต่ า และมัธยมขึ้นสูง  

“โรงเรียนมัธยม” หมายถึง โรงเรียนที่จัดการการศึกษาระดับมัธยมให้เหมาะสมกับ
นักเรียน ซึ่งเพิ่งจะจบการศึกษาชั้นประถม 

“การศึกษาพิเศษ” หมายถึง การศึกษาที่สร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนส าหรับ
การศึกษาพิเศษนี้ 
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“โรงเรียนพิเศษ” หมายถึง โรงเรียนที่จัดการการศึกษาพิเศษตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ 
ภายใต้มาตรา 41 

“อ านาจของรัฐฯ” หมายความถึง ผู้ปกครอง (บริหาร) หรือ ยัง-ดี-เปอร์ตัว-เนเกอรี 
(Yang-Di-Pertua Negeri) ของรัฐฯ และในกรณีเป็นรัฐบาลกลางก็จะเป็น Yang Di-Pertuan Agong 

“ครู” หมายถึง บุคคลซึ่ง  
(a)  สอนนักเรียนในสถาบันการศึกษา หรือ 
(b)  เตรียมการหรือออกบทเรียนการสอนหรือแก้ไขค าตอบที่ส่งกลับมา ส าหรับหรือ

จากศูนย์กลางการศึกษาทางไกล และรวมทั้งหัวหน้าครู หรือครูใหญ่ 
“ชั้นเรียนผ่านชั่วคราว” (ชั้นเรียนพิเศษ-ผู้แปล) หมายความว่า เป็นชั้นเรียนในโรงเรียน

มัธยม จัดการแนะน าต่อนักเรียนเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมาจากชั้นประถมศึกษาโดยใช้ภาษาอ่ืนๆ ที่มิใช่
ภาษาของชาติ (ภาษาท้องถิ่น) เป็นสื่อในการแนะน าก่อนจะเร่ิมไปค้นการศึกษาในชั้นมัธยมขั้นต่ า 

“การศึกษาชั้นมัธยมขั้นสูง” หมายถึง การศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ทรรศนคติของนักเรียนซึ่งเพิ่งจะจบการศึกษาชั้นมัธยมขั้นต่ ามา 
 3.2.2.3 การบริหารจัดการ 

การแต่งตั้ง และหน้าที่ของอธิบดีการศึกษา 
(1)  จะมีอธิบดีการศึกษาซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจาก Yang di-Pertuan Agong คัดเลือก

ระหว่างเจ้าหน้าที่บริการด้านการศึกษา 
(2)  อธิบดีการศึกษา จะมีอ านาจและท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยกฎหมาย

นี้และจะให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในเร่ืองการศึกษานี้  เจ้ากรมการศึกษาของรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ที่
ระบุไว้อื่นๆ จะต้องมี 

(a)  ส าหรับแต่ละรัฐ หรือส าหรับพื้นที่ที่ระบุไว้ในมาเลยเซีย ซึ่งรัฐมนตรี เจ้ากรม
การศึกษา เป็นผู้ตัดสินใจเลือก และ 

(b)  ส าหรับแต่ละต าบลหรือส าหรับพื้นที่อ่ืนๆ ในรัฐฯ ซึ่งรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่การศึกษา
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกสรรและด าเนินการออกแบบให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ ผู้ซึ่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี (เจ้ากรมการศึกษาและเจ้าหน้าที่การศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรี) 

นายทะเบียนใหญ่ของโรงเรียนและของครู (Registra General of Schools and Teachers)  
(1)  จะต้องมีนายทะเบียนใหญ่ของโรงเรียนและของครู ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดย

รัฐมนตรี 
(2)  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายทะเบียนใหญ่ของโรงเรียนและของครู 
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(3)  รัฐมนตรีจะแต่งตั้งนายทะเบียนของโรงเรียนและของครู ส าหรับแต่ละรัฐฯ และ
ส าหรับพื้นที่ภายในมาเลเซีย ซึ่งรัฐมนตรีอาจตกลงใจเลือกสรร และอาจตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนของ
โรงเรียนและของครูในจ านวนเดียวกัน ซึ่งอาจจะพิจารณาว่าจ าเป็นส าหรับจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ 

(4)  รองนายทะเบียนใหญ่  นายทะเบียน  ผู้ช่วยนายทะเบียน  จะอยู่ภายใต้การก ากับ
ควบคุมงานของนายทะเบียนใหญ่ 

(5)  นายทะเบียนใหญ่จะมีอ านาจและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายนี้ 
และถ้านายทะเบียนใหญ่ไม่อยู่  อ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะให้รองนายทะเบียนใหญ่
ดูแลแทน  

(6)  นายทะเบียน หรือผู้ช่วยนายทะเบียนอาจจะท างานของนายทะเบียนใหญ่ภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมายนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดที่นายทะเบียนใหญ่ได้วางเอาไว้ 

หัวหน้าผู้ตรวจการของโรงเรียน และผู้ตรวจการของโรงเรียน  
(1)  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจการของโรงเรียน 
(2)  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ตรวจการอ่ืนๆ ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะพิจารณาว่า จ าเป็น

ส าหรับจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ 
(3)  ผู้ตรวจการทั้งหมดของโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้อนุมาตรา (2) จะขึ้นอยู่

กับทิศทางและการควบคุมงานของหัวหน้าผู้ตรวจการของโรงเรียน 
กรรมการในการสอบ 
(1)  รัฐมนตรีจะแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่งในการสอบ และอาจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

เพื่อท างานภายใต้ทิศทางและการควบคุมททั่วๆ ไปของกรรมการในการสอบสวน ซึ่งอาจจะ
พิจารณาว่าจ าเป็นส าหรับจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ 

(2)  กรรมการในการสอบ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ภายใต้มาตรา 68 จะรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติการในการสอบส าหรับจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ 

อ านาจของรัฐมนตรีในการก าหนดทิศทางทั่วๆ ไป 
บางคร้ังบางคราวรัฐมนตรีอาจจะให้เร่ืองแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้

แนวทางบางส่วนของลักษณะทั่วๆ ไป และไม่คงที่ต่อบทบัญญัติในกฎหมายนี้ ให้ท างานโดย
ไตร่ตรองให้รอบครอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นหน้าที่ภายใต้กฎหมาย และกฎเกณฑ์
ของกฎหมายนี้ อันเกี่ยวเนื่องกับรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายการศึกษาของชาติได้ และ
เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินงานตามทิศทางที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลในทุกทิศทาง 
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อ านาจของรัฐมนตรีในการก าหนดทิศทางพิเศษ 
บางคร้ังบางคราวรัฐมนตรีอาจจะให้ 
(a)  ผู้ว่าราชการคนหนึ่งหรือสมาชิกของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้

อนุมาตรา 61(1) หรือลูกจ้างคนหนึ่ง หรือหัวหน้าครู (ครูใหญ)่ ของสถาบันการศึกษา และ  
(b)  สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการกลาง ซึ่งได้รับแต่งตั้งภายใต้มาตรา  92 ของ

กฎหมายการศึกษา 1961 (กฎหมาย มาตรา 43 ของปี 1961) 
ทิศทาง ตรงกับบทบัญญัติที่อยู่ในกฎหมายนี้ หรือข้อบังคับใดๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองใดๆ ที่มีต่อกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายนี้ และผู้ว่าราชการ สมาชิก ลูกจ้าง หรือ
ครูใหญ่ จะท าให้ทิศทางดังกล่าวเกิดผลขึ้น  

3.2.2.4   สภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ 
สภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ 
(1)  อาจจะมีการแต่งตั้งสภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นไปตาม

จุดประสงค์ของกฎหมายนี้  
(2)  สภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติจะประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ

บุคคลอ่ืนๆ ที่อาจได้รับการแต่งต้ังรัฐมนตรี 
(3)  เกี่ยวเนื่องกับข้อก าหนดภายใต้ส่วนนี้ สมาชิกแต่ละท่านของสภาที่ให้ค าแนะน า

ต่อการศึกษาของชาติ จะอยู่ในต าแหน่งตามระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุตามที่ระบุอยู่
ในหนังสือแต่งตั้ง 

(4)  การแต่งตั้งใดๆ ที่ได้กระท าตามเงื่อนไขในมาตรานี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในราชกิ
จานุเบกษา 

ภาระหน้าที่ของสภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ 
1)  รัฐมนตรีอาจอ้างถึงค าแนะน าของสภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติในเร่ือง

ใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
(2)  สภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวและส่งต่อ

ค าแนะน าไปยับรัฐมนตรี เมื่อมีเร่ืองใดๆ อันถูกอ้างอิงภายใต้อนุมาตรา (1) 
สิทธิของการเข้าร่วมพิจารณา 
รัฐมนตรีอาจจะเข้าร่วมพิจารณาและอาจแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมพิจารณาในการ

ประชุมใดๆ ของสภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ 
 
 

DPU



92 

อ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับสภาที่ให้ค าแนะน าต่อการศึกษาของชาติ  
รัฐมนตรีอาจจะก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อจุดประสงค์ให้มีผลต่อบทบัญญัติของส่วนนี้ และ

โดยปราศจากอคติต่ออ านาจทั่วๆ ไป  ซึ่งอาจจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่จัดไว้ส าหรับ  
(a)  จ านวนสมาชิกของสภา ฯลฯ 
(b)  ระยะเวลาและข้อก าหนดเงื่อนไขของที่ท างานของสมาชิก 
(c)  การประชุมและแบบแผนการท างานของสภา ฯลฯ  
(d)  การแต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการของสภา ฯลฯ และ 
(e)  เร่ืองอื่นๆ ที่รัฐมนตรีพิจารณาว่าจ าเป็นส าหรบัการด าเนินงานปกติของสภา ฯลฯ  
ตามกฎหมายฉบับนี้ และข้อก าหนดใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายนี้ สภาที่ให้ค าแนะน า

ต่อการศึกษาของชาติอาจจะก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการท างานของตนเอง  
3.2.2.5  ระบบการศึกษาของชาติ 
ระบบการศึกษาของชาติ  จะประกอบด้วย 
(a)  การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน 
(b)  การศึกษาขั้นต้น (ประถมศึกษา)  
(c)  การศึกษาชั้นมัธยม 
(d)  การศึกษาหลังชั้นมัธยม  และ  
(e)  การศึกษาชั้นสูงขึ้นไป 
แต่จะไม่รวมการศึกษาในโรงเรียนส าหรับคนต่างชาติ หรือโรงเรียนนานาๆ ชาติ  
ล าดับชั้นของสถาบันการศึกษา จะมีสถาบันการศึกษาอยู่ 3 ล าดับชั้น ในระบบการศึกษา

ของชาติ คือ  
(a)  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล 
(b)  สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลให้การอุดหนุน และ 
(c)  สถาบันการศึกษาเอกชน  
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ เป็นสิ่งต้องห้าม  
มาตรา 71 ไม่มีใครที่จะ 
(a)  จัดตั้ง  รวบรวมแต่งตั้ง  ส่งเสริมสนับสนุน  หรือด า เนินการต่อกิจกรรมเพื่อ

จุดประสงค์ในการจัดตั้ง หรือรวบรวมแต่งตั้ง หรือไปในทางจัดตั้ง หรือรวบรวมแต่งตั้ง 
สถาบันการศึกษาชั้นสูง 
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(b)  เก็บ (เงิน) ให้ หรือรับเงินใดๆ ให้เงินช่วยเหลือ ให้ของช าร่วย หรือบริจาคเงินทอง 
หรือกระท าการใดๆ ให้กิจกรรมด าเนินต่อไปเพื่อจุดประสงค์ในการก่อตั้งหรือรวบรวมก่อตั้งสถาบัน 
การศึกษาชั้นสูง 

(c)  ปฏิบัติการ จัดการหรือท าให้คงอยู่ส าหรับชั้นเรียนในการสอนและเรียบส าหรับ
การศึกษาชั้นสูง เว้นเสียแต่ว่าชั้นเรียนถูกปฏิบัติการ จัดการ หรือท าให้คงอยู่โดยสถาบัน การศึกษา
ชั้นสูง และ  

(d)  จัดตั้ง ปฏิบัติการ จัดการหรือท าให้อยู่ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูง โดยใช้ค าว่า  
“มหาวิทยาลัย”  

เว้นเสียแต่ว่ามีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการศึกษาขั้นสูง 
บทลงโทษ 
มาตรา 72 บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 71 จะมีความผิดตามกฎหมายและจะ

ถูกตัดสินลงโทษและต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต44 หรือถูกจ าคุกเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2.2.6  สถาบันการศึกษาเอกชน45 
การป้องกันอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันการศึกษาเอกชน 
มาตรา 73  
(1)  ไม่มีอะไรในกฎหมายนี้ที่จะแปลความว่าเป็นการห้ามการจัดตั้งและบ ารุงรักษา

สถาบันการศึกษาเอกชน 
                                                           

44 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 (Malaysian Riggit 1 : 
9.82 Baht. 
 45  Saving relating to private educational institutions 

    73. (1) Nothing in this Act shall be construed as prohibiting the establishment and maintenance of 
a private educational institution.  
     (2) Notwithstanding subsection (1), every private educational institution shall comply with this 
Act and all regulations made under this Act and applicable to the educational institution. 
     (3) This Part shall not apply to a private higher educational Institution. Private educational 
institutions to comply with the requirement of National Curriculum and to prepare pupils for prescribed 
examinations. 

    74.  A private educational institution providing primary education or secondary education or both 
shall comply with the requirements of the National Curriculum and shall prepare pupils for prescribed 
examinations. 
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(2)  ถึงแม้ว่าตามอนุมาตรา (1) สถาบันการศึกษาเอกชนทุกๆ แห่งจะต้องกระท าตาม
กฎหมายนี้ และก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้กฎหมายนี้ และใช้กับสถาบันการศึกษาด้วย 

(3)  ส่วนน้ีจะไม่น ามาใช้กับสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นสูง 
สถาบันการศึกษาเอกชนจะต้องเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรของชาติ และ

เตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการสอนที่ระบุไว้  
มาตรา 74 สถาบันการศึกษาเอกชน จะจัดการการศึกษาระดับประถม หรือระดับมัธยม 

หรือทั้ง 2 อย่าง และจะต้องให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรแห่งชาติ และจะต้องเตรียม
นักเรียนให้พร้อมส าหรับการสอนที่ระบุไว้  

มาตรา 75  
(1)  รัฐมนตรีอาจต้องการให้สถาบันการศึกษาเอกชนจัดการสอนส าหรับการศึกษา

ภายหลังจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วจะต้องสอนวิชาต่อไป 
(a)  ภาษาของชาติ  ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแนะน ามากกว่าที่จะใช้ภาษาของชาติอ่ืน  
(b)  การศึกษาชนเผ่ามาเลเซีย 
(c)  ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแนะน า 
(d)  การศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาอิสลามส าหรับนักเรียนที่แสดงตนว่าเป็นอิสลาม 

(นับถือศาสนาอิสลาม) และ  
(e)  การศึกษาศีลธรรมส าหรับนักเรียนที่มิใช่คนนับถือศาสนาอิสลาม เป็นไปตามฐาน

ของหลักสูตรที่ก าหนด 
(2)  วิชาที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ (1) (a) ถึง (1) (c) จะถูกสอนเพิ่มเติมให้กับวิชาอื่นๆ 

หรือหลักสูตรการศึกษาที่สอนในสถาบันการศึกษาเอกชน 
อ านาจที่จะจัดท าข้อก าหนดส าหรับตรวจตราและควบคุมมาตรฐานของการศึกษา 
มาตรา 76 รัฐมนตรีอาจจะจัดท าข้อก าหนดส าหรับตรวจตรา ก าหนดกฎเกณฑ์หรือ

ควบคุมมาตรฐานของการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน 
ข้อห้ามต่อหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม อันเกี่ยวเนื่องกับปริญญา อ่ืนๆ ที่ให้โดย

มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ  
มาตรา 77  
(1)  ไม่มีสถาบันเอกชนใดๆ จะด าเนินการหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมร่วมกับผู้อ่ืน 

การร่วมกับผู้อ่ืน การรวมกับผู้อ่ืน ผูกพันกับผู้อ่ืน หรือร่วมมือกับผู้อ่ืน หรือในทางกลับกันร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ หรือองค์การอ่ืนๆ 
ภายในหรือภายนอกมาเลเซีย เว้นเสียแต่ว่ารัฐมนตรีจะเป็นผู้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 
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(2)  รัฐมนตรีจะไม่อนุมัติภายใต้อนุมาตรา (1) เว้นเสียแต่ว่ารัฐมนตรีพอใจว่าสถาบัน 
การศึกษาเอกชน ได้จัดการอย่างเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาขั้นสูง หรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือกิจการที่อ านวยความสะดวกส าหรับบทบัญญัติของหลักสูตรใน
โปรแกรมการศึกษาหรือฝึกอบรม ซึ่งได้อ้างอยู่ในอนุมาตรานี้  

(3)  เมื่อได้อนุมัติภายใต้อนุมาตรา (1) รัฐมนตรีอาจจะก าหนดเวลาและเงื่อนไขซึ่ง
รัฐมนตรีคิดว่าเหมาะสม 

(4)  บุคคลหนึ่งบุคคลใดฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) หรือล้มเหลวที่จะท าตามระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดโดยรัฐมนตรี ภายใต้อนุมาตรา (3) จะมีความผิดตามกฎหมายและจะต้องถูกตัดสิน
ลงโทษ โดยจะต้องถูกปรับไม่เกิน 30,000 ริงกิต หรือจ าขังเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและ
ทั้งจ าขัง  

การด าเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อบทบัญญัติของกฎหมายส าหรับสถาบัน การศึกษา
เอกชน  

มาตรา 78 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะต้องประกาศว่าไม่มีอะไรในส่วนนี้ ที่จะมีผลกระทบ
หรือเสียหายจากการด าเนินงานของบทบัญญัติอ่ืนๆ ในกฎหมายนี้ ต่อสถาบันการศึกษาเอกชน  
เว้นเสียแต่ว่าสถาบันการศึกษาได้มีข้อยกเว้นไว้อย่างแจ้งชัด 

3.2.2.7  การลงทะเบียนของสถาบันการศึกษา  
สถาบันการศึกษาทั้งหมดจะต้องจดทะเบียน 
มาตรา 79  
(1)  ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องจดทะเบียน

ภายใต้กฎหมายนี้  
(2)  การด าเนินการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายนี้ จะกระท าโดยนายทะเบียนใหญ่ ใน

บทบาทที่ถูกระบุไว้  
(3)  นายทะเบียนใหญ่อาจจะวางข้อก าหนดและเงื่อนไข ซึ่งนายทะเบียนใหญ่เห็นว่า

เหมาะสม เมื่อสถาบันการศึกษามีการจดทะเบียนภายใต้ อนุมาตรา (1)  
การจดทะเบียน 
มาตรา 80 นายทะเบียนใหญ่จะเก็บรักษาหรือเป็นเหตุให้ต้องเก็บรักษาการขึ้นทะเบียน

ของสถาบันการศึกษาในรูปแบบและลักษณะที่อาจมีการระบุไว้  
ใบรับรองตามข้อบัญญัติของการจดทะเบียน 
มาตรา  81 
(1)  การสืบสวนที่ยังค้างอยู่เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้อนุมาตรา 79 (2) นายทะเบียน

ใหญ่อาจจะโดยการพิจารณาอย่างรัดกุมออกกฎตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นประธาน
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กรรมการของคณะกรรมการของผู้ว่าราชการหรือบุคคลใดให้รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการต่อ
สถาบันการศึกษา ใบรับรองตามข้อบัญญัติของการจดทะเบียนในรูปแบบและที่อยู่เงื่อนไขที่อาจจะ 
มีการระบุไว้  

(2)  ใบรับรองตามข้อบัญญัติของการจดทะเบียนออกให้ภายใต้อนุมาตรา (1) อาจจะ
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากนายทะเบียนใหญ่ เพื่อยกเลิกในเวลาใดเวลาหนึ่งและแจ้งให้
บุคคลที่ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

การจดทะเบียน 
มาตรา 82 
(1)  โดยไม่มีอคติต่อมาตรา 81 และเกี่ยวเนื่องกับอนุมาตรา (3) และมาตรา 83 นาย

ทะเบียนใหญ่จะจดทะเบียนให้แก่สถาบันการศึกษาและส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมการของผู้ว่า
ราชการ หรือผู้ที่รับผิดชอบต่อการบริหารของสถาบันการศึกษา และใบรับรองการจดทะเบียน แต่
เร่ืองนี้จะเกิดภายหลังจากได้มีการยื่นเร่ืองขอจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา ซึ่งนายทะเบียนใหญ่
จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และภายหลังได้มีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว 

(2)  ประธานฯ ของกรรมการผู้ว่าราชการหรือคนอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบต่อการจัดการของ
สถาบันการศึกษา จะจออกส าเนาใบรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกภายใต้อนุมาตรา (1) จะถูกเก็บ
แสดงไว้อย่างเห็นได้ชัดในบริเวณของสถาบันการศึกษา 

(3)  นายทะเบียนใหญ่อาจจะวางเงื่อนไขก่อนการจดทะเบียน ซึ่ง (เขา) นายทะเบียนใหญ่
เห็นว่าเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวข้องกับบริเวณของสถาบันการศึกษา 
มาตรา 83 
(1)  ไม่มีสถาบันการศึกษาใดจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริเวณสถาบัน หรือเปลี่ยนแปลง

แก้ไขในบริเวณโดยไม่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนใหญ่ซะก่อน 
(2)  การปฏิบัติงานส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของพื้นที่ของสถาบันการศึกษาจะ

ออกส าเนาใบรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกภายใต้อนุมาตรา (1) จะถูกเก็บแสดงไว้อย่างเห็นได้
ชัดในบริเวณของสถาบันการศึกษา 

(3)  นายทะเบียนใหญ่อาจจะวางเงื่อนไขก่อนการจดทะเบียน ซึ่ง (เขา) นายทะเบียนใหญ่
เห็นว่าเหมาะสม 

การปฏิเสธการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา 
มาตรา 84 นายทะเบียนใหญ่อาจจะปฏิเสธการจดทะเบียนให้แก่สถาบันการศึกษา ถ้า

นายทะเบียนใหญ่พอใจ 
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(a)  ว่า สถาบันการศึกษาไม่ได้พอใจต่อมาตรฐานของสุขภาพและความปลอดภัยตามที่
ระบุไว้ 

(b)  ว่า สถาบันการศึกษาใช้หรือมีแนวโน้มว่าจะใช้ส าหรับจุดประสงค์ที่จะท าลาย
ผลประโยชน์ของมาเลเซียต่อสาธารณะ หรือต่อนักเรียน 

(c)  ว่า ชื่อ ที่อยู่ข้างล่างนี้ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้ในการจดทะเบียน ซึ่งในความเห็น
ของเขา (นายทะเบียนใหญ่) ไม่เป็นที่ต้องการ 

(d)  ว่า เคร่ืองอ านวยความสะดวกด้านการศึกษาที่มีอยู่พอเพียงในพื้นที่ ที่ซึ่งได้รับการ
เสนอให้เปิดเป็นสถาบันการศึกษา 

(e)  ว่า ค าแถลงการณ์ไม่เป็นความจริง หรือท าให้เข้าใจผิดได้ ในสาระส าคัญ โดย
เฉพาะที่ได้ท าหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ส าหรับการจดทะเบียน 

(f)  ว่า บุคคลที่ยื่นขอจดทะเบียนของสถาบันการศึกษาล้มเหลวหรือปฏิเสธที่จะท า
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยนายทะเบียนใหญ่ ภายใต้อนุมาตรา 82(3) หรือ  

(g)  ว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของกรรมการของผู้ว่าราชการ 
หรือครูใหญ่ ดูไม่เหมาะสมและสมควรหรือบุคคลที่รับผิดชอบที่จะท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
หรือครูใหญ่ก็แล้วแต่กรณี 

การแจ้งการปฏิเสธต่อสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียน 
มาตรา 85 
(1)  เมื่อนายทะเบียนใหญ่ปฏิเสธการจดทะเบียนให้แก่สถาบันการศึกษาภายใต้ข้อบัญญัติ

ของมาตรา 84 เขาต้องแจ้งต่อผู้ยื่นขอจดทะเบียน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการปฏิเสธ
นั้น และระบุแจ้งเหตุผลที่ปฏิเสธด้วย  

(2)  ผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้รับความผิดหวังจากการปฏิเสธของนายทะเบียนใหญ่สถาบัน 
การศึกษาอาจจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 20 วัน หลังจากได้รับการแจ้งปฏิเสธการจดทะเบียน
ภายใต้ความเป็นไปของอนุมาตรา (1) และความตัดสินใจของรัฐมนตรีถือเป็นที่สิ้นสุด  ข้อห้าม
ในการโฆษณาอื่นๆ  

มาตรา 86 
(1)  ไม่มีผู้ใดจะส่งเสริมสถาบันการศึกษา ไม่ว่าโดยการโฆษณาออกหนังสือชี้ชวนออก

หนังสือเล่มเล็กๆ หรืออย่างอ่ืน เว้นเสียแต่ว่าสถาบันการศึกษาได้มีการจดทะเบียนแล้ว หรือ
ใบรับรองการจดทะเบียนได้ออกมาแล้วภายใต้บทบัญญัติอนุมาตรา 81(1) 

(2)  บุคคลซึ่งฝ่าฝืนอนุมาตรา (1) จะมีความผิดตามกฎหมาย  และจะได้รับการตัดสินใจ
โดยต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 30,000 ริงกิต หรือจ าขังในเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
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3.2.2.8  การยกเลิกการจดทะเบียน 
หลักฐานในการยกเลิกการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา 
มาตรา 87 
(1)  นายทะเบียนใหญ่อาจจะปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการของกรรมการของ

ผู้ว่าราชการ หรือผู้หนึ่งผู้ใดรับผิดชอบต่อการบริหารของสถาบันการศึกษา และประกาศถึง
จุดประสงค์ที่จะยกเลิกการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา ถ้าเขาพอใจว่ามันเป็นเร่ืองที่ควรจะ
ท าอย่างรวดเร็วถ้ามีเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(a)  เร่ืองหรือหลักฐานที่ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 98(a)   
(b)  สถาบันการศึกษาที่ว่ายังไม่มีระเบียบวินัยพอเพียง 
(c)  การจดทะเบียนของสถาบันการศึกษานั้นกระท าไป โดยเหตุผลของความผิดหรือ

หลักฐานข้อเท็จ  หรือท าให้เข้าใจผิดในค าแถลงการณ์ 
(d)  พบว่า ประธานกรรมการของกรรมการผู้ว่าราชการ หรือคนอ่ืนใดซึ่งรับผิดชอบการ

บริหารของสถาบันการศึกษา ได้ท าเร่ืองราวปลอมๆ หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ โดยเฉพาะ
ในการส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา 

(e)  มีการฝ่าฝืนสัญญาในข้อก าหนดหรือเงื่อนไข ซึ่งนายทะเบียนใหญ่ได้ก าหนดไว้
ภายในอนุมาตรา 79(3) 

(f)  พบว่า ไม่มีประธานกรรมการของกรรมการผู้ว่าราชการของสถาบันการศึกษา 
หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของกรรมการผู้ว่าราชการ หรือเป็น
ครูใหญ่ ไม่มีความเหมาะสม และเหมาะ หรือบุคคลที่รับผิดชอบไปท าหน้าที่ประธานกรรมการ
หรือครูใหญ่ ซึ่งแล้วแต่กรณี 

(2)  นายทะเบียนใหญ่อาจจะกระท าอย่างใดภายใต้อนุมาตรา (1) ถ้าเขามีเหตุผลที่
จะเชื่อว่าสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนแล้วนั้นได้หยุดด าเนินการ 

(3)  ค าประกาศถึงความตั้งใจที่จะยกเลิกการจดทะเบียน ของสถาบันการศึกษาภายใต้
อนุมาตรา (1) จะระบุภายใต้พื้นฐานที่ว่า เร่ืองได้ถูกเสนอมาเพื่อยกเลิกการจดทะเบียน 

(4)  ที่ซึ่งค าประกาศภายใต้อนุมาตรา (1) ได้ถูกใช้ไปตามอนุมาตราดังกล่าว ผู้ได้รับการ
แจ้งไป 

(5)  ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ภายใต้อนุมาตรา (4) หรือถ้าการอุทธรณ์ถูกปฏิเสธ นายทะเบียน
ใหญ่อาจจะยกเลิกการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่มีก่อนหน้านั้น และภายใน 20 วัน ของ
วันที่ยกเลิก ประธานกรรมการของกรรมการผู้ว่าราชการหรือบุคคลใดๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหาร
ของสถาบันการศึกษาจะต้องยินยอมต่อนายทะเบียนใหญ่ รวมทั้งใบรับรองการจดทะเบียนของ
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สถาบันการศึกษา และเคร่ืองมือต่างๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ถูกยกเลิกจะต้องคืน และประธานกรรมการและ
ผู้ว่าราชการและลูกจ้างทุกคนของสถาบันการศึกษาจะต้องยินยอมคืนใบรับรองการจดทะเบียนที่
ออกให้ภายใต้กฎหมายนี้ต่อนายทะเบียนใหญ่ 

3.2.2.9  การจดทะเบียนของผู้รับราชการและลูกจ้างในสถาบันการศึกษา 
ผู้รับราชการทั้งหมดและลูกจ้างจะต้องจดทะเบียน 
มาตรา 88 
(1)  คนทุกคนซึ่งท าหน้าที่อยู่ว่าราชการหรือลูกจ้างของสถาบันการศึกษาจะต้อง

จดทะเบียนในฐานะผู้ว่าฯ หรือลูกจ้าง ซึ่งแล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันการศึกษา 
(a)  ความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรของนายทะเบียนใหญ่เพื่อจุดประสงค์ของการ

เปลี่ยนแปลง แก้ไข สลักหลังหรือแทนที่ หรือ 
(b)  ในกรณีที่การอนุญาต  เมื่อครบวันหมดอายุ 
ให้ยินยอม (Surrendered คือ ยอมให้ท าอะไรก็ได้ตามกฎกติกาที่มีอยู่) ภายใน 20 วัน 

โดยบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือบุคคลใดที่เป็นเจ้าของมัน (เป็นเจ้าของใบจดทะเบียน) ให้ยินยอม
แก่นายทะเบียนใหญ่ 

หน้าที่ของครูในการระบุการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการศึกษา 
มาตรา 116 
ครูที่จดทะเบียนทุกคน ภายใน 14 วัน ของวันเร่ิมต้นหรือหยุดสอนในสถาบัน การศึกษา 

จะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียนใหญ่ รายงานชื่อสถาบันการศึกษาที่สอนอยู่
หรือหยุดสอนให้ทราบถึงวันที่เร่ิมสอนหรือหยุดสอนในสถาบันการศึกษานั้นๆ  

3.2.2.10 การตรวจตราโรงเรียน46 
การตรวจตรา  

                                                           

 46  117. The Chief Inspector shall— 
    (a) be responsible, in collaboration with such authorities as the Minister may appoint, for ensuring 
that an adequate standard of teaching is developed and maintained in educational institutions; 
    (b) inspect educational institutions or cause educational institutions to be inspected by an 
Inspector of Schools at such intervals as he shall deem appropriate;  
    (c) when directed so to do by the Minister, inspect an educational institution or cause the 
educational institution to be inspected; and 
    (d) undertake such other duties in relation to the inspection of educational institutions as the 
Minister may direct or as may be prescribed. 
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หน้าที่ของหัวหน้าผู้ตรวจการ 
มาตรา 117 หัวหน้าผู้ตรวจการจะ 
(a)  รับผิดชอบ ร่วมมือกับผู้มีอ านาจซึ่งรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง เพื่อเป็นการประกันว่า

มาตรฐานของการสอนได้รับการพัฒนาอย่างพอเพียง และยังคงอยู่ในสถาบันการศึกษา 
(b)  ตรวจสอบสถาบันการศึกษาหรือสาเหตุที่สถาบันการศึกษาถูกตรวจสอบโดย

ผู้ตรวจสอบของโรงเรียนในช่วงเวลาซึ่งเห็นว่าเหมาะสม 
(c)  เมื่อแนะน าดังกล่าวให้ท าโดยรัฐมนตรี ซึ่งตรวจดูสถาบันการศึกษา หรือสาเหตุที่

สถาบันการศึกษาถูกตรวจสอบ และ 
(d)  ด าเนินงานหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรี

อาจแนะน าหรือระบุไว้ 
อ านาจในการเสนอแนะของผู้ตรวจการของโรงเรียน47  
มาตรา 118 หัวหน้าผู้ตรวจการ หรือผู้ตรวจการของโรงเรียน อาจให้ค าแนะน าแก่ผู้ว่า

ราชการ หรือบุคลใดๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหารสถาบันการศึกษา และต่อครูในเร่ืองเกี่ยวกับการ
สอนและวิธีการสอน 

ข้อจ ากัดของค าสั่งของผู้ตรวจการโรงเรียน 
มาตรา 119 หัวหน้าผู้ตรวจการหรือผู้ตรวจการของโรงเรียน จะไม่ออกค าสั่งใดหรือ

ก าหนดทิศทางใดๆ ให้แก่ผู้ว่าราชการ หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
สถาบันการศึกษา เว้นเสียแต่ว่าเร่ืองดังกล่าวได้รับอนุมัติจากกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายนี้ 

รายงานของผู้ตรวจการโรงเรียน 
มาตรา 120  
(1)  หัวหน้าผู้ตรวจการ จะยื่นรายงานการตรวจสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ

มาตรา 117 ทุกคร้ัง ต่อรัฐมนตรี และเมื่อรายงานของผู้ตรวจการโรงเรียนได้ถูกเขียนขึ้นเขาจะต้อง
สลักหลังความเห็นตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
                                                           

 47 Advisory powers of Inspectors of Schools 
   118. The Chief Inspector or an Inspector of Schools may give advice to the governors or any other 

person responsible for the management of an educational institution and to teachers on matters relating to 
teaching and teaching methods. 
    Restriction on orders of Inspectors of Schools 

   119. The Chief Inspector or an Inspector of Schools shall not, except to such extent as he may be 
authorized by any regulations made under this Act, issue any order or direction to the governors or any other 
person responsible for the management of an educational institution. 
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(2)  รายงานของสถาบันการศึกษาที่ยื่นไปภายใต้อนุมาตรา (1) จะเป็นเอกสารที่เป็น
ความลับ แต่อาจจะไม่ลับส าหรับคนอื่นๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา 
และรวมทั้งครูในเร่ืองนี้ด้วย และรายงานก็จะมีพร้อมทั้งมวล แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาพินิจ
พิเคราะห์จากรัฐมนตรีก่อน 

อ านาจทั่วๆ ไปของผู้ตรวจการโรงเรียน  
มาตรา 121 ส าหรับจุดประสงค์ในการสอบสถาบันการศึกษาภายใต้มาตรา 117 หัวหน้า

ผู้ตรวจการ (ผู้ตรวจการใหญ่) หรือผู้ตรวจการโรงเรียน (ในส่วนนี้จะอ้างว่าเป็น “ผู้ตรวจการ”) อาจจะ 
(a)  เข้าไปในสถานศึกษาในเวลาใดก็ได้  และ 
(b)  ต้องการประธานกรรมการของกรรมการของผู้ว่าราชการ หรือตัวผู้ว่าราชการ หรือ

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา หรือ ครู หรือ ลูกจ้าง หรือบุคคลใด
ที่ถูกพบในสถาบันการศึกษา 

(i)  เพื่อสร้างตารางส าหรับการตรวจสอบของเขา  ตารางสอน หรือบันทึกเกี่ยวกับวิชา
ที่ได้สอน หรือถูกสอนหรือหนังสือต่างๆ เอกสาร วัตถุสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งผู้ตรวจการเห็นว่า 
เกี่ยวเนื่องกับการสอนซึ่งด าเนินไปในสถาบันการศึกษา หรือการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา 
และ  

(ii)  เพื่อจัดหาข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ตรวจการ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสอนในสถาบัน  
การศึกษา ซึ่งผู้ตรวจการอาจมีความต้องการและสิ่งที่อยู่ในอ านาจของประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการ 
หรือคนอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหารของสถาบันการศึกษา ครู  ลูกจ้าง  หรือบุคคลใดๆ ซึ่งต้อง
หาข้อมูลให้ 

หัวหน้าผู้ตรวจการ (ผู้ตรวจการใหญ่) อาจจะมอบอ านาจให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาเพื่อ
ปฏิบัติการในนามของเขา (ผู้ตรวจการใหญ่)  

มาตรา 122 หัวหน้าผู้ตรวจการอาจจะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่
การศึกษา ภายใต้มาตรา 4 ให้ปฏิบัติงานในนามของเขา ใช้อ านาจของเขาในการท าให้ภาระกิจลุล่วงไป
ภายใต้กฎหมายนี้ 

อ านาจของรัฐมนตรีในการออกกฎข้อบังคับ 
มาตรา 130 
(1)  โดยปราศจากอคติต่ออ านาจของรัฐมนตรีในการออกกฎข้อบังคับ ภายใต้บทบัญญัติ

อ่ืนๆ ในกฎหมายนี้ รัฐมนตรีอาจออกกฎข้อบังคับส าหรับจุดประสงค์เพื่อให้เร่ืองนี้มีผลในบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี ้
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(2)  โดยปราศจากอคติต่ออ านาจทั่วไปที่มีในอนุมาตรา (1) รัฐมนตรีอาจจะก าหนด
ข้อบังคับส าหรับหรือที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองทั้งหมด หรือของเร่ืองราวต่อไปนี้ 

 (a)  การรับนักเรียนเข้าสถาบันการศึกษา ต้องมีการลงทะเบียนของนักเรียนใน
สถาบันการศึกษานั้น ก าหนดอายุและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องมีอยู่ในสถาบันการศึกษา 
หรือในชั้นใดๆ ในสถาบันการศึกษานั้นๆ  

 (b)  ระยะเวลาของช่วงการเรียน (เทอม) ของสถาบันการศึกษา จ านวนวันและ
จ านวนชั่วโมงที่นักเรียนควรจะเรียนในสถาบันการศึกษา และจ านวนวันที่จะให้เป็นวันหยุด โดย
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง หรือสถาบันการศึกษาที่ถูกระบุ หรือชั้นเรียนของสถาบันการศึกษา 

 (c)  การจัดตั้งและการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา และหน้าที่ของผู้ว่าราชการ 
หรือบุคคลใดๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา 

 (d)  รูปแบบของการจดทะเบียนส าหรับการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษา หรือ
ของผู้ว่าราชการ หรือลูกจ้างจะถูกเก็บรักษาและดูแลให้คงอยู่และส าหรับระบบของเร่ืองนี้ที่มีการ
ดึงออกมาจากเร่ืองนั้นๆ  

 (e)  ระบบการจัดการจะถูกติดตาม และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจะถูกจัดเก็บให้
สอดคล้องกับการยื่นขอจดทะเบียนภายใต้กฎหมายนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับใบรับรองใดๆ การอนุญาต 
หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ 

 (f)  ระบบการปฏิบัติการจะถูกติดตามส าหรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบรับรอง
ในการจดทะเบียน หรือใบอนุญาตที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ และการทดแทนของใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต ซึ่งสูญหายหรือเสียหาย 

 (g)  ระเบียบวินัยในสถาบันการศึกษาและกิจกรรมใดๆ ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น
ในสถาบันฯ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งรัฐมนตรีมีความเห็นว่าจะมีผลต่อระเบียบวินัยของสถาบันการศึกษา 

 (h)  หลักสูตรแห่งชาติ รวมทั้งวิชาและเรื่องราวต่างๆ จะไม่ให้มีการศึกษาถ้า
เกี่ยวข้องกับศาสนาของมาเลเซีย ที่ซึ่งค าแนะน าอาจจะหรือจะให้แก่สถาบันการศึกษา และเวลา
ซึ่งใช้ไปในการศึกษาแต่ละวิชา ซึ่งมีการสอนในสถาบันการศึกษา 

 (i)  การจัดตั้ง องค์การ การบริหารจัดการ การควบคุมและการสิ้นสุดของสมาคม
นักเรียนหรือตัวนักเรียนเอง และครู หรือครู ผู้ปกครอง ไม่ว่าภายในสถาบันการศึกษาหรือไม่ก็
ตาม และกฎข้อบังคับที่ท าขึ้นภายใต้ย่อหน้านี้ อาจจะจัดให้สมาคมของครูและผู้ปกครอง รวมทั้ง
บุคคลใดๆ ที่มิใครูหรือผู้ปกครองของนักเรียนของสถาบันการศึกษานี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 (j)  หนังสือ สิ่งของ และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่ใช้ในสถาบันการศึกษานี้ รวมทั้ง
วิธีการจัดซื้อหนังสือ สิ่งของและเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  
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 (k)  ข้อห้ามของการใช้ ภายในสถาบันการศึกษา หรือภายในชั้นเรียนที่ก าหนด
ของสถาบันการศึกษา หรือภายในชั้นเรียนที่ก าหนดของสถาบันการศึกษา ต่อหนังสือ หรือสิ่งของ 
การใช้สิ่งของดังกล่าวจะไม่เป็นสิ่งพึงประสงค์ 

 (l)  ข้อห้ามของการใช้หรือส่งมอบต่อนักเรียนใดๆ โดยศูนย์กลางการศึกษาทางไกล 
หรือส่งมอบของ  น าเข้าหรือขาย  ส าหรับใช้ หรือส่งมอบโดยศูนย์กลางการศึกษาทางไกล ในการ
ส่งวัสดุ หนังสือ บทเรียน ค าแนะน า หรือสิ่งอื่นๆ ที่ตีพิมพ์ หรือเขียนหรือเป็นอย่างอ่ืน การใช้ของ
เหล่านี้โดยศูนย์กลางการศึกษาทางไกลเป็นที่ไม่พึงประสงค์ 

 (m)  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในสถาบันทางการศึกษา
จะต้องได้รับอนุญาต 

 (n)  มาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานของสุขภาพและความปลอดภัย และใช้ใน
บริเวณขอบเขตของสถาบันการศึกษาจะต้องเหมือนและตามที่ระบุไว้เป็นมาตรฐานต่างๆ และการ
ใช้เพื่อรายการดังกล่าวของสถาบันการศึกษาซึ่งอาจจะมีระบุอยู่ในกฎข้อบังคับ 

 (o)  การจดทะเบียนของนักเรียนในสถาบันการศึกษา การตรวจสอบการ จดทะเบียน
ของนักเรียน การท าการจดทะเบียนออกมาเพื่อจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ โดยบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจให้ท าหน้าที่แทนภายใต้กฎข้อบังคับ และบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองอ านาจหน้าที่ ซึ่งอาจมี
ระบุอยู่ในกฎข้อบังคับ ในทางกลับกันของรายละเอียดในการจดทะเบียน ซึ่งอาจจะถูกเร่งรัดโดย
บุคคลซึ่งประสงค์จะรักษาการจดทะเบียนไว้ภายใต้กฎข้อบังคับนี้ 

 (p)  รูปแบบของการจดทะเบียนของครูได้ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้มาตรา  104 
จะถูกเก็บหรือดูแลรักษา และระบบการปฏิบัติงานส าหรับออกส าเนารับรองถูกต้องของรายการ
ต่างๆ ดังกล่าว  

 (q)  ระบบการปฏิบัติงานจะถูกติดตาม เพื่อการรับรองสลักหลัง เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไข ใบรับรองการจดทะเบียนในฐานะครู ซึ่งออกระบบปฏิบัติงานมาภายใต้มาตรา 109 และการ
ทดแสนความสูญเสียหรือการเสียหายของใบรับรองหรือใบอนุญาตในการสอน 

 (r)  ระบบปฏิบัติงานจะถูกติดตามและเร่ืองอ่ืนๆ ที่ตามมา ซึ่งจะประกันการยกเลิก
ของใบรับรองการจดทะเบียนเป็นครูภายใต้มาตรา 109 หรือของใบอนุญาตส าหรับการสอน 

 (s)  การท างานและระบบการปฏิบัติงานจะถูกติดตามอันกึ่ยวกับการตรวจสอบ 
ซึ่งกระท าโดย “Committee of Enquiry” ซึ่งแต่งต้ังภายใต้อนุมาตรา 126(1) 

 (t)  แบบอย่างในการอุทธรณ์ จะกระท าต่อรัฐมนตรีจากการตกลงใจของนาย
ทะเบียนใหญ่ และค่าธรรมเนียมจะจ่ายเป็นไปตามการอุทธรณ์ 
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 (u)  การจัดตั้ง การจัดองค์การ การบริหารจัดการ การควบคุมและการยกเลิก ต่อ
สภาการกีฬาใดๆ ทั้งหมด หรือกรรมการที่สภาการศึกษา และของสภาการศึกษาที่ชนบน ต าบล รัฐฯ  
หรือระดับชาติ  

 (v)  บทบัญญัติของการศึกษาที่ต่อเนื่องในสถาบันการศึกษา จะถูกจัดตั้งและ
ด ารงอยู่โดยรัฐมนตรี ภายใต้กฎหมายนี้  

 (w)  การหมุนเวียนโดยนักเรียน 1 คน หรือหลายๆ คน ไม่ว่าจะภายในสถาบัน 
การศึกษาหรือไม่ ส าหรับสารสาร สิ่งพิมพ์เล่มเล็กๆ หรือสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งที่ถูกเขียนขึ้น  

 (x)  แบบอย่างของการตัดสินใจต่อจ านวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ  จ่ายให้แก่
สถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอุดหนุน 

 (y)  เงื่อนไขและข้อจ ากัด หรือขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือที่ได้รับหรือเงินทุนที่ได้รับ 
จะถูกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอุดหนุนอยู่ 

 (z)  การตัดสินใจส าหรับค่าธรรมเนียมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะถูกเรียกเก็บไปยัง
ผู้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างทั่วๆ ไป หรือชั้นใดๆ ในสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลอุดหนุน 
และการจ่ายเงินหรือละเลยเก็บค่าธรรมเนียม 

 (aa)  รูปแบบของการโยกย้ายถ่ายเทและการยกให้ของทรัพย์สินใดๆ โยกย้ายหรือ
ยกให้ภายใต้กฎหมายนี้ และรูปแบบของการจดทะเบียนหัวเร่ืองของทรัพย์สิน 

 (ab)  ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เหมาะสมจะเรียกเก็บอันเกี่ยวข้องกับเร่ืองใดๆ ที่จัดการ
ระบุไว้ในกฎหมายนี้ 

 (ac)  รูปแบบซึ่งอาจจะใช้ส าหรับท าบทบัญญัติของกฎหมายนี้ให้เสร็จ และซึ่ง
อาจจะใช้อันเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองราวใดๆ ที่ระบุหรือต้องการในกฎหมายนี้ ซึ่งจะต้องถูกระบุไว้โดย
รัฐมนตรี  และ  

 (ad)  เร่ืองอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีเห็นควรเร่งรัดหรือจ าเป็นเพื่อให้เกิดผลต่อบทบัญญัติ
ใดๆ ของกฎหมายนี้ 

กฎข้อบังคับอาจระบุบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน  
มาตรา 131 กฎข้อบังคับที่ท าขึ้นภายใต้กฎหมายนี้ อาจจะจัดการว่า การฝ่าฝืนต่อ

บทบัญญัติใดๆ ในกฎข้อบังคับนี้จะตกเป็นจ าเลย และจะถูกลงโทษด้วยการตัดสิน พร้อมด้วย
ค่าปรับ หรือจ าคุกเป็นเวลาหนึ่ง หรือทั้งปรับและทั้งจ า แต่การจัดการค่าปรับจะไม่เกิน 10,000 ริงกิต 
หรือจ าคุกไม่เกินกว่า 6 เดือน  

ผู้กระท าผิดและการลงโทษ 
ผู้กระท าผิดและการลงโทษอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษา 
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มาตรา 132 
(1)  บุคคลใดซึ่งเป็นประธานกรรมการของกรรมการของผู้ว่าราชการ หรือผู้ว่าราชการ 

หรือบุคคลอ่ืนใดที่รับผิดชอบต่อการจัดการบริหารของสถาบันการศึกษา ได้ท าถ้อยค าแถลงอัน
เป็นเท็จ หรือท าให้เข้าใจผิดในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา จะมีความผิดเหมือนกับเป็น
ผู้กระท าผิด (จ าเลย) และจะถูกตัดสินให้รับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 50,000 ริงกิต หรือจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือทั้งปรับและทั้งจ าคุก 

(2)  บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง 
(a)  ยื่นเร่ืองขอจดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ส าหรับสถาบันการศึกษา หรือการ

จดทะเบียนส าหรับผู้ว่าราชการหรือลูกจ้าง หรืออ่ืนๆ เพื่อจุดประสงค์ในการแนะน าชักชวนให้นาย
ทะเบียนใหญ่ด าเนินงานหรือละเว้นการด าเนินงาน ด้วยอ านาจหน้าที่ของเขาภายใต้กฎหมายนี้ 
และท าถ้อยแถลงซึ่งเขารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของปลอมหรือไม่เชื่อว่าจะเป็นของจริง หรือโดยตั้งใจอ า
พรางข้อเท็จจริงของวัตถุ เร่ืองราว หรือจัดหาข้อมูลให้ ซึ่งจะท าให้หลงผิดได้ 

(b)  อุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางต่อนายทะเบียนใหญ่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จะด าเนินงานตามอ านาจที่ได้รับภายใต้มาตรา 100, 101, หรือ 102 

(c)  การปฏิเสธที่จะผลิตหนังสือ  เอกสาร  หรือสิ่งพิมพ์ หรือปฏิเสธที่จะจัดหาข้อมูล
ในการฝ่าฝืนอนุมาตรา 100 (2) หรือจัดหาข้อมูลซึ่งตัวเขาเองทราบว่า เป็นเท็จ หรือไม่เชื่อว่าเป็น
ของจริง 

(d)  ในการเป็นประธานกรรมการของกรรมการผู้ว่าราชการของสถาบันการศึกษาฝ่าฝืน
อนุมาตรา 94(1) 

(e)  เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งประสงค์จะจดทะเบียนในฐานะผู้ว่าราชการ หรือลูกจ้าง 
ภายใต้มาตรา 88 มีการกระท า เช่น ผู้ว่าราชการ หรือลูกจ้าง ถ้าไม่เป็นตามนี้ก็จดทะเบียนได้ 

(f)  เป็นผู้ว่าราชการหรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดหารของสถาบัน การศึกษา 
ที่เป็นต้นเหตุหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ กระท าตัวเช่นผู้ว่าราชการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ หรือท าตัวเช่นลูกจ้างของสถาบันการศึกษา โดยปราศจากการ
ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายนี ้

(g)  กระท าการเช่นผู้ว่าราชการ หรือลูกจ้าง ในสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้จดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายนี้ หรือ  

(h)  เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการผู้ว่าราชการ หรือผู้ว่าราชการหรือบุคคล
ใดๆ ที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาได้ล้มเหลวที่จะป้องกันสถาบันฯ จาก
การใช้สิ่งที่ผิดกฎหมาย เพื่อกิจกรรมหรือจุดประสงค์ของสถาบันฯ หรือเพื่อกิจกรรมหรือจุดประสงค์
ของกิจการที่ผิดกฎหมาย สังคมหรือส่วนอ่ืนๆ ของตัวตน (สถาบันการศึกษา) จะมีความผิดเช่น
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ผู้ท าผิดกฎหมาย (จ าเลย) และจะถูกตัดสินให้รับผิดชอบต่อค่าปรับซึ่งไม่เกิน 30,000 ริงกิต หรือ
จ าคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและทั้งจ าคุก 

(3)  บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่ง  
(a)  เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการผู้ว่าราชการ หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ

ในการบริหารของสถาบันการศึกษา ล้มเหลว และเป็นสาเหตุให้การท าส าเนาใบรับรองการ
จดทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่จะติดแสดงไว้ตามกฎหมายของอนุมาตรา 82(2)  

(b)  ล้มเหลวที่จะยอมรับผิดต่อนายทะเบียนใหญ่ ส าหรับใบรับรองการจดทะเบียน 
หรือเคร่ืองมือของรัฐบาลภายใต้อนุมาตรา 87(5) หรือ 97(1) 

(c)  เป็นประธานกรรมการของกรมการของผู้ว่าราชการของสถาบันการศึกษา ฝ่าฝืน
อนุมาตรา 49(1) หรือ  

(d)  เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณของสถาบันฯ และมีเหตุผลที่จะท าให้
เชื่อว่า พื้นที่บริเวณหรือบางส่วนของพื้นที่ได้ถูกใช้ไปในสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องการจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายนี้ แต่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าว เจ้าของหรือผู้ครองครองล้มเหลวที่จะด าเนินการ
ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ดังกล่าว จะมีความผิด เช่น ผู้กระท าความผิด 
(จ าเลย) และจะต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาให้รับผิดชอบค่าปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต ผู้กระท าผิด 
(จ าเลย) และบทลงโทษอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนของครู 

มาตรา 133 
(1)  บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่ง ในการยื่นขอจดทะเบียนในฐานะครู หรืออื่นๆ ส าหรับ

จุดประสงค์ในการชี้แนะให้นายทะเบียนใหญ่ปฏิบัติงาน หรือละเว้นการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายนี้ 
ได้ท าถ้อยค าแถลงซึ่งเขาเองทราบแล้วว่าเป็นเท็จหรือไม่เชื่อว่าเป็นเร่ืองจริงหรือตั้งใจจะปิดบังสิ่ง
ที่เป็นความจริงอ่ืนๆ หรือจัดหาข้อมูลซึ่งอาจท าเข้าใจผิด จะมีความผิดเช่นผู้กระท าผิด (จ าเลย) 
และจะต้องถูกพิพากษาให้รับผิดชอบต่อค่าปรับจ านวนไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจ าคุกเป็นเวลา
ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับและทั้งจ าคุก 

(2)  บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่ง  
(a)  กระท าตนเป็นเช่นครูในสถาบันการศึกษา ในการฝ่าฝืนอนุมาตรา 103 (1) 
(b)  สาเหตุ การอนุญาต หรือว่าจ้าง บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นครูในการฝ่าฝืน

อนุมาตรา 103(1) 
(c)  กระท าตนเป็นเช่นครูในสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน 
(d)  เป็นครูที่จดทะเบียนสอนในสถาบันการศึกษาในการฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ที่วางไว้

ภายใต้อนุมาตรา (109(2) หรือเป็นเช่นผู้ถือใบอนุญาตในการสอน ซึ่งออกให้ภายใต้มาตรา 114 
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และสอนในสถาบันการศึกษาในการฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ซึ่งก าหนดไว้ โดยใบอนุญาตนี้ (ใบอนุญาต
ในการสอน)  

(c)  สาเหตุ การอนุญาต หรือการว่าจ้างครูที่จดทะเบียนให้สอนในสถาบัน การศึกษา
ในการฝ่าฝืนข้อบังคับเงื่อนไขใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูซึ่งได้ก าหนดไว้ภายใต้มาตรา 109 หรือสาเหตุ 
การอนุญาต หรือการว่าจ้าง ผู้ถือใบอนุญาตในการสอนออกให้ภายใต้มาตรา 114 เพื่อการสอน 
หรืออ่ืนๆ ซึ่งมากกว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ใบอนุญาตในการสอน)  

(f)  ล้มเหลวต่อการยินยอมต่อใบรับรอง เอกสาร หรือใบอนุญาต อันเกี่ยวข้องกับ
มาตรา 115 หรือ  

(g)  เป็นครูที่จดทะเบียนล้มเหลวที่จะท ารายงานต่อนายทะเบียนใหญ่ให้เป็นไปตาม
มาตรา 116 

จะต้องถูกตัดสินในฐานะผู้กระท าผิดกฎหมาย (จ าเลย) ภายใต้ย่อหน้า (b) หรือ (e) 
ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต และจะต้องถูกพิพากษาในฐานะผู้กระท าผิดกฎหมาย 
(จ าเลย) ภายใต้ย่อหน้า (a), (c), (d), (f) หรือ (g) ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 5,000 ริงกิต  

ผู้กระท าผิดกฎหมาย (จ าเลย) และบทลงโทษ อันเกี่ยวกับผู้ตรวจการ 
มาตรา 134 บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่ง 
(a)  อุปสรรคหรือขัดขวาง หัวหน้าผู้ตรวจการ หรือผู้ตรวจการของโรงเรียนในการ

ปฏิบัติงานตามอ านาจใดๆ ที่ได้รับมาโดยมาตรา 121 
(b)  ปฏิเสธที่จะท าตารางสอน รายการวิชาที่สอน บันทึก สมุด สิ่งของ เอกสาร หรือ

ข้อความใดๆ หรือจัดหาข้อมูลในการฝ่าฝืนกฎหมายตามย่อหน้าย่อย ที่ 121 (b) (ii)  หรือ (c) จัดหา
ข้อมูลซึ่งเป็นเท็จในเร่ืองใดๆ โดยเฉพาะ หรือซึ่งเขาเองรู้ดีว่าเป็นเท็จหรือไม่เชื่อว่าเป็นของจริง      
จะมีความผิดในฐานะผู้กระท าผิด (จ าเลย) และจะต้องถูกพิพากษาให้รับผิดชอบต่อค่าปรับไม่เกิน 
30,000 ริงกิต หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับและจ าคุก 

บทลงโทษทั่วๆ ไป 
มาตรา 135 
(1)  บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งผิดในการกระท าผิดกฎหมาย (เป็นจ าเลย) ภายใต้กฎหมายนี้ 

ซึ่งกรณีที่กฎหมายมิได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดถึงบทลงโทษ จะถูกพิพากษาและให้รับผิดชอบต่อค่าปรับ
ไม่เกิน 5,000 ริงกิต หรือจ าคุกในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับและทั้งจ าคุก 

(2)  บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งผิดในการกระท าผิดกฎหมาย (เป็นจ าเลย) ภายใต้กฎหมายนี้ 
ในกรณีที่ท าผิดกฎหมายต่อเนื่องกัน จะต้องถูกตัดสินลงโทษ เพิ่มเติมจากบทลงโทษในเร่ืองอ่ืนๆ 
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ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมายนี้ อันเกี่ยวข้องกับผู้กระท าผิดกฎหมายนี้ (จ าเลย) จะมีค่าปรับ
เป็นรายวันไม่เกิน 500 ริงกิต ต่อวัน ถ้าผู้กระท าความผิด (จ าเลย) ยังท าผิดต่อเนื่องไปก็จะถูกใช้วิธีนี ้

อ านาจในการสืบสวน 
มาตรา 136 
(1)  นายทะเบียนใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณะซึ่งนายทะเบียนใหญ่มอบอ านาจใน

การกระท าแทนในการเขียนเร่ืองราว หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสารวัตร จะมี
อ านาจในการสืบสวนเร่ืองราวของผู้กระท าความผิด (จ าเลย) ภายใต้กฎหมายนี้ หรือข้อก าหนดที่
ท าขึ้นภายใต้กฎหมายนี้ 

(2)  นายทะเบียนใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณะ ซึ่งนายทะเบียนใหญ่มอบอ านาจในการ
กระท าแทนในการเขียนเร่ืองราว หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งต าแหน่งไม่ต่ ากว่าสารวัตร อาจจะที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนผู้กระท าความผิด ภายใต้กฎหมายนี้ หรือข้อก าหนดที่ท าขึ้นภายใต้
กฎหมายนี้ กระท าการโดยใช้อ านาจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของต ารวจ เว้นเสียแต่ว่า
อ านาจในการจับกุมโดยปราศจากหมายจับซึ่งออกตามมาตราในวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา (593) 
การจับกุมผู้กระท าความผิดจะท าไม่ได้ โดยนายทะเบียนใหญ่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณะ ซึ่งได้รับ
มอบอ านาจจากนายทะเบียนใหญ่ให้กระท าแทน จะเป็นผู้บันทึกเร่ืองราว 

อ านาจที่จะเข้าไปโดยปราศจากหมาย 
มาตรา 137 โดยไร้อคติต่อมาตรา 136 ถ้านายทะเบียนใหญ่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณะ 

ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายทะเบียนใหญ่ในการบันทึกเร่ืองราว หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าสารวัตร มีเหตุผลที่เหมาะสมที่ท าให้เชื่อได้ว่า วัตถุพยานที่ก าลังค้นหาอยู่ถูกน าไปไว้ใน
บริเวณพื้นที่ของสถาบันฯ เพื่อจุดประสงค์ของกฎหมายนี้ และดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้
การขอหมายค้นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาล่าช้าออกไป นายทะเบียนใหญ่หรือต ารวจ
อาจจะเข้าไปในเขตพื้นที่ของสถาบัน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว โดยไม่มีหมายค้นได้ โดยใช้ก าลัง
ตามความจ าเป็นที่จะเข้าไป  

เนื่องจากการศึกษานอกระบบของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่อยู่ภายใต้กฎหมายโรงเรียนเอกชน ส าหรับกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชา 
หรือการติวเตอร์นั้นจะมีการออกกฎหมายล าดับรองก าหนดถึงมาตรฐานต่างๆ ไว้ อีกต่างหากและ
เป็นบทเสริมของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  ซึ่งสาระส าคัญที่พอสรุปได้ดังนี้  

รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียตระหนักถึงความส าคัญของการสอนจะพยายามที่จะ
ควบคุมตลาดเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของการสอนส่วนตัว รัฐบาลก าหนดให้โรงเรียนกวดวิชา หรือ
การสอนเสริมต้องจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ (ในระดับรัฐ)  
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กฎระเบียบนี้รวมถึงความต้องการเช่นคุณวุฒิทางการศึกษาส าหรับครูที่ควรมีอย่างน้อย
ประกาศนียบัตรโรงเรียนมัธยมศึกษาและใบอนุญาตการเรียนการสอนส าหรับครูที่ไม่ได้อยู่ใน
บริการ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นความพร้อมของทางหนีไฟและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เพียงพอ  

รัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะควบคุมการสอนส่วนตัวผ่านการอนุมัติไม่มีการตรวจสอบ
การประกาศอนุมัติที่มีประสิทธิภาพคือ  กับการเจริญเติบโตของการสอนโดยภาคเอกชนใน
ประเทศมาเลเซีย การบังคับใช้ของกลไกการตรวจสอบที่เหมาะสมเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า
การสอนที่คุณภาพเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและเพื่อป้องกันการทุจริต48 

การตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการวางแผนและทิศทางของการศึกษาเอกชนในรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งและมาเลเซียตามทั่วไปกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดการศึกษาที่น าเสนอ
โดยสถาบันการศึกษาเอกชนในรัฐที่เป็นระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและมีความเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการและการลงทะเบียนของสถาบันการศึกษาเอกชนใน
รัฐเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ก าหนด 

เพื่อให้การด าเนินงานและการบังคับใช้ระบบการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยรวมของสถาบันการศึกษาเอกชนและ  
การประยุกต์ใช้การศึกษาเป็นอุตสาหกรรม  

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบทางการศึกษาที่ได้
ก าหนดถึงมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชาอันปรากฏตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานการศึกษา
เอกชน      

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งได้วางระเบียบมาตรฐานของ
โรงเรียนกวดวิชาไว้ดังนี้  

ระบียบส านักงานมาตรฐานการศึกษาเอกชน  กระทรวง PELAJARUN ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

กระบวนการก่อตั้งสถานศึกษา (โรงเรียนกวดวิชา)  
ท าเล49 

                                                           

48 Private Tutoring in Malaysia: Regulating for Quality . http://www.asiapacificmemo.ca/private-
tutoring-in-malaysia-regulating-for-quality Posted on January 26, 2012 by Howard Tsang  

49 Lokasi  
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ท าเลที่ตั้งของสถาบันควรเหมาะสมกับสภาพการเรียนสอนและการเรียน ความ
ปลอดภัย สุขภาพ และอ่ืนๆ 

ไม่มีการรบกวนหรือคุกคามทางเคมีหรือฝุ่นผง 
ไม่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางสถานบันเทิง การพนัน สถานเริงรมย์หรือตลาด 
ไม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัตถุไวไฟ โรงงานที่มีเสียงดัง แม่น้ า หรือ ตึกเก่า 
ไม่อยู่ใกล้กับสถานบันอ่ืนที่เปิดสอนวิชาเดียวกันเกินไป 
การย้ายสถานที่ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

อาคาร50 

                                                                                                                                                                   

- Lokasi institusi hendaklah sesuai dengan iklim pengajaran pembelajaran, keselamatan, 
kesihatan dan lainlain  

- Tiada gangguan atau ancaman bahan kimia atau kotoran sampah.  
- Tidak berdekatan dengan pusat hiburan, perjudian, rekreasi atau pasar.  
- Tidak berdekatan dengan tempat yang mudah terbakar, bengkel yang bising, sungai atau 

bangunan lama.  
- Tidak terlalu dekat dengan institusi lain yang mengendalikan kursus yang serupa.  
- Pemindahan lokasi hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan yang bertulis daripada 

Kementerian Pelajaran. 
50 Premis  

- Premis yang digunakan bagi pusat tuisyen hendaklah sesuai dan selamat serta boleh didaftarkan 
sebagai sebuah pusat tuisyen. 

- Sebarang penambahan/perpindahan premis/penubuhan cawangan hendaklah mendapat 
kebenaran bertulis daripada Kementerian Pelajaran. 

- Pusat tuisyen mesti beroperasi di bangunan rumah kedai atau bangunan untuk tujuan komersial. 
Premis yang selain daripada itu tidak dibenarkan, melainkan premis yang diluluskan oleh pihak berkuasa 
tempatan. 

- Piawaian yang telah ditetapkan bagi premis adalah:  
 Penyenggaraan 
 Pencahayaan, 
 Pengudaraan dan ruang premis 
 Bilik darjah 
 Kemudahan asas premis 
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อาคารที่ใช้ส าหรับค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยและสามารถลงทะเบียนได้ที่
ศูนย์ลงทะเบียน 

การต่อเติม การโยกย้าย อาคารการตั้งสาขาควรได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

สถานศึกษาต้องด าเนินการในอาคารพาณิชย์หรืออาคารที่มีจุดประสงค์ทางพาณิชย์
เท่านั้น 

อาคารอ่ืนนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น 
 มาตรฐานสิ่งปลูกสร้างคือ การบ ารุงรักษา ไฟส่องสว่าง การระบายอากาศและพื้นที่
ของสิ่งปลูกสร้าง ห้องเรียน เคร่ืองอ านวยความสะดวกส าหรับสิ่งปลูกสร้าง 

การลงทะเบียนเรียน51  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการลงทะเบียนของแต่ละสถาบันต่องถูกท าขึ้น ใน

รูปแบบ A ของตารางแรกร่วมกับค่าธรรมเนียมที่จากกฎระเบียบทางการศึกษา (กฎระเบียบ
สถาบันการศึกษา) กฎข้อที่ 1997 [PU (A) 534/97] 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 150 ริงกิต  
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการศึกษาใหม่อยู่ที่ 50 ริงกิต 
ใบรับรองการลงทะเบียนมีอายุ 5 ปี  
สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้แนะแนวแต่วิชาที่สอบเท่านั้น 
ใบรับรองการศึกษาควรถูกแสดงในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตัวอาคาร 
การลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนได้ 

                                                           

51 Pendaftaran Pusat Tuisyen  
- Setiap permohonan pendaftaran institusi hendaklah dibuat dalam Borang A Jadual Pertama 

disertai fee yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997 
[P.U.(A) 534/97].  

- Fee permohonan pendaftaran RM 150.  
- Fee permohonan membaharui Perakuan Pendaftaran RM 50.  
- Perakuan Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun.  
- Pusat tuisyen hanya dibenarkan menjalankan aktiviti bimbingan untuk mata pelajaran 

peperiksaan sahaja.  
- Perakuan Pendaftaran hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat di premis institusi itu  
- Perakuan Pendaftaran tidak boleh dipindah milik. 
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ชื่อของสถาบัน52 
ชื่อที่ขอต้องเหมาะสมกับสถาบัน เน้นภาษามาเลย์ และองค์ประกอบของสถานศึกษา

และมาเลเซีย 
ชื่อสถาบันต้องเป็นภาษามาเลย์ เร่ิมด้วย “สถานศึกษา” และสถานด้วยชื่อที่ต้องการ 
ชื่อของบุคคลระดับสูงที่ตายแล้วสามารถน ามาใช้ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากญาติแล้ว 
ชื่อดังต่อไปนี้ไม่สามารถน ามาตั้งได้ บุคคลระดับสูงที่ยังมีชีวิต ชื่อสถานที่ ชื่อถนน 

ชื่อตัวย่อ ชื่อที่ไม่มีความหมาย ชื่อสถาบันการศึกษาที่รู้จักกันอยู่แล้วทั้งภายในและนอกรัฐ  การใช้
ชื่อ “มูลนธิิ/โพลีเทคนิค” 

หลักสูตร53 
หลักสูตรได้รับการรับรองโดยหัวหน้านายทะเบียนที่ควรเป็นสถาบันการศึกษาที่

รับรองจากโดยการลงทะเบียน 

                                                           

52 Nama Institusi  
- Nama institusi yang dicadangkan sesuai serta mengutamakan Bahasa Melayu, mempunyai 

unsur-unsur pendidikan dan bercirikan Malaysia. 
- Nama institusi hendaklah dalam bahasa Melayu, bermula dengan “Pusat Tuisyen” dan diikuti 

dengan nama yang dicadangkan. 
- Nama orang kenamaan tempatan yang telah meninggal dunia boleh digunakan dengan terlebih 

dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada warisnya.  
- Lain-lain nama yang tidak boleh digunakan termasuklah yang berikut:  
 nama orang kenamaan yang masih hidup, 
 nama tempat, 
 nama jalan, 
 nama singkatan, 
 nama yang tidakmempunyai makna. 
 nama institusi-institusi pendidikan yang terkenal sama ada di dalam atau luar negeri. 
 nama yang menggunakan “yayasan /politeknik”.  

53 Kurikulum  
- Kurikulum yang diluluskan oleh Ketua Pendaftar hendaklah diguna oleh pusat tuisyen seperti 

yang diluluskan pendaftarannya. 
- Mata pelajaran yang dibenarkan adalah mata pelajaran di bawah KBSR, KBSM, STPM 

dan mana-mana program peperiksaan yang diluluskan oleh Ketua Pendaftar. 
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หัวข้อที่ได้รับอนุญาตภายใต้หัวข้อ KBSR, KBSM, STPM และโครงการในการสอบที่
ได้รับการรับรองโดยหัวหน้านายทะเบียน  

ข้อก าหนดของการเวลาในการด าเนินการสอน54 
การศึกษาทั้งหมดได้รับอนุญาตให้ด าเนินการเป็นสามคาบ คาบเช้า คาบบ่าย และค่ า 
เวลาการสอนควรจัดสรรให้ไม่เกินเวลาดังต่อไปนี้ 
คาบเช้า 09-11.00 นาฬิกา 
คาบบ่าย 13-16.00 นาฬิกา 
คาบค่ า 19-22 นาฬิกา 
การบริหารจัดการ55 
แนะน าให้สถาบันการศึกษาให้มี “คู่มือนักเรียน” 
ทุกสถาบันควรมีอุปกรณ์ในการจัดการโดยรับรองจากหัวหน้านายทะเบียน 

                                                           

54 Peruntukan Masa Beroperasi  
- Setiap pusat tuisyen dibenarkan mengendalikan tiga sesi operasi, iaitu sesi pagi, petang dan 

malam. 
- Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi adalah tidak melebihi yang berikut:  
 sesi pagi 9.00 pagi - 11.00 pg 
 sesi petang 3.00 ptg - 6.00 ptg,  
 sesi malam 7.00 mlm-10.00mlm 

55 Pengurusan  
- Pusat tuisyen disarankan mempunyai ‘student hand book’. 
- Tiap-tiap institusi hendaklah mempunyai surat cara pengelolaan yang dipersetujui oleh Ketua 

Pendaftar. 
-  Ahli Lembaga Pengelola hendaklah dianggotai olehsekurang-kurangnya tiga (3) orang 

termasuk pengerusi bagi pengurusan institusi pendidikan sebelum dibenarkan berdaftar dan beroperasi. 
- Setiap pusat tuisyen perlu mempunyai rekod pendaftaran murid. 
- Pusat tuisyen tidak dibenarkan menjalankan sebarang aktiviti luar bilik darjah. 
- Setiap pusat tuisyen mesti mengutamakan keselamatan,kesihatan dan kebersihan murid. 
- Setiap pusat tuisyen hendaklah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh 3 agensi:  
 Pihak BerkuasaTempatan 
 Bomba dan Penyelamat 
 Pejabat Kesihatan 
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สมาชิกของคณะกรรมการของผู้ว่าควรประกอบไปด้วย Olehsekurang อย่างน้อย 3 
คน เช่น ประธานฝ่ายจัดการของสถาบันการศึกษาและลงทะเบียนก่อนได้รับอนุญาตในการ
ด าเนินการ 

การศึกษาทั้งหมดต้องมีการบันทึกการลงทะเบียนไว้ 
ศูนย์การเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมใดๆนอกห้องเรียน  
สถานศึกษาทั้งหมดต้องมีให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสุขอนามัย

ของนักเรียน 
สถานศึกษาทั้งหมดต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสามหน่วยงานนี้ 
ฝ่ายปกครองท้องถิ่น 
หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย 
กรมสาธารณะสุข 
ค่าธรรมเนียม56  
ประเภทและค่าธรรมเนียมควรสมเหตุสมผล และได้รับการรับรองโดยหัวหน้า

นายทะเบียน  
ค่าธรรมเนียมใดๆ ก็ตามที่เพิ่มขึ้นต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

จากหัวหน้านายทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจะได้รับการพิจารณาหลังจาก 3 ป ี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้นต้องไม่มากไปกว่าร้อยละ 30  
มีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง 3 เดือนก่อนการรับรองขึ้นค่าเรียนจากหัวหน้านายทะเบียน  
การเตรียมค่าธรรมเนียมได้รับอนุญาตในปีถัดมา 

                                                           

56 Yuran  
- Jenis dan kadar yuran hendaklah berpatutan dan diluluskan oleh Ketua Pendaftar. 
- Sebarang kenaikan yuran perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Ketua Pendaftar 

terlebih dahulu. 
- Kenaikan yuran pengajian boleh dipertimbangkan selepas 3 tahun. 
- Kadar kenaikan yuran pengajian tidak lebih dari 30%. 
- Notis 3 bulan hendaklah dimaklumkan kepada ibu bapa setelah mendapat kelulusan kenaikan 

yuran tersebut daripada Ketua Pendaftar. 
- Pelaksanaan yuran baru adalah dibenarkan pada tahun berikutnya. 
- Senarai yuran dan bayaran lain yang diluluskan hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah 

dilihat di tadika itu dan hendaklah juga dimasukkan didalam prospektus institusi.  
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รายการค่าธรรมเนียมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการรับรอง ควรแสดงอยู่ในบริเวณที่
เห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนอนุบาล และยังควรมีข้อสรุปของสถาบันด้วย  

กรรมสิทธ์57 
คนต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของสถานศึกษา 
ถ้าสถาบันก่อตั้งภายใต้ชื่อของบริษัท (ROC) ที่มันควรมีสิทธิภูมิบุตราจ ากัดที่เพียง

ร้อยละ 30  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเท่าเทียม/การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/การเปลี่ยนเจ้าของ

ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายทะเบียน  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาต้องมีการประกาศอย่างชัดเจนในบันทึกข้อความและ

สัญญา (M&A) 
ส าหรับหน่วยงาน/องค์กรในการด าเนินกิจกรรมการศึกษา ต้องแจ้งอย่างชัดเจนว่า

ได้รับการรับรองจากสมาคมนายทะเทียน (ROS)  
 

                                                           

57 Hakmilik  
- Warganegara asing tidak dibenarkan bagi mengusahakan pusat tuisyen.  
- Jika institusi itu ditubuhkan di bawah nama syarikat (ROC), ia hendaklah mempunyai had 

ekuiti minimum Bumiputera sebanyak 30%. 
- Sebarang pindaan struktur ekuiti/perubahan pemegang saham/ pindah hak milik mestilah 

mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pendaftar. 
- Aktiviti-aktiviti syarikat berkaitan pendidikan mesti jelas dinyatakan di dalam Memorandum 

and Articles (M&A). 
- Bagi persatuan / pertubuhan yang hendak menjalankan aktiviti pendidikan, maka perlembagaan 

persatuan / pertubuhan berkenaan hendaklah menyatakannya dengan jelas seperti yang diluluskan oleh 
Pendaftar Pertubuhan (ROS). 
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บทที ่ 4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกีย่วกับธุรกิจการศึกษา 

ประเภทโรงเรียนกวดวชิา 
 
 ในปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยยังคงให้ความส าคัญกับเรียนดี เรียนเก่งและสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้ ท าให้รูปแบบการศึกษาไปเน้นหนักในทางสายวิชาการหลัก
สายเดียว กล่าวคือ การเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งที่การศึกษาระดับอุดมศึกษามีทางเลือกมากมาย แต่
มหาวิทยาลัยเองก็รับนิสิต นักศึกษาได้จ ากัด การแข่งขันในกลุ่มผู้ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
จึงเป็นไปอย่างหนักหน่วงมาก เมื่อการเข้ามหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้ ท าให้ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย ทางเลือกสายอ่ืนกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ไม่ว่าจากสังคมหรือรัฐเอง ในการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐในแต่ละปีนั้น รัฐให้งบประมาณแก่การศึกษาระดับมัธยม
ปลายสายสามัญสูงถึงร้อยละ 76 ขณะที่อาชีวศึกษาได้เพียงร้อยละ 24 นอกจากคุณภาพที่จ ากัดตาม
งบประมาณแล้ว สถานศึกษาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะวิทยาลัย
พยาบาล และอ่ืนๆ ยังกลายเป็นทางเลือกส ารองอยู่เร่ือยมา เพราะถูกจ ากัดด้วยกรอบความคิดว่า
เป็นสถาบันด้อยคุณภาพ ท าให้ทุกคนต่างมุ่งหมายในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 
 ปัญหาที่น่าหนักใจคือ เส้นทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยนี้จะยิ่งแคบลงอีกด้วยนโยบายของ
รัฐบาลเรียนฟรี 12 ปี ที่ผ่านมา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2542 มีถึง 640,000 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 ขณะที่
ความสามารถในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกลับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติคาดว่า ในปีการศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาในระบบปิด น่าจะมี
ที่นั่งให้แก่นักศึกษาได้ 840,000 คน ขณะที่ผู้ส าเร็จการศึกษามีถึง 1.7 ล้านคน1 

 การกวดวิชาได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาไทยเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และถือว่าเป็น
ค่านิยมและความจ าเป็นของเด็กไทยอย่างหนึ่งในยุคสมัยใหม่ที่โลกไร้พรมแดน ถึงแม้ว่าจะมีการ
น าคะแนนสะสมเฉลี่ย มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย แต่นักเรียนก็ยังไปเรียนกวดวิชากันเพิ่มมากขึ้น จนก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจของ
                                                           

1 กวดวิชา : เลนส์ขยายปัญหาการศึกษาไทย. วารสารส่ือพลัง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - กันยายน 
2546. 
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ส านักกวดวิชาต่างๆ ที่เรียกกันโดยภาษาทั่วไปว่า โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
แม้ว่าสังคมไทยจะพบวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่การด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชากลับไม่
กระทบกระเทือนแต่ประการใด 

 การด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา โดยมากเป็นธุรกิจในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มี
ตั้งแต่กวดวิชาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตลอดไปจนถึงการเตรียมสอบในสถาบัน
ต่างๆ โดยการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา ประเภทนี้ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดการขออนุญาตจัดตั้ง คุณภาพมาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ ในการ
ด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา ซึ่งโดยกฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาในการบังคับใช้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของส านักกวดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา 
ดังมีปัญหากฎหมายที่ต้องวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
4.1  ปัญหาหน่วยงานท่ีควบคุมก ากับดูแลธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 
 หากพิจารณาส านักกวดวิชาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้อยู่
ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้แบ่งลักษณะของโรงเรียน
เอกชน เป็นโรงเรียนเอกชน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดเป็นรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน
และโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษานอกจากที่ก าหนดในข้อ 1 เป็น
การจัดการศึกษาเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา โดยก าหนดเวลาการศึกษาเป็นคร้ัง
คราว โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนศิลปศึกษา โรงเรียนสอนด้วยวีธีส่งค าสอนไปจากโรงเรียน 
และโรงเรียนประเภทกวดวิชา ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่จัดให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทาง
ร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ 

 เมื่อโรงเรียนกวดวิชาจัดเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนถูกก ากับดูแลโดยส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่วนการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ของโรงเรียน
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นการขอจัดตั้งโรงเรียน การอุดหนุนช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน บทลงโทษของ
โรงเรียนเอกชนตลอดจนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยอ านาจตาม
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พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังต่อไปนี้ องค์กรของรัฐ
ที่ควบคุมปัจจุบันการจัดการศึกษาเอกชนมีหน่วยงานก ากับดูแลการจัดการศึกษาตามระดับที่จัด
การศึกษา กล่าวคือ การศึกษาเอกชนในระดับต่ ากว่าปริญญาก ากับดูแลโดย “ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน” (สช.) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ” 

จากข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว จึงชี้ให้เห็นว่ากฎหมายได้ให้ความส าคัญในการ
เข้ามาควบคุมก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาที่เป็นการกวดวิชาในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศแล้ว หน่วยงานผู้มีอ านาจในการกับกับ
ดูแลไม่เพียงแต่ส่วนกลางเท่านั้นส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบการ
ด าเนินกิจการโรงเรียนกวดวิชาซึ่งจะมีความใกล้ชิดทราบปัญหาแหล่งที่ตั้งการตรวจสอบควบคุม
จึงท าได้สะดวกและมีบทบัญญัติให้อ านาจในการดูแลควบคุมอย่างแท้จริงโดยรายงานการ
ตรวจสอบไปยังส่วนกลางไม่ได้ให้แจ้งไปยังส่วนกลางและให้ส่วนกลางมาตรวจสอบอย่างเช่น
ประเทศไทย ซึ่งบทบัญญัติในลักษณะนี้จะพบจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ไต้หวันมีการก าหนดให้ระดับท้องถิ่น ระดับเมือง มีเจ้าหน้าที่ในระดับเทศบาลพิเศษ และระดับ
เมือง ซึ่งหากโรงเรียนกวดวิชามีการกระท าการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในการขออนุญาต หน่วยงานที่มีอ านาจย่อมมีสิทธิ ท าการต าหนิ สั่งให้
โรงเรียนแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด สั่งให้หยุดรับนักเรียน หรือ เพิกถอนใบรับรองคุณภาพได้ 
การที่มีหน่วยงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจควบคุมดูแล ย่อมท าให้สามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึงและเมื่อพบปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันถ่วงที และไม่เกิดเป็นปัญหาที่บานปลาย
ภายหลัง  

  
4.2  ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 
 การด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาในปัจจุบัน เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยมีตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา กวดวิชาเพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าเรียนชั้นมหาวิทยาลัย  
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกระเบียบก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ .ศ. 
2545 ขึ้นมาบังคับใช้กับการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความคุ้มครองในการเข้ามา
ใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชา และเพื่อควบคุมการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาให้มีมาตรฐาน
ในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงท าการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ดังนี ้
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 4.2.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินธุรกิจ
การศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภท
กวดวิชา พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนไว้ว่า ต้องมีความรู้
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดความรู้และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ให้เป็นครูใหญ่ และความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการใช้สื่อ จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า ได้ก าหนดคุณสมบัติของครูประจ าห้องเรียน โดยก าหนดว่าครูจะต้องมีความรู้ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การสอนตามการขอใบอนุญาตให้
เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 การก าหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ดังกล่าว มีมาตรการบังคับใช้กับโรงเรียน
เอกชนประเภทกวดวิชาอีกด้วยทั้งนี้เพราะ โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งตาม
ประราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตามนอกจากพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วก็ยัง
มีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสองฉบับ คือ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
ซึ่งยังเป็นระเบียบที่ยังคงใช้เพื่อการควบคุมโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการ
ด าเนินธุรกิจกวดวิชาประเภท ไม่มีบทบัญญัติข้อก าหนดของกฎหมายใดก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ที่เข้าสอนที่รัดกุมมากในทางปฏิบัติโรงเรียนกวดวิชาจึงมีการจ้างให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถซึ่งไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ เข้ามาท าการสอนและถ่ายทอดการสอนให้แก่
ผู้ใช้บริการแต่ส าหรับกฎหมายในต่างประเทศ เช่นกฎหมายประเทศมาเลเซียที่ก าหนดว่า ครูหรือ
ผู้สอนนั้นจะต้องเป็นครูที่จดทะเบียนเท่านั้นมาเลเซียจึงต้องมีการตรวจสอบคุณวุฒิประวัติภูมิหลัง
ของบุคคล  
 ส าหรับประเทศไทยผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานั้นจะด าเนินธุรกิจกวดวิชาโดย
ติดต่อผู้ที่เห็นว่ามีความรู้ความสามรถให้มาท าการสอนในส านักกวดวิชาดังกล่าว โดยอาจารย์
ผู้สอนส่วนมากไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างใดเป็นพิเศษ ที่จะเป็นการรับรองว่าตนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถที่จะท าการสอนได้ คงมีเพียงปริญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่ตนท าการสอน
เท่านั้น อีกทั้งวุฒิการศึกษาของผู้สอนก็ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบในคุณสมบัติดังกล่าวว่า
เป็นไปตามที่ได้ยื่นปรากฏมาในการสมัครหรือไม่ เพราะบางแห่งอ้างว่าเป็นอาจารย์สอน
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ต่างประเทศแต่แท้จริงแล้วเป็นบุคคลทั่วไปที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนไม่เคยมี
ประสบการณ์สอนมาก่อน แต่เข้ามาสอนและผู้ด าเนินการธุรกิจดังกล่าวก็มิได้มีการตรวจสอบ
ประวัติ หรือแม้แต่คุณสมบัติของปริญญาที่ได้รับก็ไม่มีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือแอบอ้าง
หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้หากมีการกระท าดังกล่าวก็ย่อมเป็นการเสียประโยชน์แก่ผู้บริโภค และย่อม
ไม่ เป็นธรรมแก่ผู้บ ริโภค ทั้ งนี้ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและ
พระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรมผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาย่อมกระท าไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนี้ไว้ ดังมีบทบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสัญญาไว้  
 ดังนี้จึงแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยยังขาดมาตรการที่ เข้มงวด ในการก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เพื่อท าให้บุคคลที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินธุรกิจของส านัก
กวดวิชาทุกประเภททุกระดับมีมาตรฐาน ในการขอใบอนุญาตครูให้เป็นไปตามกฎหมายของ 
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

4.2.2  มาตรฐานเกี่ยวกับการก าหนดค่าลงทะเบียนเรียนในการด าเนินธุรกิจการศึกษาประเภท
โรงเรียนกวดวิชา 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน
ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 จะมีความแตกต่างในการควบคุมมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนนั้น จะมีการแบ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 
 1)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอน 
 2)  จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ 
 3)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
 ซึ่งการจัดลักษณะของการเรียนการสอนดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเรียน โดยการเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บในอัตราที่สูงกว่าการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือ จะต้องเก็บในราคา
ต่ าสุด และที่ส าคัญที่สุด คือ การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน มิใช่เป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเองของผู้ประกอบกิจการ 
ดังเช่น สถาบันกวดวิชาหลักระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น แต่หากพิจารณาตามกฎระเบียบของ
กฎหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจะมีบทบัญญัติกล่าวถึง ค่าธรรมเนียมควรสมเหตุสมผลและต้อง
ได้รับรองโดยหัวหน้านายทะเบียน ค่าธรรมเนียมใดๆ ก็ตามที่เพิ่มขึ้นต้องได้รับการรับรองเป็น
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ลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้านายทะเบียน อีกทั้งรายการค่าธรรมเนียมและการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รับรองควรแสดงอยู่ในบริเวณที่เห็นได้อย่างชัดเจนในโรงเรียน 
 นอกจากนี้ เกี่ยวกับประเด็นในเร่ืองของการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนส านักกวด
วิชาบางส านักจะระบุไว้ในใบปลิวให้เห็นชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเรียนได้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ส านักกวดวิชาจะไม่คืนเงินค่าสมัครแก่ผู ้สมัครทั้งสิ้น ซึ่งต้องถือว่าเป็นข้อสัญญา   
อันไม่เป็นธรรม เพราะเป็นข้อสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบแก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะหากมีการ
สมัครและมีการช าระค่าบริการไปแล้ว แต่ผู้บริโภคมีเหตุขัดข้องบางประการไม่สามารถเข้าเรียนได้ 
การที่ผู้ เรียนหรือผู้บริโภคไม่ได้เข้าติวหรือกวดวิชานั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการจะไม่คืนเงินโดยอ้างว่ามีสัญญาระบุไว้แล้วนั้น ย่อมเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ผู้บริโภคผู้ไม่ได้เข้าเรียนใช้บริการ ผู้ประกอบการจะเก็บเงินค่าเรียนล่วงหน้าโดยไม่คืนให้ใม่ได้ 
ย่อมเป็นการกระท าที่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  มาตรา 82 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 35 ทวิ3 แม้ว่าจะมีกฎหมายอันเป็นระเบียบเฉพาะของ
โรงเรียนกวดวิชาวางระเบียบนี้ไว้ แต่ก็ไม่มีการชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิเหล่ านี้ จึงส่งผล
กระทบอันไม่เป็นธรรมต่อผู้เรียน เพราะตามกฎหมายเมื่อมีกรณีการคืนค่าธรรมเนียม คือ กรณีที่
นักเรียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่
สมัครเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินค่าธรรมเนียม การเรียนให้แก่นักศึกษาตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้

                                                           

2 มาตรา 8  ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิด
เพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่นซ่ึงผู้ตกลง ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความ
ต้องรับผิดด้วย จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท า
ไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในกรณีอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ซ่ึงไม่เป็นโมฆะ ให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

3 มาตรา 35 ทวิ  ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญา  ซ้ือขายหรือสัญญา
ให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณี ท าเป็นหนังสือ คณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ  ให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภค จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็นซ่ึงหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะท าให้ผู้บริโภค เสียเปรียบผู้ประกอบ
ธุรกิจเกินสมควร 

(2) ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
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ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา ข้อ 11.24 
ส่วนอัตราการคืนเงินให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก าหนด 
 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีประกาศ เร่ืองการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การเรียนของโรงเรียนเอกชน ดังต่อไปนี้ 
 1) โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนร้อยละ 100 ในกรณีไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน หรือนักเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมัครไว้ เนื่องจาก
มีความจ าเป็น โดยมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้มาแสดง 
 2)  โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนร้อยละ 90 ในกรณีนักเรียนแจ้งความ
จ านงเป็นลายลักษณ์อักษรขอยกเลิกการเรียน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดท าการสอนในรายวิชานั้น
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 3)  โรงเรียนต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนร้อยละ 80 ในกรณีนักเรียนได้มาเรียน
ในคร้ังแรกแล้ว ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ โดยแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรหลังจากการเรียนครั้งแรกไม่เกิน 3 วัน 
 4)  โรงเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนคืนตามอัตราในข้อ 1, 2 และ 3 ให้กับ
นักเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเรียนว่า ไม่ประสงค์จะเรียนต่อไปและขอรับ
เงินคืน 
 5)  โรงเรียนต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนที่ได้รับจากนักเรียน
ตามความเป็นจริง การก าหนดค่าลงทะเบียนเรียนของส านักกวดวิชา ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการของ
ส านักกวดวิชานั้นว่า ต้องการจะก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละเท่าใด โดยไม่มีมาตรฐาน
ในการก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนที่แน่นอน ทั้งในเร่ืองของราคา และเวลาในการเรียนการสอน จาก
ใบปลิวของส านักกวดวิชาต่างๆ พบว่าค่าลงทะเบียนเรียนอยู่ที่วิชาละประมาณ 600-700 บาท ถ้า
กรณีเป็นนักศึกษาเก่า ก็อาจได้รับส่วนลด หรือถ้ามาสมัครตามวันเวลาที่ก าหนด ก็อา จได้รับ
ส่วนลดค่าเล่าเรียนตามอัตราส่วน แล้วแต่ส านักกวดวิชาจะเป็นผู้ก าหนด 
 ซึ่งในการก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนของสถาบันกวดวิชา หลังระดับมัธยมศึกษา หาก
เปรียบเทียบกับการก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน 

                                                           

4 ข้อ  11.2 กรณีที่นักเรียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตาม
หลักสูตรที่สมัครเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนให้แก่นักเรียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในระเบียบการของโรงเรียน ส่วนอัตราการคืนเงินให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ก าหนด 
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 จะเห็นได้ว่าผลจากการไม่มีกฎหมายควบคุมธุรกิจประเภทส านักกวดวิชาในประเภท
ต่างๆ ก าหนดให้แจ้งสิทธิต่างๆ ที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ด้วยเหตุต่างๆ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้
รับความคุ้มครอง เนื่องจากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนเอกชนที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผู้มีอ านาจดแูลในเร่ืองการก าหนดค่าธรรมเนียมในการเรียน ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่มีอ านาจ
ในการเข้ามาควบคุมก ากับดูแลเร่ืองทางการศึกษาแต่อย่างใด จึงท าให้ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดที่
จะควบคุมอัตราค่าลงทะเบียนเรียนกวดวิชา และการคืนเงินค่าธรรมเนียมของส านักกวดวิชาใน
ประเภทดังกล่าวได้  จึงต้องเป็นเร่ืองของผู้เรียนที่ต้องเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่ง และเป็นการ
ยากต่อการเรียกร้องดังกล่าว จึงสมควรที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายให้มีการควบคุมมาตรฐาน
ในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วถึง และก าหนดในกฎหมายว่า
ส านักกวดวิชาทุกแห่งจะต้องท าการแจ้งสิทธิของการได้รับคืนค่าธรรมเนียมนั้นแก่ผู้เรียนซึ่งเป็น
ผู้บริโภคนั้นด้วย 
 
4.3  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการด าเนินธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวด
วิชา 
 ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชานั้นเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญอย่างมาก หากสถาบันโรงเรียนกวดวิชาไม่มีความปลอดภัยแล้วย่อมอาจท าให้เกิด
ความเสียหายทั้งชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา   

4.3.1  ปัญหาเร่ืองความมั่นคงของอาคารสถานที่ของส านักกวดวิชา 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน
ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545  
 ข้อ 6 สถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคาร ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐาน ดังนี้ 
 6.1  สถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางและเหมาะสมพอแก่
กิจกรรมของโรงเรียน โดยต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่อาจเกิดภัยอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อ่ืนที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน 
 6.2  ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือกรณีเช่าต้องมีสัญญาเช่าอาคารจากผู้มีสิทธิในการ
ให้เช่า มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยระบุวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียน 
ยกเว้นกรณีการเช่าที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่ราชพัสดุ ที่ศาสนสมบัติ
กลางที่ธรณีสงฆ์ หรือที่องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
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 6.3  อาคารต้องเป็นเอกเทศ หรืออาคารร่วมต้องเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับกิจกรรมอื่น 
และเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้จัดการเรียนการสอน 
 6.4  ต้องเป็นอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทาง
ราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการได้ 
ให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 

นอกจากนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยเร่ืองอัคคีภัย ยังมีระเบียบฯ ใน ข้อ 8.6 ต้องจัดให้มี
ทางหนีไฟตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย
อีกด้วย 
 มาตรฐานในเร่ืองการให้ความปลอดภัยในเร่ืองอัคคีภัย ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ 
มักจะละเลยไม่ให้ความใส่ใจนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ท าให้เกิดรายจ่าย ซึ่งถือเป็นต้นทุน
ในการผลิตที่ไม่ได้ส่งผลก าไรให้กับกิจการมากนัก ผู้ประกอบกิจการส่วนมากจึงไม่มีการเตรียมการ
ไว้กับเร่ืองอัคคีภัย 
 ผลกระทบจากอัคคีภัย นอกจากจะท าให้เสียหายต่อทรัพย์สินแล้วยังก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและร่างกายด้วย ดังนี้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันอัคคีภัยภายใน
สถาบันกวดวิชาด้วย โดยพิจารณาเปรียบเทียบได้จากกรณีของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาได้
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ ดังนี้ 
 1)  ต้องจัดให้มีทางหนีไฟ 
 2)  จัดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ โดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เคร่ือง การติดตั้งเคร่ืองดับ
เพลงแบบมือถือนี้ ต้องติดต้ังให้ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร 
ในที่มองเห็น สามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก และต้องอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 3)  จัดให้มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็น
ช่องทางเดินได้ขณะเกิดเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านใน และด้าน
นอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้อง
มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
 4)  จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้หนีไฟ ที่สามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง 
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 5)  จัดให้มีป้ายเรืองแสงหรือเคร่ืองหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟส ารองฉุกเฉินบอก
ทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ 
ส่วนประตูทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง 
ให้ติดต้ังป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออกหนีไฟ” หรือ “FIRE EXIT” หรือเคร่ืองหมายที่มีแสง
สว่างแสดงว่าเป็นทางออกหนีไฟให้ชัดเจน และบริเวณทางหนีไฟจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 6)  จัดให้มีการติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น แสดงต าแหน่งห้องต่างๆ 
ทุกห้องต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหนีไฟของชั้นนั้นติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่เห็น
ได้ชัดเจน และบริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารต้องจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บ
รักษาไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 
 7)  อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่ง
เพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่อาคารแต่ละชั้น  
 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ยังมีระเบียบฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ที่ก าหนดว่า อาคารและ
สถานที่ที่ตั้งของโรงเรียน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ต้องเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทางราชการ
ให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารทางราชการได้ ให้
วิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ยกเว้นอาคารศูนย์การค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร” ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ยังก าหนดว่าการ
ก่อสร้างโรงเรียนกวดวิชาจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมาย  ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
อีกด้วย        
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า อาคารสถานที่ท าการสอนของโรงเรียนกวดวิชา 
หลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ในต่างจังหวัดนั้นยังมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือไม่
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอยู่เป็นจ านวนมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา จึงท าให้โรงเรียน
กวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ดังนั้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภท
โรงเรียนกวดวิชา  ฉบับ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549  จึงมีก าหนดให้ก าหนดพื้นที่ใช้สอยขั้นต่ าไว้ 
โดยระบุว่าต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่อยู่ใกล้
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือมีการ
เช่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียน อาคารต้องเป็นสัดส่วน
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มีความมั่นคงแข็งแรง และต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ จะเห็นได้ว่าโรงเรียนกวด
วิชา มีระเบียบดังกล่าวก าหนดมาตรฐานของอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง และอยู ่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเหตุนี้เอง สถานที่เรียนโรงเรียนกวดวิชาจึงก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าไว้ด้วย
เช่นกันและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง และการ
ก่อสร้างต่อเติมของอาคารเรียนกวดวิชา อาทิบทบัญญัติเกี่ยวกับ การขอรับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 215 หรือ การแจ้ง
ความประสงค์ดัดแปลงอาคาร โดยให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ 6 

                                                           

5 มาตรา 21  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ

6มาตรา 39 ทว ิผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับ
การแจ้งเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(ข) ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้
ได้รับการแจ้งเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(ค) ช่ือของผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและ

ค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของอาคารที่จะ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซ่ึงมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร
และเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว 
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 อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติต่างๆ ก าหนดไว้ แต่ก็หาได้ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและอัคคีภัยหมดไป เหตุที่ เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีการ
ตรวจสอบอย่างจริงจัง ท าให้มีการก่อสร้างและมีการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ได้อนุญาตตาม
กฎหมาย ดังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันที่ปรากฏเหตุการณ์ถึงความเสียหายในหนังสือที่
พาดหัวข่าว อัคคีภัยที่เกิดในโรงเรียนกวดวิชา ดังเช่น ข่าวนักเรียนส าลักควันจากเหตุเพลิงไหม้
โรงเรียนกวดวิชาที่ จ.นครราชสีมา นอนรักษาตัวที่ รพ. 23 คน อาการปลอดภัย พร้อมฝากเตือน
โรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกัน
เหตุไฟไหม้  

เมื่อเวลา 19.20 น.วันที่ 24 มิ.ย. ที่ห้องศัลยกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น รพ.
มหาราชนครราชสีมา นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุชาติ นพวรรณ 
รอง ผวจ. นครราชสีมา นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล สาธารณสุข จ.นครราชสีมา พร้อมคณะแพทย์
พยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ เพลิงไหม้โรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋ว 
ถ. มนัส อ. เมืองนครราชสีมา พร้อมกับมอบกระเช้าน้ าดื่มผลไม้เป็นก าลังใจ ขณะเดียวกัน 
นางพนัชกร ศรีเจริญกิจ หรือครูแจ๋ว เจ้าของโรงเรียนที่เกิดเหตุ ได้มอบเงินปลอบขวัญให้กับ
นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นคนละ 500 บาท 

ทั้งนี้ จากเหตุไฟไหม้อาคารโรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋ว มีเด็กนักเรียนส าลักควัน มีอาการ
แน่นหน้าอก และหายใจติดขัด ต้องนอนรักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา จ านวน 17 คน ที่ 
รพ. โคราชเมโมเรียล 6 คน ส่วนอีก 2 คน รักษาตัวที่ รพ.ป. แพทย์ แพทย์ได้ให้กลับบ้านแล้ว โดย
นักเรียนที่นอน รพ. ส่วนใหญ่ต้องใช้เคร่ืองให้ออกซิเจนที่จมูก ยังคงมีอาการเหนื่อยล้า และบาง
คนยังหายใจติดขัดบ้าง ขณะที่อีกหลายคนก็มีสีหน้าอาการดีขึ้น พร้อมกับชู 2 นิ้ว เป็นสัญญาณ
บอกว่า ไม่ได้เป็นอะไรมาก  นพ.สุรวิทย์ เปิดเผยว่า เท่าที่ดูอาการนักเรียนที่นอนรักษาตัวที่ รพ.ทั้ง 
23 คน อาการปลอดภัยดีแล้ว โดยรวมถือว่าไม่มีอะไรรุนแรงและน่าเป็นห่วง ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุ
เกิดจากการส าลักควันและสูดเอาควันเข้าจมูก ท าให้ระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โพรงจมูกลงไปถึง
หลอดลมได้รับระคายเคือง ท าให้ขาดออกซิเจน แพทย์ต้องให้เคร่ืองออกซิเจนช่วยเติมเข้าไปใน
ระบบหายใจ และรักษาตามอาการ ทั้งนี้คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1-2 วัน ก็กลับบ้านได้ 
                                                                                                                                                                   

(2) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการ
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง  และให้ผู้แจ้ง
เริ่มต้นด าเนินการก่อสร้างดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 
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ส่วนการด าเนินการเอาผิดกับโรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋ว ซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่า 
เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต ถือว่าผิดระเบียบ ต้องให้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการหรือทางท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรณีที่
เกิดขึ้นถือเป็นอุทาหรณ์ที่โรงเรียนกวดวิชาใน จ. นครราชสีมา ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 125 แห่ง รวมทั้ง
โรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันเหตุอัคคีภัย เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก7 

จะเห็นได้ว่า กรณีดังกล่าวโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 
ซึ่งก าหนดให้ในการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชานั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายในการคบคุม
อาคารนี้ด้วย เพราะหากโรงเรียนกวดวิชาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น   
ก็ย่อมจะสามารถบรรเทาความเสียหาย ทั้งทางชีวิตร่างกาย แก่ผู้ใช้บริการในสถานบันโรงเรียน
กวดวิชาวิชาต่างๆ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  

4.3.2  ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วงระยะเวลาการเรียน 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโรงเรียนนอก

ระบบไว้มาตรา 121 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต ซึ่งระบุว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
จะต้องมีรายการอย่างน้อยต่อไปนี้  

1)  ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
2)  ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
3)  หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
4)  หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น รวมทั้งหลักเกณฑ์

ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
5)  รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม่ได้ 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
จากหลักการดังกล่าวนั้นเป็นหลักการที่ใช้ส าหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งระบุ

ให้การขอรับใบอนุยาตจะต้องมีการส่งหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน และการวัดและประเมินผล

                                                           

7 ข่าวทั่วไทย. (2555, 24 มิถุนายน). 23 นร.ปลอดภัยแล้ว หลังไฟไหม้โรงเรียนกวดวิชาแล้วส าลักควัน. 
เดลินิวส์ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2556, จาก http://www.dailynews.co.th/thailand/ 121392 
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การศึกษาประกอบการพิจารณาอนุญาตซึ่งเป็นการควบคุมหลักสูตรให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะ
อนุญาตให้ด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชนได้ บทบัญญัติดังกล่าวหาได้ใช้บังคับกับโรงเรียนกวดวิชา
แต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชามีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนกวดวิชา พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 
ในการควบคุมเป็นการเฉพาะ 

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับปัญหามาตรฐานของหลักสูตรที่น ามาใช้นั้นบางสถานที่ในการ
จัดการหลักสูตรจะต้องมีมาตรฐานที่สามารถใช้ปรับได้กับการเรียนในภาคปกติ ได้ หากเป็น
หลักสูตรทางลัดในการใช้สูตรเฉพาะตนเองก็ควรจะต้องมีการท าความเข้าใจกับผู้เรียนว่าสามารถ
น าไปใช้ประยุกต์ในบทเรียนปกติของตนได้อย่างไรเพราะเท่าที่ได้ศึกษาบางหลักสูตรของ
โรงเรียนในการกวดวิชาไม่อาจน ามาใช้เพื่อเรียนในการเรียนปกติได้ทั้งนี้เพราะมีการคิดทางลัด
เฉพาะตัวมากเกินไปแต่เมื่อน าไปใช้การเรียนกับหลักสูตรปกติน าการเรียนกับไม่สามารถตอบ
ข้อสอบได้ส่งผลในการเรียนตามหลักสูตรปกติ  

นอกจากนี้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียน
เอกชนประเภทโรงเรียนกวด พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับ การก าหนดชั่วโมงเรียน ไม่ได้มี
ก าหนดไว้ในระเบียบจึงไม่มีกฎหมายใดเข้ามาควบคุมในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่าโรงเรียนกวดวิชาบางแห่งมีก าหนดการสอนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น เลิกเรียนถึงเวลา 
23.00 น. หรือการก าหนดให้มีช่วงเวลาเรียนที่ยาวนานเกินควร ซึ่งควรจะต้องมีการก าหนดให้มี
ความชัดเจนและไม่มีผลกระทบต่อนักเรียนที่เป็นผู้บริโภค โดยกฎหมายของไทยไม่ได้ก าหนดถึง
หลักการดังกล่าวไว้ในระเบียบของโรงเรียนกวดวิชาแต่อย่างใด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งได้วางระเบียบทางการศึกษาว่าด้วยการศึกษาเสริมได้ก าหนดอย่างจัดเจน
เกี่ยวกับข้อก าหนดของเวลาในการด าเนินการสอนว่า การศึกษาทั้งหมดที่จะได้รับอนุญาตให้จัด
สอนเสริมได้แบ่งเป็นสามคาบ ซึ่งจะต้องจัดการเรียนการสอนไม่ให้เกินเวลาดังต่อไปนี้  

คาบเช้า 09.00-11.00 น. 
คาบบ่าย 13.00-16.00 น. 
คาบค่ า 19.00- 22.00 น. 
 

4.4  ปัญหาความรับผิดจากความเสียหายอันเกิดจากการประกอบธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียน    
กวดวิชา 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา พ.ศ. 2545 นั้นเป็น
กฎหมายล าดับรองที่ออกมาเพื่อก าหนดมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย
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ยังไม่มีกฎหมายที่จะน ามาใช้บังคับเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาที่เป็นพระราชบัญญัติ
โดยตรงเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการท าสัญญาในการด าเนินธุรกิจขึ้น ก็ท าให้เกิดความสับสนว่าจะน า
หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 หรือ
กฎหมายฉบับใดมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นการเยียวยาผู้บริโภคให้มากที่สุด 
เหตุเพราะได้เกิดกรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาผู้เข้ารับบริการของส านักกวดวิชาได้ร้องเรียนว่า
ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบในเร่ืองค่าบริการ และการบริการที่ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 
ซึ่งการท าสัญญาใช้บริการในส านักกวดวิชา เป็นเร่ืองที่ส าคัญที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถละเลยได้ 
เพราะการที่ไม่ใส่ใจในเรื่องการท าสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการใช้
บริการ รวมถึงข้อจ ากัดสิทธิต่างๆ ในการเข้าใช้บริการได้ ดังนี้แล้วผู้ศึกษาจะท าการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาการท าสัญญาในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาดังกล่าวเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นดังนี ้

ปัญหาเกี่ยวกับการท าสัญญาในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา จากการศึกษา
พบว่า มีปัจจัยหลายสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการท าสัญญา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากผู้ประกอบการที่
ท าการเปิดกวดวิชาแล้ว แต่ไม่สามารถท าการเปิดสอนได้จนครบหลักสูตร การด าเนินธุรกิจของ
ส านักกวดวิชาไม่ได้ระบุรายละเอียดของสัญญาไว้อย่างชัดเจน เช่น ขนาดตัวหนังสือในสัญญามี
ขนาดเล็กมากและรายละเอียดในสัญญามีมาก ท าให้ยากแก่การอ่านท าความเข้าใจข้อความใน
สัญญาได้โดยง่าย และส านักกวดวิชาบางแห่งก็ไม่ให้โอกาส ผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อสัญญา
ก่อนเข้ารับบริการได้อย่างละเอียด และส่วนมากแล้วจะเป็นสัญญาส าเร็จรูปกันทั้งสิ้นไม่มีรูปแบบ
ของสัญญาควบคุมเช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ บางประเภท หรือกล่าวได้ว่าไม่มีโอกาสที่จะ
เห็นข้อความในสัญญาก่อนจนกว่าผู้บริโภคนั้นจะได้ช าระเงินค่าเป็นสมาชิกแล้วบางส่วนหรือ
ทั้งหมด โดยผู้ประกอบธุรกิจส านักกวดวิชาบางรายมักจะอ้างความชอบธรรมในการก าหนดข้อ
สัญญาดังกล่าวว่าสามารถมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยอาศัยหลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
(Freedom of Contract) และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากลักษณะของข้อสัญญาดังกล่าวท าให้เห็นว่า ข้อสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้
ประกอบธุรกิจทางการค้าได้เอาเปรียบผู้ใช้บริการ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร 
อันเป็นข้อสัญญาที่อยู่ในขอบเขตที่อาจจะต้องถูกตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 แต่หากเป็นการท าสัญญาทั่วๆ ไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายย่อมสามารถ
ที่จะแสดงเจตนาด้วยความสมัครใจของบุคคลทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยังมีสิทธิก าหนดข้อสัญญาต่างๆ ได้ 

ในปัจจุบันถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเร่ืองสัญญามาใช้บังคับแต่
กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะน ามาใช้เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเกี่ยวกับการท า
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สัญญาใช้บริการในธุรกิจ โรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชาได้อย่างเต็มที่ เพราะถือว่าเป็น
การตกลงเจตนาท าสัญญาต่อกันอย่างเสรี รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจที่จะเข้าไปแทรกแซง
ได้ จึงท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะก าหนดข้อสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียว โดยที่ไม่มีการแจ้งหรือ
แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิในการเข้าใช้บริการให้ผู้จะเข้ารับบริการทราบก่อน 
เช่น การไม่แจ้งรายละเอียดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการครูที่ท าการกวดวิชาส่วนตัว 
หรือไม่แจ้งสิทธิให้ข้อมูลเบื้องต้นของส านักกวดวิชาในข้อสัญญาของส านักกวดวิชาบางราย     
ได้ก าหนดข้อความในลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไว้เช่นใช้ข้อความว่า “ยินดีรับรองผล
ร้อยเปอร์เซ็นต์” ในการกวดวิชาของส านักกวดวิชาบางแห่ง เป็นต้น 

แม้ว่าโดยทั่วไปในสภาพความเป็นจริงของสังคมในยุคปัจจุบันที่มีส านักกวดวิชา 
โรงเรียนกวดวิชาจ านวนมาก  และมีผู้บริโภคก็นิยมเข้าไปใช้บริการเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่ง
ราคาค่าธรรมเนียมในการกวดวิชาเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีสิทธิสามารถที่จะเลือกเข้าใช้บริการ ยัง
สถานที่เหล่านั้นได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมีสิทธิที่จะศึกษาถึงเงื่อนไขการให้บริการ ในการ
กวดวิชาได้ก่อนแต่ก็มิใช่ในทุกกรณีไปยังมีบางกรณีที่ผู้ประกอบการบางราย มีการก าหนด
เงื่อนไขหรือจ ากัดความรับผิดไว้ในสัญญาที่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมทั้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท าสัญญาได้ เหตุเพราะ
ประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท าสัญญาของส านักกวดวิชา ที่
เข้มงวดและขาดมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด อีกทั้งธุรกิจกวดวิชาไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญา 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รัฐจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมสัญญานั้นได้ ท า
ให้ไม่สามารถที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังไม่เป็นไปตามหลักในการท าสัญญาที่
เมื่อค าสนองถูกต้องตรงกันแล้ว สัญญาย่อมเกิดขึ้น และมีผลผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม
สัญญา ซึ่งย่อมท าให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ในการที่จะบังคับให้เป็นไปตามสัญญา 

 
4.5  ปัญหาด้านการโฆษณาธุรกิจการศึกษาประเภทโรงเรียนกวดวิชา 

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจของส านักกวดวิชา มักใช้สื่อโฆษณาที่มีอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยลักษณะของข้อความโฆษณานั้นมักจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของค าเชื้อเชิญ หรือค า
เสนอโดยใช้ข้อความที่มีลักษณะเกินจริง หรือแอบแฝงไว้ ซึ่งสาระส าคัญที่ควรให้ทราบ เพื่อให้ผู้
เข้ารับบริการของส านักกวดวิชาหลงเชื่อ และตัดสินใจเข้าท าสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การ
เสนอที่รับรองผลการเข้ารับการกวดวิชา โฆษณาเชิญชวนว่ามีอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียง มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่เก่งได้รับเกียรตินิยม เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่สามารถ

DPU



132 

เปิดให้บริการได้ตามที่ก าหนดแจ้ง หรือกรณีมีการลงโฆษณาราคาค่ากวดวิชารวมอยู่ในคอร์สที่
สมัคร แต่เมื่อเข้าไปใช้บริการกลับต้องเสียเงินเพิ่ม และไม่มีบุคคลผู้สอนตามที่ลงโฆษณาไว้ 

จากรูปแบบของการโฆษณาที่ลักษณะเป็นค าเชื้อเชิญหรือค าเสนอนั้น โดยส่วนมากแล้ว
ผู้ประกอบการมักใช้รูปแบบการโฆษณาด้วยวาจา ซึ่งเป็นรูปแบบการโฆษณารูปแบบที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดได้ เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะเอาผิดสถานประกอบการ
ดังกล่าว เมื่อมีการร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็มีการแสดง
พยานหลักฐานการสนับสนุนว่าตนมิได้กระท าผิด โดยมีแผ่นพับเพื่อการโฆษณาเกินจริงแต่อย่างใด 
ซึ่งการกระท าของผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการ
กระท าที่หลีกเลี่ยงข้อความตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา ท าให้ผู้เข้ารับบริการในส านักกวดวิชา
ในฐานะผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 

นอกจากนี้ลักษณะของการโฆษณาส าหรับโรงเรียนกวดวิชาที่พบเห็นจะท าการ
โฆษณา โดยใช้กลยุทธเพื่อดึงดูดความสนใจในด้านต่างๆ เช่น การอ้างสถิติ การอ้างคุณวุฒิและ
ผลงานอาจารย์ผู้สอนกวดวิชา การอ้างรางวัลและความส าเร็จ การมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อชักจูง
ให้ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการ แต่หากการอ้างดังกล่าวเป็นความจริงและโปร่งใสก็ย่อมไม่เกิดปัญหา
แต่ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหานั้นก็คือการโฆษณานั้นเกินจริง ไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 เกี่ยวกับการโฆษณา 

จากการศึกษาหลักกฎหมายพบว่า ลักษณะของการใช้ข้อความโฆษณาดังกล่าวนั้น    
มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพราะการใช้
ข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเกินความจริง ดังกล่าว มีลักษณะแอบแผง ซึ่งสาระส าคัญที่
ควรแจ้งให้ทราบ เป็นการหลอกลวงประชาชน ท าให้ผู้เข้ารับบริการของส านักกวดวิชาเกิดความ
สับสนหลงผิด และได้รับความไม่เป็นธรรมจากการเข้ารับการกวดวิชา เมื่อผู้เข้ารับบริการได้รับ
ความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการของส านักกวดวิชา ซึ่งเข้าใจว่าตนเป็นผู้บริโภคจึง
ควรที่จะได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมาย 

จะเห็นได้ว่า แม้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมิได้เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการโฆษณาในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา แต่
เนื่องจากการที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20 (1) ซึ่งบัญญัติว่า “ให้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ผู้บริโภค ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ” ดังนั้นผู้เข้ารับบริการของส านักกวดวิชาในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจึงมี
สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องเรียน ต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการโฆษณา
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เพื่อให้คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา เพื่อให้คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาว่า ผู้ประกอบธุรกิจของส านักกวดวิชาหลอกลวงหรือโฆษณาในลักษณะที่เกินจริง อันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ ซึ่งเหตุของการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา มีการ
โฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะต้องการที่จะให้ผู้เข้ารับบริการมีจ านวนมาก เพราะการค้า
บริการนั้นเป็นการขายที่ไม่มีสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อได้เลือกสรรสินค้าได้ แต่เป็นการขายบริการที่ต้อง
เป็นการทดลองหรือเข้ารับบริการในส านักกวดวิชาใช้ระยะเวลานานจึงสามารถจะเห็นผลได้จริง
ตามที่โฆษณาไว้ จึงจ าเป็นต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการก่อน ย่อมแสดงว่าผู้เข้ารับบริการ
อยู่ในฐานะที่เสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย 

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เข้ารับบริการของส านักกวดวิชาดังกล่าว จึงได้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีอ านาจหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่สามารถน ามาบังคับ
ใช้ได้ต่างกัน กล่าวคือ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการใช้บังคับกับกรณีปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เข้ารับบริการของส านัก
กวดวิชา จะเห็นว่าตามมาตรา 39 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถแต่งตั้ง
พนักงานอัยการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค หากการด าเนินคดีนั้น เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็น
ส่วนรวม 

ดังนั้นแล้ว เมื่อศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาตามหลักกฎหมายไทย พบว่ายัง 
ไม่มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ต้องกลับไปศึกษาหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ตามกฎหมายไทยยังไม่มี
มาตรการเพื่อการคุ้มครองการโฆษณา การด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา ซึ่งการขาดมาตรการ
ทางกฎหมายที่เป็นการเฉพาะย่อมส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิ ผู้เข้ารับบริการที่จะรับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเข้ารับบริการ และส่งผลให้การเข้ารับบริการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ หาก
การเข้ารับบริการกับการโฆษณามีความแตกต่างกัน จนถึงขนาดท าให้ผู้เข้ารับบริการไม่ไปเข้ารับ
บริการอีกเลย ท าให้ต้องเสียเงินไปโดยไม่ได้เข้ารับบริการ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายทั้งที่เป็นทรัพย์สินและความเสียหายทางด้านจิตใจด้วย 

ดังนั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์เฉพาะที่จะมาควบคุม
ในเร่ืองการโฆษณาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาแต่อย่างใด ซึ่งกรณีปัญหาเกี่ยวกับ
การโฆษณาก็ต้องน าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
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โฆษณาทั่วไปมาบังคับใช้กับกรณีปัญหาการโฆษณาในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชากัน
ต่อไป  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ในการประกับ
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขาย หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือ 
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือให้บริการนั้น
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ 

ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้บริโภคจะต้อง
มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1)  ใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นน้ัน จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ
ผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร 

2)  ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด 

และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดก็ได้ 

การก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

จากบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าข้อสัญญาที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะต้องเป็นการประกอบธุรกิจของส านักกวดวิชาที่สัญญาให้บริการนั้น
มีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็นหนังสือเท่านั้น จาก
การศึกษาปัญหาพบว่า การท าสัญญาใช้บริการในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา ไม่มี
กฎหมายบังคับว่าจะต้องท าเป็นหนังสือ หรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ดังนั้ นเมื่อ
พิจารณาถึงกรณีการตกลงใจเข้ารับบริการกวดวิชาแบบรายคร้ังคราว ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการท า
สัญญาเข้าใช้บริการเช่นเดียวกัน ซึ่งการตกลงใช้บริการในรูปแบบรายคร้ัง หรือคร้ังคราวดังกล่าว
นั้น มักจะไม่มีปัญหาในส่วนเร่ืองข้อสัญญาเพราะเหตุว่าโดยส่วนมากจะไม่มีการท าสัญญาเป็นแบบ
ลายลักษณ์อักษร และค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการก็ไม่สูงมากนัก ประกอบกับก าหนดระยะเวลา
ในการใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการไม่พอใจการใช้บริการก็สามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้
ทันที โดยเมื่อผู้ใช้บริการตกลงใจที่จะเสียค่าใช้บริการเป็นการตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้จัด
ให้บริการแล้ว ก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างได้ปฏิบัติการช าระหนี้ของตนแล้ว สัญญานั้นก็ถือว่าเป็นอัน
สิ้นสุดตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 
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ปัญหาการท าสัญญาในการด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชาส่วนใหญ่มักเกิดกับการเข้า
รับกวดวิชาเป็นรายเดือน ราย  3 เดือน ตลอดไปจนถึงรายปี ซึ่ งในการด าเนินธุรกิจนั้น
ผู้ประกอบการมักเอาเปรียบผู้บริโภค ดังจะเห็นจากกรณีศึกษาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค 
เช่นคดีโรงเรียนกวดวิชา อาทิ  การบุกจับเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง “อาบาคัส” ตุ๋นนักเรียน
ผู้ปกครองเปิดติวภาษา แต่เบี้ยวไม่สอน หลังผู้เสียหายเข้าร้องหลายราย สอบประวัติพบมีหมายจับ
ติดตัวถึง 11 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.เช็ค-แรงงาน” เผย “ครูอุ๊” ลูกสาวอดีตนางเอก
ภาพยนตร์ชื่อดัง “นัยนา ชีวานันท์” ร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย  โดยปรากฎข้อเท็จจริงว่า 

วันที่ (9 พ.ย.) 2552  เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผกก.
1 บก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.ต. พุทธพงศ์ เมฆเอ่ียมนภา สว.กก.1 บก.ป. น าก าลังจับกุม นายกิตติภูมิ 
วัฒนศิริ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 209/183 หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามหมายจับศาล
จังหวัดนนทบุรี ที่ 562/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ข้อหาร่วมกันเป็นนายจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่
ลูกจ้าง และข้อหาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จับกุมได้ที่โรงเรียนกวดวิชา      
“อาบาคัส” เลขที่ 2955-2963 ซอยลาดพร้าว 101/2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.        
 ทั้งนี้ มีผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลายราย  เข้า
ร้องเรียนพนักงานสอบสวน บก.ป.ว่า หลังจากน าบุตรหลานเข้าสมัครเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนกวด
วิชาอาบาคัส โดยช าระเงินค่าเล่าเรียนไปแล้วแต่กลับไม่ได้เรียน  เนื่องจากสถาบันดังกล่าวหลาย
สาขาทยอยปิดตัวลง เมื่อทวงถามเงินมัดจ าค่าเรียนที่จ่ายล่วงหน้า ทางสถาบันพยายามบ่ายเบี่ยง
โดยตลอด รวมมูลค่าความเสียหายประมาณหลายแสนบาท 

ต่อมาชุดสืบสวน กก.1 บก.ป.สืบทราบว่า โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้มี นายกิตติภูมิ และ 
น.ส.ซุ้มผกา ชีวานันท์ หรือ ครูอุ๊ เป็นผู้ด าเนินกิจการ โดยเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังที่มีสาขาทั่ว
ประเทศถึง 14 สาขา จากการตรวจสอบข้อมูลประวัติ  พบว่านายกิตติภูมิ มีหมายจับติดตัวถึง 
11 คดี ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เช็ค และ พ.ร.บ.แรงงาน รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนกวด
วิชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเข้าจับกุมตัว นายกิตติภูมิ มาสอบสวน ที่ บก.ป. 

จากการสอบสวน นายกิตติภูมิ ให้การว่า เปิดโรงเรียนกวดวิชา มาเป็นเวลากว่า 20 ปี
แล้ว โดยสาขาแรกย่านสยามสแควร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะการติววิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากนั้นได้ลงทุนตั้ง
โรงเรียนกวดวิชาเพิ่มเป็น 14 สาขาทั่วประเทศ เพราะเห็นว่าธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้
ยังเร่ิมขายเฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนเปิดโรงเรียนกวดวิชาอีกด้วย      

นายกิตติภูมิ ให้การต่อว่า หลังจากปี 2549 เศรษฐกิจเร่ิมซบเซา ท าให้สาขาต่างจังหวัด
เร่ิมประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็ยังสามารถน ารายได้จากสถาบันกวดวิชาใน กทม.ที่มีก าไรอยู่บ้าง
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ไปช่วย แต่เมื่อช่วงที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดหนักใน กทม.ก็ท าให้ไม่มีเด็ก
มาสมัครเรียนเลยท าให้ขาดรายได้ไปเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ตนก็ยังมาถูกลูกน้องโกงเงิน
ค่าจ้างครูสอนพิเศษ และโกงเงินของบริษัทไปอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ตนได้แจ้งความด าเนินคดีทาง
แพ่งไปแล้ว 

ด้าน นายสุนัย วิโรจน์ศิริ อายุ 52 ปี หนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่สมัครเข้าเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนกวดวิชา
ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลูกตนได้รับการชักชวนจาก น.ส.ซุ้มผกา 
หรือ ครูอุ๊ ให้สมัครเข้าเรียนกวดวิชาที่เร่ิมเปิดคอร์สในเดือนเมษายน ต่อมาหลังจากตนโอนเงินค่า
เรียนจ านวน 5,000 บาท ทางบัญชีธนาคารของโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ไปแล้ว  เมื่อถึงช่วงเวลา
เรียนกลับพบว่าไม่มีการเรียนการสอนแต่อย่างใด เมื่อติดต่อสอบถามไปก็ได้รับค าตอบว่า ก าหนดการ
เช่าสถานที่หมดลงแล้ว โดยในเดือนมิถุนายนจะมีการเปิดเรียนใหม่อีกคร้ัง แต่เมื่อรอถึงเดือน
มิถุนายนก็ยังไม่มีโรงเรียนแต่อย่างใด 

นายสุนัย กล่าวอีกว่า หลังจากนั้น ตนได้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสถาบัน
กวดวิชานี้ก็พบว่ามีผู้โพสต์ข้อความระบุว่าถูกฉ้อโกงเป็นจ านวนมาก ภายหลังเมื่อติดต่อไปอีกคร้ัง
ทางนายกิตติภูมิ ระบุว่าจะยอมคืนเงินให้นัดหมายในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่แล้วก็ยังถูก
บ่ายเบี่ยงตนจึงแจ้งชุดสืบสวน กก.1 บก.ป.ก่อนมีการเข้าจับกุม8  

จากกรณีศึกษาจะเห็นว่าผู้เสียหายนั้นได้มีความเข้าใจตามการโฆษณาแต่ก็หาเป็นไปตาม
การโฆษณาแต่อย่างใดไม่ การกระท าลักษณะนี้ย่อมเป็นการทะละเมิดต่อผู้บริโภคและการไม่ปฏิบัติ
ตามการโฆษณาย่อมเป็นการไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาหรือการที่ต้นได้ประกาศโฆษณานั้นเอง 

หากพิจารณาในแง่การด าเนินธุรกิจของส านักกวดวิชา ย่อมสามารถที่จะก าหนดได้อย่าง
เสรีตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา และรัฐจะเข้า
ไปแทรกแซงก็ต้องน้อยสุดดังที่ได้อธิบายหลักการต่างๆ นี ้มาแล้วในบทที่ 2 เกี่ยวกับหลักการและ
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว  
 

                                                           

8 ทีมข่าวอาชญากรรม. (2552, 9 พฤศจิกายน). จบัเจ้าของ ร.ร.กวดวิชา “อาบาคัส” ตุ๋นเรียนพิเศษ!. 
ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2556, จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx? 
NewsID=9520000134882 
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บทที ่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
เมื่อได้ท ำกำรศึกษำในเร่ืองปัญหำทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภท

โรงเรียนกวดวิชำ แล้วท ำให้ผู้ศึกษำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำ ในประเด็นปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้ของกฎหมำย
เกี่ยวกับคุณภำพและมำตรฐำน กำรโฆษณำและท ำสัญญำในกำรด ำเนินธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชำ 
ดังนี้เมื่อได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชำ
ตำมหลักกฎหมำย ผู้ศึกษำจึงได้น ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้ในกำรสรุปและเสนอแนะแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำทำงกฎหมำยที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอันจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรกำรทำงกฎหมำยของประเทศต่อไป 

 
5.1  บทสรุป 

เมื่อได้ท ำกำรศึกษำหลักกฎหมำยรัฐธรรมนูญ กฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ  กฎหมำย
โรงเรียนเอกชน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่ำว อำทิเช่น กฎหมำยควบคุมอำคำร และ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคจึงท ำให้สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำ ทั้งในปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบังคับ
ใช้ในโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชำ ในกำรขออนุญำตจัดตั้งและกำรควบคุมดูแลด้วยองค์กร
ของรัฐ ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับคุณภำพและมำตรฐำน ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรโฆษณำ 
และท ำสัญญำในกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำ เป็นต้น  

โรงเรียนกวดวิชำ เป็นสถำนศึกษำของเอกชนที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ ซึ่งเป็นสถำนที่
ที่บุคคลจัดกำรให้กำรศึกษำในระดับที่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีแก่นักเรียนผลัดรวมกัน เกินเจ็ดคนขึ้นไป 
จึงถือได้ว่ำเป็นสถำนศึกษำเอกชนตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และใน
ปัจจุบันมีกำรแก้ไขกฎหมำยใหม่ และได้ยกเลิกกฎหมำยเก่ำฉบับนี้ไปแล้ว โดยพระรำชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในปัจจุบันนั้นก ำหนดให้โรงเรียนกวดวิชำเป็นสถำนศึกษำของเอกชน
นอกระบบ ซึ่งเป็นไปตำมบังคับใช้พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำร
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ก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549  แม้ว่ำจะมีก ำหนด
ดังกล่ำวใช้บังคับแต่ก็ยังมีผู้ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ จึงท ำให้กฎหมำยที่ใช้บังคับ
กับกำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำ ซึ่งมำตรกำรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ยังไม่มีควำมครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอที่จะท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กับ
ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียนส ำนักกวดวิชำ  จำกกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำ พบว่ำ 
ปัญหำต่ำงๆ ยังคงเกิดขึ้นอยู่และผู้บริโภคหรือผู้เข้ำใช้บริกำรยังคงไม่ได้รับกำรคุ้มครองจำกรัฐ และ
ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำ 

โรงเรียนกวดวิชำจัดเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนอยู่ภำยใต้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนส ำนักบริหำรงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ส.ช.) ส่วนกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ของโรงเรียน
เอกชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอจัดตั้งโรงเรียน กำรอุดหนุนช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน บทลงโทษของ
โรงเรียนเอกชน ตลอดจนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนล้วนแล้วแต่ต้องอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น   

จำกกำรศึกษำกฎหมำยต่ำงประเทศ อันได้แก่ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหพันธรัฐ
มำเลเซีย จะเห็นได้ว่ำประเทศทั้งสองมีบทบัญญัติที่คล้ำยคลึงกับกฎหมำยของไทย และยังได้ก ำหนด
ในโรงเรียนกวดวิชำนั้นอยู่ในภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน เช่นเดียวกับกฎหมำย
ของประเทศไทย และมีกฎหมำยล ำดับรองที่วำงระเบียบในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ อันเป็นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่สอนเสริม หรือนอกระบบกำรศึกษำปกติ โดยในบำงบทบัญญัติก็ไม่มีกำร
ก ำหนดไว้ในประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษำเห็นว่ำเป็นข้อเสนอแนะที่ดีที่ประเทศควรจะมีบทบัญญัติ
ลักษณะดังกล่ำวเพื่อใช้ในกำรรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคที่เข้ำไปใช้บริกำรธุรกิจ
กำรศึกษำเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชำ ทั้งนี้ผู้ศึกษำจะได้สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ และให้
ข้อเสนอแนะตำมล ำดับดังนี้ 

5.1.1  ด้ำนหน่วยงำนที่ควบคุมก ำกับดูแลธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำตำม

พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล คือ ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ส.ช.) 
ซึ่งมีอ ำนำจในกำรอนุญำตขอจัดตั้งและปฏิบัติหน้ำที่ดูแลควบคุมให้เป็นไปตำมกฎหมำย จะเห็นว่ำ
หน้ำที่ในกำรดูแลดังกล่ำวเป็นของ สช. แต่หำกเป็นกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยนั้นจะไม่อยู่
ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เอกชน ทั้งนี้เพรำะกำร
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เรียกร้องควำมเสียหำยต้องเป็นไปตำมกระบวนกำรยุติธรรม หน่วยงำนดังกล่ำวไม่มีหน้ำที่แต่
ประกำรใด อีกทั้งกำรดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยของส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจะต้องมีบุคคลกรซึ่งปฏิบัติหน้ำที่นี้ ทุกจังหวัดจึงจะสำมำรถดูแลได้อย่ำงทั่วถึง 
อย่ำงไรก็ตำมในกำรควบคุมก ำกับดูแลนั้น กฎหมำยจะต้องให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำไปตรวจสอบ 
และให้บทบัญญัติคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต และมีอ ำนำจในกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อจะได้เข้ำไปร่วมมือกันในกำรดูแล
และควบคุมให้เกิดประสิทธิภำพ เพรำะในปัจจุบันจะเห็นว่ำหน่วยที่ได้กล่ำวมำนั้น มิได้มีกำร
ประสำนงำนร่วมมือกันเท่ำที่ควร ทั้งนี้น่ำจะเป็นเพรำะกฎหมำยที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่ได้เปิด
ช่องทำงให้เกิดกำรประสำนงำนกันในกำรดูแลให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด จึงท ำให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ต่ำงก็ท ำหน้ำที่ของตนโดยมิได้ประสำนควำมร่วมมือกัน ท ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีอยู่
เกิดประสิทธิภำพน้อยและไม่อำจควบคุมดูแลกำรประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำที่จัดตั้งขึ้นมำ
โดยผิดระเบียบและไม่ได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งหำกจะทรำบถึงปัญหำก็ยังต้องเกิด
ปัญหำและควำมเสียหำยเสียก่อน จึงได้มีกำรร้องเรียนและหน่วยงำนผู้รับผิดชอบเข้ำไปตรวจสอบ
ภำยหลัง แต่หำกมีกฎหมำยให้มีกำรบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ควบคุมดูแลกำรประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชำก็จะท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้รัฐควรให้อ ำนำจหรือมอบอ ำนำจในหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นที่จะมีอ ำนำจ
เช่นเดียวกับส่วนกลำง ดังเช่นกฎหมำยในต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย เพื่อควบคุมก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำให้
เป็นไปตำมกฎหมำยอีกด้วย  

5.1.2  ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับคุณภำพและมำตรฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภท
โรงเรียนกวดวิชำ 

ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน
ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนไว้ว่ำ ต้องมี
ควำมรู้ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ขอรับ
ใบอนุญำตให้เป็นครูใหญ่ และควำมรู้ของผู้ขอรับใบอนุญำตให้เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องเรียนต้องมีควำมรู้ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือ
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในกำรใช้สื่อเป็นมำตรกำรบังคับใช้กับโรงเรียนเอกชนประเภท
กวดวิชำที่ด ำเนินธุรกิจกวดวิชำประเภทต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี แต่กรณีของกำรด ำเนินธุรกิจของ
ส ำนักกวดวิชำในประเภทอื่นๆ นั้น ไม่มีบทบัญญัติกฎหมำยใดก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์  
จึงท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจของโรงเรียนไม่เข้มงวดในคุณสมบัติของผู้สอนว่ำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
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เพียงพอหรือไม่ หรือน่ำจะเหมำะสม ดังนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำกฎหมำยยังขำดมำตรกำรที่เข้มงวด  
ในกำรก ำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน เพื่อท ำให้บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้สอน  
ในกำรด ำเนินธุรกิจของส ำนักกวดวิชำทุกประเภททุกระดับมีมำตรฐำนในกำรขอใบอนุญำตครู    
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชนประเภท
กวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549  เกี่ยวกับเร่ืองมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนกวดวิชำ จะมีก ำหนดเพียงหลักกำรอย่ำงกว้ำง กล่ำวคือ โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชำ
ตำมลักษณะของกำรเรียนกำรสอนแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ครู
เป็นผู้สอน 2. จัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ 3. จัดกำรเรียนกำร
สอนโดยใช้สื่อ ซึ่งลักษณะกำรเรียนดังกล่ำวนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรเรียน โดยกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บในอัตรำที่สูงกว่ำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
สื่อผสมครู ส่วนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือจะต้องเก็บในรำคำต่ ำสุด และที่ส ำคัญที่สุด 
คือ กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเรียน จะต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
เอกชน มิใช่เป็นกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเองของผู้ประกอบกิจกำร แม้จะมีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
แต่ผู้บริโภคไม่ได้ทรำบถึงสิทธิดังกล่ำวเพรำะไม่ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของสถำบันโรงเ รียน
กวดวิชำจะต้องชี้แจง  

นอกจำกนี้ แม้จะมีบทบัญญัติในกรณีที่นักเรียนได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียนแล้ว 
มีเหตุจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนตำมหลักสูตรที่สมัครเรียน ให้ผู้รับใบอนุญำตคืนเงินค่ำธรรมเนียม
กำรเรียนให้แก่นักเรียนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรของโรงเรียนก็ตำม แต่ก็ไม่มี
บทบัญญัติให้ก ำหนดต้องแจ้งสิทธิเหล่ำนี้ให้ผู้เข้ำใช้บริกำรธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำทรำบ จึงท ำให้
ผู้บริโภคไม่ได้รับทรำบถึงสิทธิดังกล่ำวของตน 

5.1.3  ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียน
กวดวิชำ 

กำรก่อสร้ำงอำคำร กำรก่อตั้งสถำนที่อันเป็นโรงเรียนกวดวิชำนั้น ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ 
พ.ศ. 2549 นั้นได้ก ำหนดวำงมำตรฐำนไว้เป็นอย่ำงดี และให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพำะมำตรกำรที่มี
ควำมส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับเร่ืองอัคคีภัยที่มีกำรกล่ำวถึงปัญหำเร่ืองนี้ อย่ำงมำกทั้งนี้
เพรำะเกิดเหตุกำรณ์เพลิงไหม้ของโรงเรียนกวดวิชำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครรำชสีมำ และก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยทั้งทำงร่ำงกำยและด้ำนทรัพย์สินแก่ผู้เข้ำใช้บริกำรซึ่งเป็นผู้บริโภค เมื่อตรวจสอบ
ปรำกฏว่ำโรงเรียนกวดวิชำดังกล่ำวได้ท ำกำรเปิดกำรสอนมำมำกกว่ำ 10 ปีโดยไม่ได้รับอนุญำต
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ตำมกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับในกำรประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำ จำกปัญหำดังกล่ำวเป็น
ผลให้รัฐบำลเกิดควำมตื่นตัวอย่ำงมำกที่จะแก้ไขปัญหำโรงเรียนกวดวิชำ จนกระทั่งพบข้อมูลว่ำ  
มีโรงเรียนกวดวิชำทั่วประเทศกว่ำ 136 แห่ง ที่เปิดกำรสอนโดยไม่ได้รับอนุญำต และก่อสร้ำงโดย
ไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และไม่มีมำตรฐำนในเรื่องเกี่ยวกับกำร
ป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในเร่ืองสุขภำพของนักเรียน
ที่กฎหมำยได้ก ำหนดให้โรงเรียนกวดวิชำจะต้องมีมำตรฐำนในกำรควบคุมที่ดี จำกกำรศึกษำ
เกี่ยวกับระยะเวลำเรียนนั้นพบว่ำ ไม่มีกฎหมำยหรือระเบียบใดๆ ที่ก ำหนดถึงมำตรฐำนเกี่ยวกับกับ
ช่วงระยะเวลำเรียนในโรงเรียนกวดวิชำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำโรงเรียนกวดวิชำบำงแห่งมีช่วงเวลำ
เรียนที่ยำวนำนจนเกินไป โดยไม่มีก ำหนดเวลำพัก หรืออำจมีช่วงเวลำที่เลิกดึกเกินไปอันอำจ
ส่งผลต่อสุขภำพนักเรียนผู้เข้ำใช้บริกำรและควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงกลับของนักเรียน 
แต่เมื่อพิจำรณำตำมกฎหมำยของประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบในกำร
จัดช่วงระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจนไว้ในกฎหมำยที่ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดกำรศึกษำเสริม
นอกระบบ หรือกำรศึกษำต่อเน่ืองนอกระบบไว้  

5.1.4  ด้ำนควำมรับผิดจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจกำรศึกษำประเภท
โรงเรียนกวดวิชำ 

ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนโรงเรียนเอกชน
ประเภทกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 นั้นเป็นหลักกำรที่ในกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียน
กวดวิชำจะต้องให้ควำมสนใจหำกจะท ำกำรเปิดโรงเรียนกวดวิชำ อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับผู้บริโภค
หรือผู้เข้ำใช้บริกำรดังกล่ำวหำกได้รับกำรบริกำรที่ดี และถูกต้องเป็นไปตำมเจตจ ำนงของตนเอง  
ก็ย่อมไม่เกิดปัญหำขึ้น แต่เมื่อใดที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำมิได้ปฏิบัติครบถ้วนตำมสัญญำ
ก็เปรียบเสมือนลูกหนี้เป็นฝ่ำยผิดสัญญำ ดังนั้นเจ้ำหนี้ซึ่งเป็นผู้เข้ำใช้บริกำร ย่อมมีสิทธิในกำร
เรียกร้องให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำช ำระหนี้ให้ถูกต้องตำมสัญญำที่
กระท ำไว้ต่อสถำบันโรงเรียนกวดวิชำ และหำกเกิดควำมเสียหำยเกิดจำกกำรช ำระหนี้ไม่ถูกต้อง 
หรือผิดสัญญำนั้นก็ย่อมสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยดังกล่ำวนั้นได้อีก นอกจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำหรือกำรผิดสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำกับผู้บริโภคแล้ว ยังมีเหตุที่
ท ำให้ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำ ซึ่งต้องรับผิดตำมหลักกฎหมำยว่ำ
ด้วยเร่ืองละเมิด ทั้งนี้ควำมรับผิดดังกล่ำวนั้นอำจเกิดจำกกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่อ หรือกำร
งดเว้นกำรปฏิบัติที่ไม่ได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้บริโภค ซึ่งหำกผู้บริโภคจะด ำเนินคดีก็จะต้องไปเรียกร้องโดยอำศัยกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อ
เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำ หรือละเมิด ซึ่ งไม่มีกฎหมำยให้อ ำนำจส ำนักบริหำรงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) เป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินคดีแทน หรือให้อ ำนำจแก่
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คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้โภคดูแลในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยให้แก่ผู้บริโภคเพรำะอยู่ในอ ำนำจ
ทำงด้ำนกำรศึกษำจึงไม่มีอ ำนำจดังกล่ำวในกำรดูแลควบคุมโรงเรียนกวดวิชำนั้นๆ ดังนั้นควรให้
อ ำนำจแก่ส ำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนสำมำรถเป็นมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำยซึ่งเป็นผู้บริโภคนั้นด้วย  

5.1.5  ด้ำนกำรโฆษณำธุรกิจกำรศึกษำประเภทโรงเรียนกวดวิชำ 
ในกำรโฆษณำเป็นปัจจัยหรือเคร่ืองมืออย่ำงหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจกำรศึกษำ ประเภท

โรงเรียนกวดวิชำจะใช้เพื่อดึงดูดควำมสนใจให้ผู้ใช้บริกำร เข้ำมำใช้บริกำรในโรงเรียนกวดวิชำ
ของตน ซึ่งโดยมำกแล้วโรงเรียนกวดวิชำมักใช้ข้อควำมโฆษณำที่แสดงออกถึงศักยภำพของสถำบัน
ของตนเอง โดยโฆษณำชวนเชื่อถึงควำมส ำเร็จของผู้ใช้บริกำรซึ่งรับกำรกวดวิชำ โฆษณำเป็น
เชิญชวนว่ำมีอำจำรย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียง มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ได้รับเกียรตินิยม เป็นอำจำรย์ที่เคย
มีประสบกำรณ์สอนมำนำน หรือเป็นอำจำรย์ที่สอนในต่ำงประเทศ หรือกำรรับรองผลว่ำสำมำรถ
สอบได้แน่นอน หำกไม่พอใจยินดีคืนเงิน เหล่ำนี้ เป็นต้น ซึ่งในกำรโฆษณำชวนเชื่อดังกล่ำว
ผู้ประกอบกำรมักใช้รูปแบบกำรโฆษณำด้วยวำจำ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยำกต่อกำรพิสูจน์ควำมผิด      
ในบำงแห่งก็ท ำเป็นแผ่นพับแนะน ำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีโรงเรียนกวดวิชำหลำยแห่งที่มีกำรใช้
ข้อควำมอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคกล่ำวคือ มีกำรโฆษณำข้อควำม
อันเกินจริง เช่น กำรรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เหล่ำนี้ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมหำกประกอบกำร
กระท ำกำรโดยสุจริตในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวปัญหำต่ำงๆ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำร
โฆษณำนั้นไม่ได้มีกฎหมำยก ำหนดหลักกำรไว้โดยเฉพำะว่ำ กำรโฆษณำที่ต้องห้ำม หรือที่กระท ำ
ได้นั้นมีลักษณะอย่ำงไร บ้ำงจึงต้องไปน ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกำรโฆษณำ
มำใช้ ซึ่งมีหลักกำรที่ปรำกฏในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ
ระเบียบประกำศของคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำมำใช้  

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำยในต่ำงประเทศโดยเฉพำะสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) มี
บทบัญญัติที่ส ำคัญในพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และระเบียบในกำรจัดกำรศึกษำเสริมของ
เอกชน คือห้ำมมิให้ผู้ประกอบกำรใดๆ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรศึกษำโฆษณำใดๆ ก่อนได้รับ
อนุญำตเกี่ยวกับมำตรฐำนตำมระเบียบของผู้มีอ ำนำจทำงกำรศึกษำในท้องที่นั้นๆ   
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จำกที่ได้กล่ำวถึงปัญหำในกำรหลักกำรและกำรปฏิบัติในข้ำงต้นนั้นแล้ว รวมตลอดจนถึง
จำกกำรศึกษำกฎหมำยไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศทั้งสองประเทศดังกล่ำว ผู้ศึกษำขอเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้รับกำรติวทบทวนหรือกำรกวด
วิชำ ดังต่อไปนี้  
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1.  ควรก ำหนดให้มีหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรดูแลโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียน
กวดวิชำที่อยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ควรให้อ ำนำจแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตกำรศึกษำในพื้นที่
กำรศึกษำนั้นๆ เป็นผู้ที่มีอ ำนำจในกำรออกใบอนุญำตในกำรจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชำ และตรวจสอบ
คุณสมบัติ ตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆ ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน
โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนกวดวิชำ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2549 ก่อนออกใบอนุญำตแก่ผู้
ขออนุญำตจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชำ 

2.  ควรก ำหนด เกี่ยวกับกำรตั้งโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนกวดวิชำ ซึ่งรัฐจะต้อง
ให้กำรควบคุมนั้น โดยให้หมำยถึงโรงเรียนกวดวิชำที่มีจ ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ 15 คน ขึ้นไป 
ที่ผู้จัดตั้งหรือผู้ขออนุญำตในกำรจัดตั้งจะต้องจดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษำธิกำร หรือคณะกรรมกำร
กำรศึกษำผู้ซึ่งมีอ ำนำจอนุญำตในท้องถิ่นพื้นที่กำรศึกษำนั้นๆ โดยจะต้องยื่นหลักสูตรพร้อมด้วย
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชำ
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ในหมวด 3 แห่งพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มำตรำ 121 มำบังคับใช้
บังคับโดยอนุโลมส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประเภทโรงเรียนกวดวิชำ  

3.  ควรก ำหนดโรงเรียนกวดวิชำที่ได้รับกำรจดทะเบียนแล้วเท่ำนั้น จึงจะมีอ ำนำจใน
กำรรับนักเรียนเข้ำกวดวิชำได้เกินกว่ำ 15 คน หำกโรงเรียนกวดวิชำใดที่ไม่ได้รับกำรจดทะเบียน
รับนักเรียนเข้ำกวดวิชำเกินกว่ำ 15 คน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจสั่งให้ยุติกำรด ำเนินกำรได้ทันที และ
ให้บุคคลผู้เป็นเจ้ำของโรงเรียนกวดวิชำต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริกำรของโรงเรียนกวดวิชำแห่งน้ัน  

4.  ควรให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร หรือปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจ
ในกำรสั่งปิด หรือสั่งให้ด ำเนินกำรแก้ไข สถำนที่ไม่ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย โรงเรียนเอกชน 
ซึ่งไม่ได้มำตรฐำนตำมระเบียบของโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชำ 

5.  ควรให้รัฐก ำหนดถึงมำตรฐำนของบุคลำกรผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชำ ในกรณีที่มี
กำรจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชำซึ่งก ำหนดให้สถำบันหรือโรงเรียนกวดวิชำนั้น จะต้องแสดงหลักฐำน  
ผู้เข้ำสอน แผนกำรสอนตำมสมควร คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ รำยงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
อ ำนำจในกำรเปิดสอนให้ได้รับกำรควบคุมจำกหน่วยงำนของรัฐ ว่ำเป็นบุคคลที่สมควรให้สอน
ในโรงเรียนกวดวิชำดังกล่ำวหรือไม่  

6.  รัฐควรจัดต้องหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรร้องเรียน กำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ในกำรศึกษำ
เพื่อเป็นหน่วยงำนเฉพำะในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในด้ำนต่ำงๆ และเพื่อเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล ในกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ โรงเรียนเอกชน บุคลำกร ประเภทต่ำงๆ เพื่อเข้ำสู่
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กำรจัดท ำระบบงำนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำไปดูลำยละเอียดข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจได้  

7.  ควรมีกำรก ำหนดระยะเวลำมำตรฐำนเกี่ยวกับช่วงเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนกวดวิชำ ที่จะไม่เป็นผลกระทบต่อสภำวะทำงกำยและจิตของผู้ใช้บริกำรสถำบัน
โรงเรียนกวดวิชำ ทั้งนี้ควรแบ่งช่วงเวลำกำรเรียน กำรสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวิชำ และจะต้อง
ไม่มีกำรเรียนกำรสอนหลังช่วงเวลำ 21.00 น. ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยทั้งทำงสภำวะร่ำงกำย
จิตใจของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้บริโภคและควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงกลับบ้ำน 

8.  ในกรณีที่มีกำรโฆษณำเกี่ยวกับสถำบันหรือโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชำไม่ว่ำ
จะเป็นกำรโฆษณำเผยแพร่ในรูปแบบประกำรใดๆ หำกเป็นกำรโฆษณำเกินจริงและจะก่อควำม
เสียหำยต่อผู้บริโภคซึ่งได้เข้ำรับบริกำรกำรกวดวิชำ ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งกำรให้แก้ไขข้อควำมหรือกำร
โฆษณำนั้นได้ และหำกเกิดควำมเดือดร้อนจำกกำรโฆษณำดังกล่ำวให้กรรมกำรผู้รับเร่ืองร้องเรียน
แจ้งเร่ืองรำว หรือรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคด ำเนินคดีกับผู้ฝ่ำฝืนนั้นได้  ทั้ง
ทำงอำญำและทำงแพ่ง นอกจำกนี้ควรมีบทบัญญัติห้ำมมิให้มีกำรโฆษณำโรงเรียนกวดวิชำ จนกว่ำ
จะได้รับอนุญำตให้มีอ ำนำจกำรด ำเนินดังกล่ำว 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

--------------------------- 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์
แก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕” 

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียน

เอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนด
ไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกวดวิชา บางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษา “สื่อ” หมายความว่า เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น เคร่ืองวีดีทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่งได้ “เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษาหรือครูผู้ช่วย ซึ่งมี
หน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียนและรักษาระเบียบแบบแผนของห้องเรียน ดูแลการใช้สื่อและ
สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ข้อ ๕.  ลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๑ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอน 
 ๕.๒ จัดการเรียนการสอนในลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ 
 ๕.๓ จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
ข้อ ๖.  สถานที่ตั้งโรงเรียนและอาคาร 
 ๖.๑ สถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางและเหมาะสม  

พอแก่กิจการของโรงเรียน โดยต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
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หรืออนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่อาจเกิดภัยอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อื่นที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน 

 ๖.๒ ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือกรณีเช่าต้องมีสัญญาเช่าอาคาร  จากผู้มี
สิทธิในการให้เช่า มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยระบุวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้ง
โรงเรียน ยกเว้นกรณีการเช่าที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ราชพัสดุ  ที่ศา
สนสมบัติกลาง ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

 ๖.๓ อาคารต้องเป็นเอกเทศ หรืออาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับ
กิจการอ่ืน และเป็นอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้จัดการเรียนการสอน 

 ๖.๔ ต้องเป็นอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคาร
จากทางราชการ ให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจาก
ทางราชการได้ ให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 

ข้อ ๗.  ห้องเรียน 
 ๗.๑ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูเป็นผู้สอน ใช้เกณฑ์ค านวณ

ความจุ ๑ ตารางเมตรต่อนักเรียน ๑ คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ ๔๕ คน 
 ๗.๒ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนลักษณะผสม โดยมีทั้งครูผู้สอนและสื่อ  

ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ ๑ ตารางเมตร ต่อนักเรียน ๑ คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ ๙๐ คน 
 ๗.๓ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ ๑ 

ตารางเมตร ต่อนักเรียน ๑ คน จ านวนนักเรียนไม่เกินห้องละ ๙๐ คน 
 ๗.๔ ห้องเรียนที่จัดแบบห้องบรรยายขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นครูผู้สอน  

อาจมีนักเรียนเกินห้องละ ๙๐ คน ใช้เกณฑ์ค านวณความจุ ๑ ตารางเมตรต่อนักเรียน ๑ คน และ
จะต้องเพิ่มสื่อ และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตามสัดส่วนนักเรียน 

ข้อ ๘.  การจัดอาคารสถานที่และความปลอดภัย 
 ๘.๑  ห้องเรียน ห้องประกอบ ต้องมีแสงสว่างพอเพียงและมีระบบถ่ายเทอากาศ

ที่ถูกสุขลักษณะ 
 ๘.๒  มีห้องธุรการและหรือห้องพักครูแยกต่างหากจากห้องเรียน 
 ๘.๓ จัดให้มีพื้นที่หรือห้องส าหรับพักผ่อนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่

มีอยู่ตามสมควร 
 ๘.๔ จัดให้มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้เพียงพอตามจ านวนนักเรียน

ที่มีอยู่ 
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 ๘.๕ มีห้องส้วมแยกชาย-หญิง โดยถืออัตราส่วนจ านวนนักเรียน ๓๕ คน ต่อ 
๑ ที่ ส าหรับการเปิดสอนในแต่ละรอบเกิน ๒๐ คนขึ้นไปให้เพิ่มอีก ๑ ที่ 

 ๘.๖ ต้องจัดให้มีทางหนีไฟตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย 

ข้อ  ๙.  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน และการใช้สื่อ 
 ๙.๑ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนตลอดเวลา ที่มีการจัดการเรียนการ

สอนในอัตราส่วน ๑ คน ต่อนักเรียน ๑ ห้อง 
 ๙.๒ สื่อโทรทัศน์หรือฉากรับภาพ ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้นักเรียน  

สามารถมองเห็นและเข้าใจเรื่องราวที่สื่อน าเสนอได้อย่างชัดเจน  โดยจะต้องให้มีสื่ออย่างน้อย 
๑ เคร่ือง ต่อนักเรียน ๑๕ คน 

ข้อ ๑๐. คุณสมบัติของครู และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน 
 ๑๐.๑ ครูจะต้องมีความรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด 

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ให้เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการใช้สื่อ 

ข้อ ๑๑. ค่าธรรมเนียมการเรียน 
 ๑๑.๑ การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยให้เก็บได้ในอัตรา ดังนี้  การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน 
ให้เก็บในอัตราที่สูงกว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็น
เคร่ืองมือจะต้องเก็บในราคาต่ าสุด 

 ๑๑.๒ กรณีที่นักเรียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว  มีเหตุจ าเป็นที่
ไม่สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่สมัครเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
ให้แก่นักเรียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบการของโรงเรียน ส่วนอัตราการคืนเงินให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก าหนด 

ข้อ ๑๒. ให้ผู้รับใบอนุญาตติดประกาศให้เห็นได้ชัดเจนในเร่ืองต่อไปนี้ คือ 
 ๑๒.๑ ใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการโรงเรียน 
 ๑๒.๒ ใบอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน 
 ๑๒.๓ เกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน 
 ๑๒.๔ ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น รายชื่อครูอาจารย์ และหลักสูตรการเรียน 
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ข้อ ๑๓. โรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานการด าเนินกิจการเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปี  และ
จะต้องมายื่นขอต่อใบอนุญาตทุกๆ ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ก าหนด 

ข้อ ๑๔. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจวินิจฉัยปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

ปองพล อดิเรกสาร 
(นายปองพล อดิเรกสาร) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ข 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------------- 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนกวดวิชาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดวิชา

บางวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
“สื่อ” หมายความว่า เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น

เคร่ืองวิดิทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและเสียง จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ 

“เจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียน” หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้ช่วยซึ่งมี
หน้าที่ดูแลความประพฤติของนักเรียน และรักษาระเบียบแบบแผนของห้องเรียน ดูแลการใช้สื่อ 
และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๔ ของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ อาคารและสถานที่ตั้งของโรงเรียน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
๖.๔ ต้องเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทางราชการ

ให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการได้  
ให้วิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
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เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ยกเว้นอาคารศูนย์การค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๓ โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการ
ต่อไปได้ 

เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดให้โรงเรียนส่ง
รายงานแสดงกิจการของโรงเรียนทุกปี  หากขาดส่ง ๓ ปี ติดต่อกันให้พิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมาย” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนด 
มาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๔ ให้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย

ปัญหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้” 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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Private School Law 
 

2007-10-11 

Amended 18 January 2006 

Chapter 1: General Provisions 

 

Article 1 

This Law is specifically adopted to promote the robust development of private 

schools, make them more part of the local community, and raise their level of 

autonomy, thereby encouraging private donations for the establishment of private 

schools and increasing educational opportunities for citizens. Matters not addressed by 

this Law shall be governed by other applicable laws and regulations. 

 

Article 2 

Private individuals may apply to establish private schools of all levels and all kinds 

with the exception of military and police academies. 

 

Article 3 

Private schools shall be subject to supervision by the competent educational 

authority. Their establishment or amendment registration shall be conducted in 

accordance with government education policy, and the competent educational authority 

shall approve or modify said establishment or amendment registration in light of 

local conditions. 

 

Article 4 

The term "competent educational authority" as used in this Law shall refer to the 

Ministry of Education for private schools at the senior high school level and above. 

For other private schools it shall refer to the local government of the special 

municipality, county, or county-level city where the school is located. However, where 

private senior high schools are located in a special municipality, the competent 

educational authority shall be the special municipality government. 

 

Article 5 

For the purpose of deliberations regarding preparations for establishment, suspension 

of operations, dissolution, relocation, major financial assistance, vacancies on the 

board of directors, or other major circumstances involving private schools, the 

competent educational authority may establish a private schools council by hiring 

academic experts, private school representatives, members of society, and 

representatives of the relevant government agencies, who will offer their opinions. 

Regulations governing the hiring members of the consultative commission and the 

convening of meetings shall be prescribed by the Ministry of Education. 

 

Article 6 

The name of a private school shall clearly state the type and level of school. 
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Article 7 

Private schools may establish branch campuses or branch departments. The 

establishment of branch campuses or branch departments as referred to in the 

previous paragraph shall be carried out in accordance with criteria, procedures, and 

regulations prescribed by the Ministry of Education. 

 

Article 8 

Standards for the establishment of private schools of all types and all levels shall be 

prescribed by the Ministry of Education. 

 

Article 9 

Private universities/colleges and religious corporations shall, on the purpose of 

cultivating clergymen and religious talents and conferring religious degrees thereafter, 

apply to the Ministry of Education in accordance with the related regulations. A 

college of religion may be established upon approval by the Ministry of Education. 

Private schools shall not force any student to participate in any religious ceremonies 

or rituals; however, the college of religion is exempt from this. The establishment 

and incorporation of the religious corporations mentioned in Paragraph 1 shall 

conform to the provisions of the related laws. 

 

Article 10 

To establish a private school, the founder shall submit a school establishment proposal 

in accordance with the establishment standards for that specific type and level of 

school, along with the articles of incorporation, to the competent educational authority 

for examination and approval. To encourage private donation to the schools, the 

same corporate body shall at the same time launch private schools of different levels 

and categories, whose preparation plans shall comply with the standards for setting 

up schools of different levels and categories. 

 

Article 11 

The school establishment proposal shall clearly state the following information:  

1. purpose of founding; 

2. name of the school; 

3. location and land area of the school, and other relevant information; 

4. colleges, graduate institutes, departments, junior college departments, classes, 

and levels; 

5. source of the endowment fund, name of the benefactor, the total value of 

assets donated, and relevant evidentiary documentation; 

6. estimate of school operating fund requirements; and 

7. relevant information about the founder. At the time of application to establish 

a school, relevant evidentiary documentation shall be obtained regarding the 

acquisition of land for the site of the school through donation or leasing of 

public land or land from a public enterprise. Schools may, according to a phased 

annualized plan, build/install such structures and facilities as are needed for 

the colleges, graduate institutes, departments, junior college departments, 
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classes, and levels the school intends to establish. School funding requirements 

may be calculated on an annualized basis.  

 

Article 12 

The articles of incorporation shall clearly state the following items:  

1. all items listed in paragraph one of the preceding article; 

2. the number of directors, and matters pertaining to their hiring and dismissal; 

3. matters pertaining to the board of directors; and 

4. matters pertaining to the manner of the school's management.  

 

Article 13 

The role of founder shall be assumed by a benefactor(s). However, the benefactors 

may recommend another (other) committed individual(s) to serve as the founder(s). 

Where an incorporated body or unincorporated body serves as (a) founder, its rights 

and obligations shall be exercised by its representative(s). The number of founders 

shall be limited to from one to three persons. 

 

Section 2: Directors and the Board of Directors 

Article 14 

Private schools shall establish a board of directors with between 7 and 21 directors. 

The quorum of directors shall be clearly stated in the board of directors' Articles of 

Incorporation. The board of directors may employ 1 to 3 consultants to attend 

meetings of the board and provide consulting services. The board of directors may 

hire a couple of administrative staff, which shall be subsumed within the prescribed 

number of school personnel; the title and the prescribed number for the administrative 

staff shall be prescribed in the board of directors' Articles of Incorporation. 

 

Article 15 

A minimum of one-third of directors must have previous research experience in 

education or have considerable experience teaching at the same or higher academic 

level; the standard for recognition shall be prescribed by each competent educational 

authority. Foreigners may hold no more than one-third of directors' positions, and 

may not serve as a chairman. 

 

Article 16 

Current employees of the competent educational authority or public officials who 

exercise supervisory authority over a given private school shall not serve concurrently 

on that school's board of directors. 

 

Article 17 

Full-time faculty members of a private school may, in accordance with Article 15 

paragraph 1, serve concurrently as a director of the private school at which they 

teach or as a director of another school, but shall not serve concurrently as chairman 

of the board. The administrative staff and students of a private school shall not serve 

on that school's board of directors. 
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Article 18 

Directors who are married to one another, or are related to each other within the 

third degree of kinship either by blood or marriage, shall not constitute more than 

one-third of the membership of the board of directors. 

 

Article 19 

An individual meeting any one of the following circumstances shall not serve as a 

director:  

1. has received a final and unappealable conviction for rebellion or treason, or 

is the subject of an outstanding arrest warrant for such an offense and the 

case has yet to be settled; 

2. has received a final and unappealable conviction for corruption or 

malfeasance in office, or is the subject of an arrest warrant for such an 

offense and the case has yet to be settled; 

3. has previously been sentenced to a prison term of more than one year, and 

less than three years have elapsed since completion of the sentence; 

4. has been deprived of his/her civil rights and they have yet to be restored; 

5. has been dismissed or suspended from a civil service position and the period 

of dismissal or suspension has yet to expire; 

6. has been dismissed in accordance with the provisions of Article 25 paragraph 

1 subparagraph 3 from a previous position as board chairman or director; 

7. has been declared bankrupt and has not yet had his/her rights restored; or 

8. has no legal capacity or limited legal capacity.  

 

Article 20 

The membership of the founding board of directors shall comprise the founder(s) 

and other persons selected by the founder(s) from among suitable individuals within 

three months following approval by the competent educational authority for 

establishment of the school in accordance with the provisions of Article 10. The list 

of board members, along with their letters of acceptance, shall be reported to the 

competent educational authority for review and recordation, whereupon the board 

members shall be formally hired within 30 days. Within 30 days following the hiring 

of the directors, the founder(s) shall call a founding meeting of the board of 

directors, at which a chairman of the board shall be elected. Following the formation 

of the founding board of directors, the founder(s) shall relinquish to the board of 

directors authority over all matters regarding establishment of the school. 

 

Article 21 

Within 30 days of the establishment of the board of directors, the chairman of the 

board shall submit the following items to the competent educational authority for 

review and recordation:  

1. the articles of incorporation of the board of directors; 

2. the minutes from the founding meeting of the board of directors; 

3. a financial statement for the establishment of the school, certified by a certified 

public accountant; and 

4. the documents and records provided by the founder.  
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Article 22 

The authority of the board of directors shall be as follows:  

1. the hiring and dismissal of directors, and the election and removal of the 

chairman of the board; 

2. the hiring and dismissal of the school's principal (president); 

3. review and approval of reports on school affairs, proposals concerning 

school affairs, and major rules and regulations; 

4. fundraising; 

5. review and approval of budgets and annual account settlements; 

6. endowment fund management; 

7. financial supervision; and 

8. all other authority granted to the board of directors by this Law.  

All the major resolutions, enacted and approved by the board of directors in 

accordance with the authority prescribed in the preceding paragraph, shall 

report as special cases to the competent educational authority for review and 

recordation; the chairman and the directors of the board, elected in 

accordance with the related provisions of this Law, may start to exercise 

their authority after being reported to the competent educational authority for 

review and recordation.  

 

Article 23 

Directors shall serve for a term of three years, and may serve consecutive terms if 

re-elected. All the incumbent directors may be candidates for the directors of the 

next term; the board of directors shall nominate suitable persons as director 

candidates with a number of more than one fifth of the directors prescribed in the 

board of directors' Articles of Incorporation. Founder(s) shall serve as ex officio 

director(s), and shall serve consecutive terms without being subject to the requirement 

for re-election. In the event a founder resigns, dies, or is dismissed or discharged in 

accordance with related provisions of this Law, said founder shall forfeit his/her 

status as ex officio director, and a by-election shall be held to fill the seat thus vacated. 

 

Article 24 

Two months prior to the expiration of the directors' terms of office, the board of 

directors shall convene to elect the next board of directors. Within 20 days following 

the submission of the roster of new directors and their letters of acceptance to the 

competent educational authority for review and recordation, the incumbent chairman 

shall convene a meeting of the new board and a new chairman shall be elected. 

In the event the incumbent chairman fails to convene a meeting of the new board of 

directors within the specified time period, a quorum of one-third of the new directors 

may request the approval of the competent educational authority to convene the 

meeting. The transition from the former to the new chairman shall be completed 

with 10 days and reported to the competent educational authority for recordation. 

 

Article 25 

Where any one of the following circumstances exists with regard to a serving chairman 

or director, he or she shall be dismissed:  
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1. a written letter of resignation is submitted to and approved by the board of 

directors; 

2. any one of the circumstances listed under Article 19 exists; 

3. the person takes advantage of his/her position to commit a crime, and a final 

and unappeasable conviction of said crime is obtained; 

4. the individual in question accepts employment by the competent educational 

authority, or accepts a public service position with supervisory authority over 

private schools; 

5. a director is absent without cause for three consecutive board meetings; or 

6. the chairman fails to convene a board meeting for a period of one year. 

Where a chairman or director is indicted for the crimes described in 

subparagraph 3 of the preceding paragraph or subparagraph 1 or 3 of Article 

19, said chairman or director shall be immediately suspended from duty. 

Where the chairmanship or any director seats are vacant, the board of 

directors shall conduct by-elections.  

 

Article 26 

The term of office of a chairman or director elected in a mid-term by-election shall 

be limited to the remainder of the term of office of the original chairman or director. 

When the chairman and/or directors are elected in a by-election, their letters of 

acceptance, along with the minutes of the board of directors meeting during which 

they were elected, shall be submitted to the competent educational authority for 

review and recordation. In the event of failing to convene the board of directors 

meeting due to the vacancy caused by resignation or death of any director, or 

dismissal or discharge of any director in accordance with the related provisions of 

this Law, the competent educational authority shall hire suitable persons as directors 

to complete the remainder of the term of office of the original directors. 

 

Article 27  

The board meeting shall be called at least once every semester, and the meeting 

notice shall be sent to the directors in a storable and verifiable way. The board 

chairman shall convene and preside over the board meeting. If he/she cannot attend 

or preside over the meeting, the board shall elect another director to preside over the 

meeting. At the request of not less than 1/3 of the current directors for calling the 

board meeting with written statement of the purpose and reasons of the meeting, the 

board chairman shall convene it within 10 days from receipt of the request; if the 

board chairman does not give a notice of calling the board meeting within the 

aforesaid time limit, the directors raising the request may convene the board meeting 

by themselves with the permission of the administration in charge of education. 

Under any of the following circumstances, the administration in charge of education 

may, at the request of not less than 2 current directors or according to its own 

authority, designate a director to call the board meeting:  

1. Where the board meeting has not been called for two consecutive semesters. 

2. Where the board meeting cannot be called because the board chairman is not 

elected within the time limit set forth in Paragraph 1 of Article 24 or the 

elected board chairman quits due to certain reasons.  
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Article 28 

The board of directors shall notify the principal (president) to attend board meetings. 

Where the proceedings involve the personal interests of the principal (president), 

however, the principal (president) shall not attend, except to provide necessary 

explanations. 

 

Article 29 

The board chairman shall attend the board meeting personally and may not appoint 

representative to act on behalf of him. The resolution of the board meeting requires 

the attendance of more than a half of the directors and the consent of more than a 

half of the attendees. However, resolutions on the following important matters 

require the attendance of not less than 2/3 of the directors and the consent of more 

than a half of the total current directors:  

1. Reelection or by-election of director.  

2. Election, reelection or by-election of board chairman. 

3. Appointment or dismissal of school head. 

4. Disposition of real property or setting of burden according to the provision of 

Paragraph 1 of Article 61. 

5. Amendment of the organic constitution of the board. 

6. Decision on school close-down, disbandment, or application for bankruptcy. 

To make a resolution on the important matters listed in Subparagraph 2 of 

the proviso of the preceding Paragraph, if the meeting aborts for 3 times 

continuously because the attendees are less than 2/3 of the directors and in 

the 4th meeting, the attendees are still less than the required number but 

more than a half of the directors, the meeting can be called with the actual 

attendees and resolution may be made with the consent of more than a half of 

the total current directors. For the discussion of important matters as prescribed 

in the preceding two paragraphs, the meeting agenda shall be sent to the 

directors in a storable and verifiable way and declaration be made to the 

administration in charge of education 10 days prior to the opening of 

meeting; the administration in charge of education may dispatch personnel to 

attend the meeting as nonvoting delegate; after the meeting is over, the 

proceeding of the meeting shall be submitted to the administration in charge 

of education for examination and recordation. The "10 days prior to the 

opening of meeting" referred to in the preceding paragraph means there shall 

be at least 10 days from the day next to the day of sending the meeting notice 

to the day before the opening day of meeting. To appoint or dismiss school 

head according to the provision of Subparagraph 3 of Paragraph 2, the board 

shall prescribe rules and submit them to the administration in charge of 

education for examination and recordation prior to enforcement. To appoint 

a school head, the board shall, within 15 days after it is adopted in the board 

meeting, report it to the administration in charge of education for 

examination and approval, and then the head may be appointed by the board.  

 

Article 30 

When matters discussed during a meeting of the board of directors involve the 

personal interests of the chairman or any director, that director or chairman shall not 
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attend the proceedings, except to provide any necessary explanations, and shall not 

participate in any vote on such matters. The provisions of the preceding paragraph 

shall not apply to elections for the positions of chairman or director following 

completion by said persons of their term of office. 

 

Article 31 

When the competent educational authority designates a director to convene a 

meeting of the board of directors in accordance with the provisions of Article 27 

paragraph 4 or 5, and board meetings are convened accordingly three consecutive 

times, directors who are absent without cause on each such occasion shall be 

considered to have resigned, and the director responsible for convening the meeting 

shall select suitable replacements who, upon the approval of the competent 

educational authority, shall be hired to serve as directors for the remainder of the 

terms of the dismissed directors. 

 

Article 32 

If the board meeting cannot be called or violation to the laws and regulations on 

education occurs due to disputes in the board, the administration in charge of 

education may set a time limit for improvement; and if no measures are taken for 

improvement or no effect of improvement is reached, may recall all the directors. 

However, in case of severe circumstance and urgent situation, the administration in 

charge of education may, with resolution of the Private Schools Advisory 

Commission, recall all the directors or suspend their jobs for two to six months, and 

this period of suspension may be prolonged where necessary. When recalling all the 

directors in accordance with the provision of the preceding Paragraph, the 

administration in charge of education shall designate some of the original directors 

and the persons who are fair-minded and enthusiastic about education to jointly elect 

new directors to reorganize the board. Where necessary, the administration in charge 

of education may, at its discretion and before the new board is established, designate 

three to five persons who are fair-minded and enthusiastic about education and one 

or two supervisors to organize an administrative committee to perform the duty of 

the board until the new board is established. The provision of the preceding 

paragraph may also apply when all the directors are suspended from their jobs 

according to the provision of the proviso of Paragraph 1. For the board reorganized 

according to the provision of Paragraph 2, the administration in charge of education 

shall, two months before expiration of the tenure of the board, designate not less 

than 1/3 of the new directors and the other directors elected by the board according 

to the provision of Article 24 to reorganize the board. For the board reorganized 

according to the provision of Paragraph 2 or the preceding Paragraph, the 

reappointment of a director shall be limited to one time only. Where the board 

reorganized according to the provision of Paragraph 2 or Paragraph 5 donates 

properties of a certain amount to the school and does not violate the laws and 

regulations on education, it may be excluded from the provisions of the preceding 

Paragraphs with the approval of the administration in charge of education; the 

aforesaid "certain amount" shall be determined by the administration in charge of 

education with the resolution of the Private Schools Advisory Commission.  

When all the original directors who are recalled by the administration in charge of 
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education because the board meeting cannot be called due to disputes file an request 

to the administration in charge of education after the cause of recall is eliminated, 

the administration in charge of education shall, with the permission of the Private 

Schools Advisory Commission, designate the whole of the original directors to 

organize the new board upon expiration of the tenure of the current session of board. 

Where the recall of all directors decided by the administration in charge of education 

according to the provision of Paragraph 1 is finally rescinded by the court, it shall be 

deemed that the board reorganized according to the provision of Paragraph 2 or 

Paragraph 5 or reelected according to the provision of Article 24 is dismissed and 

the original board is recovered from the day when the administration in charge of 

education gives a notice until the original tenure expires. However, this shall not 

apply if the tenure of the original board has expired. For the original board 

recovered according to the provision of the preceding Paragraph or the board 

organized according to the provision of Paragraph 8, the next session of board shall 

be elected two months before the tenure of the current session of board expires 

according to the provision of Article 24; where, one of the directors shall be 

designated by the administration in charge of education. 

 

Article 33 

The chairman, directors, and board of directors, except where exercising authority 

provided for in this Law, shall respect the administrative authority of the school. 

The job of principal (president) and other administrative positions within the school 

shall not be filled by the chairman or any director acting in a concurrent capacity. 

 

Article 34 

The positions of chairman, director, and consultant shall all be non-paid, provided 

that stipends may be paid for meeting attendance and transportation. 

 

Section 3: Registration as a Foundation 

Article 35 

Private schools shall register their incorporation as a foundation with the court of 

jurisdiction in the school's locality. After said incorporation registration, where there 

are changes in registered information, an amendment registration shall be filed. The 

same shall apply for dissolution in accordance with the law. 

 

Article 36 

To register its incorporation as a foundation, the entire board of directors of a private 

school shall, within 30 days of review and recordation of the establishment of its 

board of directors by the competent educational authority, submit an application to 

said authority requesting that the application be forwarded to the district court with 

jurisdiction for handling. The application referred to in the preceding paragraph shall 

contain the following information:  

1. purpose; 

2. name of the school; 

3. location of the school; 

4. total asset value; 
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5. year, month, and date of approval; and 

6. the names and domiciles of directors.  

 

Article 37 

In the event the deadlines set forth under Article 20 paragraph 1 or 2, Article 21, or 

the preceding article are not met, and the school fails to handle specified matters 

after being instructed by the competent educational authority to do so within a 

limited time period, such failure shall be viewed as a withdrawal of the application 

to establish the school. 

 

Article 38 

After a private school registers its incorporation as a foundation, all increases or 

decreases in the school's immovable property or major asset holdings shall be 

reported (along with a detailed statement of the changes) within three months of the 

end of the school year to the competent educational authority. Once it has approved 

the changes, said authority shall forward the statement the court of jurisdiction to 

process an amendment registration. When the chairman and/or directors change after 

an election or by-election, or other major changes occur, these changes shall be 

reported to the competent educational authority. Once it has approved the change(s), 

said authority shall forward the report to the court of jurisdiction to process an 

amendment registration. 

 

Article 39 

After registering its incorporation as a foundation or completing an amendment 

registration, a private school shall submit a duplicate of the court-issued Certificate 

for Registration as a Foundation, along with a copy of a newspaper in which public 

announcement of the registration appears, to the competent educational authority for 

recordation. 

Article 40 

Where a private school's chairman of the board or any of its directors have falsified 

information in registering the school as a foundation, the matter shall be handled in 

accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. 

 

Section 4: Accreditation and Student Recruitment 

Article 41 

Within one year after a private school completes registration of its incorporation as a 

foundation and receives a Certificate for Registration as a Foundation, the board of 

directors shall prepare the following documents and submit them to the competent 

educational authority to apply for accreditation:  

1. the school's basic identifying information submitted in connection with its 

registration as a foundation, and the reference number of the registration 

certificate; 

2. a detailed inventory of school lot, school assets, and school facilities; 

3. the school's organizational charter; 

4. curriculum vitae and proof of identification for the principal (president) the 

school intends to hire; 
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5. a statement detailing how the board of directors raised, maintained custody 

of, and disbursed the school's establishment funds, specifying amounts; 

6. a budget document specifying the source and projected allocation of the 

school's operating funds; and 

7. the school's academic rules and regulations, and important provisions with 

respect to personnel, finance, accounting, and assets. Where a private school 

fails to apply for accreditation by the deadline set forth in the preceding 

paragraph, the competent educational authority may revoke approval for the 

establishment of said school and notify the court of jurisdiction.  

 

Article 42 

The competent educational authority shall dispatch personnel to conduct an 

investigation to review and approve each item of information listed under paragraph 

1 of the preceding article. Where the documentation in question is subsequently 

transferred to another agency for review, that agency shall attach its opinions to 

serve as reference in the process of review and approval. 

 

Article 43 

Where the competent educational authority determines following review that a 

private school is in compliance with the school establishment standards and that all 

pledged assets have been handed over and transferred to the ownership of the 

foundation, accreditation of said private school shall be approved. Once a school at 

the level of secondary school or lower is approved for accreditation, the competent 

educational authority shall report the approval to the Ministry of Education for 

recordation. 

 

Article 44 

A private school shall not begin recruiting students until after the competent 

educational authority has approved its accreditation. The school's recruiting methods 

and the maximum number of students that can be enrolled in the school's graduate 

institutes, [university-level] departments, [junior college-level] departments, 

sections, classes, and levels shall be reported to the competent educational authority 

for review and approval. Where the principal (president) of a private school violates 

the provisions of the preceding paragraph by engaging in illegitimate recruiting of 

students, in addition to refusing recognition to the given students' enrolment status, 

action shall be taken in accordance with the provisions of Article 56 paragraph 2. 

 

Article 45 

Where a school that has not been approved for accreditation in accordance with this 

Law illegitimately recruits students in the name of the school (or in a name 

approximating that of the school), or illegitimately recruits students and conducts 

classes in the name of a foreign school within the territory of the Republic of China, 

the competent educational authority shall order the immediate suspension of operations 

and dissolution of the school and give public notice to such effect. The responsible 

persons and perpetrators shall each be assessed a civil fine of not less than 

NT$50,000 and not more than NT$150,000, and the equipment and facilities used 

may be confiscated. When the competent educational authority levies penalties in 
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accordance with the provisions of the preceding paragraph, it may request the 

assistance of the local government. Where a party assessed a civil fine in accordance 

with the provisions of the preceding paragraph refuses to pay the fine, the matter 

shall be handed over to the courts for compulsory execution. Where a party refuses 

to comply with an order for suspension of operations and dissolution issued in 

accordance with the provisions of paragraph 1, the responsible person(s) and 

perpetrators shall be sentenced to prison (for no longer than three years) or detention, or 

in lieu of or in addition thereto may be fined up to New Taiwan Dollars 1 million. 

 

Chapter 3: Special Recognition and Subsidies 

Article 46 

Where private schools are managed properly and perform well, and they meet any 

one of the following conditions, the competent educational authority shall provide 

special recognition for the board of directors, principal (president), and/or other 

relevant persons:  

1. the board of directors is of sound organization, fulfills all of its responsibilities, 

and contributes positively to the administration of school affairs; 

2. the board of directors has proven fundraising ability and exercises effective 

management of the school's endowment fund; 

3. the board of directors has established a sound system of remuneration, 

retirement, workmen's compensation, insurance, and other benefits for 

teaching faculty and administrative staff, and the system has a proven track 

record; 

4. the school, acting in response to the nation's development needs, has expanded 

or renovated its teaching facilities or carried out experimental research, and 

in so doing has achieved significant success; 

5. the school implements a balanced educational program that promotes moral, 

intellectual, physical, and social development with proven outstanding results; 

6. the school has achieved significant accomplishments in the administration of 

its affairs; 

7. the principal (president) has outstanding talent and leadership abilities, adheres 

faithfully to national policy, implements directives from government agencies, 

handles school affairs successfully, and has achieved positive results; 

8. the teachers are dedicated to teaching, work hard to improve teaching methods 

or carry out academic research, and demonstrate creativity and innovation; 

9. there is a spirit of professionalism among teaching faculty and administrative 

staff, who are veterans at their jobs and have achieved outstanding performance; 

or 

10. the teaching faculty and administrative staff go to extraordinary lengths in 

caring for, counseling, and assisting students. The special recognition 

referred to in the preceding paragraph, in addition to the award of medals in 

accordance with the law, may also include the awarding of plaques, 

decorations, certificates of merit, scrolls, monetary awards, and commendations.  

 

Article 47 

Regular scholarships and special scholarships offered by the various levels of 

government shall be made available to students at private schools. 
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Article 48 

In formulating annual education budgets, the various levels of government shall 

provide subsidies to private schools as necessary for the sound development of 

schools. Where schools are especially well run or show outstanding achievements, 

reward incentives shall be provided. The scope and amount of government subsidies 

to private schools shall depend on the soundness of the school and its board of 

directors system, on the diligence with which the school is operated, and other such 

factors. Regulations governing the provision of reward incentives to private schools 

shall be prescribed by the Executive Yuan. 

 

Article 49 

Private schools that require public land or land owned by government enterprises 

may file a request with the competent educational authority to contact the party in 

charge of the land and arrange the sale or lease of the land in accordance with the 

law. Where the land referred to in the preceding paragraph requires a zoning change, 

the private school shall report the matter to the competent educational authority, 

which shall conduct a review and refer the matter to the competent authority for 

handling according to regulations. When urban planning agencies draft or amend 

urban development plans that affect the integrity of a private school lot, the views of 

the competent educational authority shall be consulted. 

 

Article 50 

Where individuals and groups make donations to private schools, in addition to 

receiving special recognition as provided for under the law, they may also claim 

their donations as tax exemptions in accordance with the Income Tax Law and the 

Inheritance and Gifts Law. The donations referred to in the preceding paragraph 

shall be made in accordance with the following provisions:  

1. When the donation is made in cash, the full amount must be delivered to the 

school and entered into the proper financial account.  

2. When the donation is in the form of movable property other than cash, or 

immovable property, items must be inventoried and their ownership duly 

transferred.  

 

Article 51 

To promote private school development, the Ministry of Education may establish a 

foundation for the promotion of private schools to handle donations to private 

schools from private individuals and profit-seeking enterprises. A private individual 

or profit-seeking enterprise that makes a donation to a private school through the 

foundation referred to in the preceding paragraph may itemize the donation as a 

deduction, expense, or loss when filing an income tax statement for that year, 

subject to the following provisions:  

1. For donations made by individuals, the itemized amount on the tax return 

shall not exceed 50 percent of overall gross income for the year. 

2. For donations by profit-seeking enterprises, the itemized amount on the tax 

return shall not exceed 25 percent of overall gross income for the year. 

Individuals or profit-seeking enterprises making donations through the 

foundation referred to in paragraph 1 may designate a specific school to 
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which the donation is to be given. The organization of the foundation and 

regulations governing it shall be prescribed jointly by the Ministry of 

Education and Ministry of Finance.  

 

Article 52 

Exemptions or deductions for taxes on land or real estate owned by private schools 

shall conform to the provisions of applicable tax laws. 

 

Article 53 

In accordance with the provisions of applicable tax laws, private schools may apply 

for duty-free import of books, instruments, equipment, and other necessities which 

must be imported on account of the school's character, size, instructional needs, and 

research. Books, instruments, equipment, and other necessary items imported duty-

free in accordance with the provisions of the preceding paragraph shall not be 

transferred or used for other purposes without first paying the appropriate import 

duties. 

 

Chapter 4: Supervision 

Article 54 

The principal (president) shall exercise overall management of school affairs in 

accordance with the law, shall execute resolutions passed by the board of directors, 

and shall be subject to the supervision of the competent educational authority. 

Spouses and direct blood relatives of directors or the chairman shall not serve as the 

school principal (president). The principal (president) shall serve full-time and may 

serve concurrently as a teacher in the same school, but shall not serve concurrently 

in other positions outside the school. The spouse of a director, chairman, or principal 

(president), and relatives to such  persons who are within the third degree of kinship 

either by blood or marriage, shall not work at the school in any job connected with 

general affairs, accounting, or personnel matters. Private schools shall, before hiring 

staff in charge of general affairs, accounting and personnel matters, clearly state that 

no violations of the provisions prescribed in the preceding paragraph and report to 

each competent educational authority for review and recordation. The competent 

educational authority shall notify the school thereof to dismiss the persons who 

violate the provisions at once. 

 

Article 55 

The principal (president) shall be selected by the board of directors and may be hired 

following reporting to the competent educational authority for approval. Where the 

post of principal (president) is vacant, the board of directors shall within six months 

complete the selection of a new principal (president) and report their selection for 

approval. Where the competent educational authority determines that the principal 

(president) selected by the board of directors is unqualified, the board of directors 

shall within six months complete the selection of a new principal (president) and 

report its selection for approval. If approval is not sought for a new candidate prior 

to the deadline or the new candidate is also found to be unqualified, the competent 

educational authority may dispatch personnel to serve temporarily as acting principal 

(president). 
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Article 56 

Where a principal (president) faces public prosecution, the competent authority may, 

before a final judgment is rendered, notify the board of directors to immediately 

suspend [the principal (president)] from duty and appoint a suitable acting principal 

(president). Where the principal (president) is found guilty and the judgment 

becomes final and unappealable, or is found in serious violation of education laws 

and regulations, or is found to have committed acts that are seriously out of keeping 

with accepted norms concerning the proper conduct of an educator, the competent 

educational authority shall notify the board of directors to immediately dismiss the 

principal (president), and shall set a deadline for the selection of a qualified 

individual to submit for approval as a replacement. Where the school fails to meet 

the deadline for candidate submission, or the candidate submitted is deemed 

unqualified, the matter shall be handled in accordance with the provisions of 

paragraph 2 of the preceding article. Where the competent educational authority, in 

accordance with the law, notifies the board of directors to suspend or dismiss the 

principal (president) but the instructions are not acted upon, said authority may 

directly suspend or dismiss the principal (president) from duty and appoint a suitable 

individual to serve temporarily as acting principal (president). Where legal 

violations related to personnel or financial matters cause a private school to become 

involved in a major dispute that seriously disrupts normal operations, and the 

circumstances are urgent, the competent educational authority may directly suspend 

the principal (president) and other relevant employees from duty and appoint 

suitable individuals to temporarily serve in the positions of those suspended. 

 

Article 57 

The qualifications for principals (presidents) and teaching faculty at private schools 

of all kinds and levels shall be the same as those provided for public schools of the 

same kind and level. Where the competent educational authority has approved, 

registered, certified, or validated the qualifications of the principals (presidents) and 

teachers referred to in the preceding paragraph and such persons subsequently 

transfer to a public school, seniority that they accumulated at private schools may be 

carried over for the purpose of evaluating qualifications and determining salary 

level. Where such principals (presidents) or teachers enter into a retirement pension 

plan, workmen's compensation plan, or severance pay agreement at a public school, 

they shall receive credit for seniority accumulated at private schools, subject to the 

provision that years of service at a private school for which the person in question is 

already covered by a retirement pension plan or severance pay agreement shall be 

deducted. These rules concerning the carryover of seniority for retirement pensions, 

workmen's compensation, and severance pay shall apply mutatis mutandis to public 

school principals (presidents) and teachers transferring to private schools. The 

calculation of seniority for retirement pensions, workmen's compensation, and 

severance pay for principals (presidents) and teachers transferring between public 

and private schools pursuant to the provisions of the preceding paragraph shall be 

conducted in accordance with the provisions of the Teachers Law. Retirement 

pension benefits, workmen's compensation benefits, and severance pay due to 

principals (presidents) and teachers for time spent working at private schools prior to 

the establishment of the Savings Pension Plan in accordance with the provisions of 
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the Teachers' Law, shall be paid through the national Private School Faculty and 

Staff Pension Fund ("Private School Pension Fund") established in accordance with 

the provisions of Article 58. The competent educational authority shall make 

budgetary allocations to pay retirement benefits, workmen's compensation, and 

severance pay due to principals (presidents) and teachers for time spent in service at 

public schools. Retirement benefits, workmen's compensation, and severance pay 

due in connection with prior service as set forth in the preceding paragraph shall be 

calculated using the base number for the lump-sum retirement payments that were 

distributed prior to the introduction of the Savings Pension Plan. When a person who 

has spent part of his/her career at private schools retires from a public school, to be 

ruled eligible to collect monthly retirement benefits, he or she must meet eligibility 

requirements for the collection of monthly retirement benefits by public school 

principals (presidents) and instructors. When an individual comes out of retirement 

to again serve as a principal (president) or instructor at a private or public school, 

upon second retirement or application for workmen's compensation, seniority 

accumulated prior to that person's first retirement shall be carried forward in 

calculating the base number for benefits, subject to the condition that the resultant 

base number shall not be higher than the maximum base number used for calculating 

the benefits of principals (presidents) and instructors at public and private schools 

prior to establishment of the Savings Pension Plan. 

 

Article 58 

A private school's board of directors shall prescribe rules and regulations for the 

raising of funds to conduct matters relating to faculty and staff retirement pensions, 

workmen's compensation, severance pay, and other benefits. Said rules and 

regulations shall be reported to the competent educational authority for review and 

recordation. After the rules and regulations referred to in the preceding paragraph 

have been reported to the competent educational authority for review and 

recordation, two percent of tuition fees may be collected to cover retirement 

pensions, compensation, and severance pay expenses for the school's faculty and 

staff together with the one percent of tuition fees set aside by the board of directors 

or the school for remittance into the National Private School Faculty and Staff 

Retirement and Compensation Fund. These funds shall be deposited in an exclusive 

bank account, and shall not be used for purposes other than disbursing retirement 

pensions, compensation, or severance pay. Where such disbursements are not 

conducted in accordance with regulations or are misused, the competent educational 

authority shall supervise the recall of said funds and investigate the culpability of 

relevant individuals. When a private school uses the Savings Pension Plan to 

administer faculty and staff retirement pensions, workmen's compensation, and 

severance pay in accordance with the provisions of the Teachers Law, of the 

approved two percent of tuition fees referred to in the preceding paragraph, one 

percent shall be collected each semester and placed in the original Private School 

Pension Fund for payment of staff retirement pensions, compensation, and severance 

pay, and for payment of retirement pensions, compensation, and severance pay owed 

to teachers by pension funds established pursuant to some authority other than the 

provisions of the Teachers Law. Where a shortfall exists, it shall be covered by the 

competent educational authority. Any surplus of such funds shall be used together 

with the one percent of tuition fees collected by the board of directors and the school 
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to replenish the pension fund established after introduction of the Savings Pension 

Plan, paid into each month in accordance with the provisions of the Teachers Law. 

Each school shall make up for any shortfall through its own fundraising efforts. 

Where retirement and compensation benefits are higher than the standards for public 

schools, expenditures generated by that portion higher than the [public school] 

standards shall be covered by the board of directors and the school, provided, 

however, that the competent educational authority shall provide special recognition. 

The competent educational authority shall work together with relevant cabinet-level 

agencies of the Executive Yuan to steer the establishment of a National Private 

School Faculty and Staff Pension Fund Board of Trustees. The membership of the 

Board of Trustees shall be composed of representatives of the boards of directors of 

private schools, representatives of the faculty and staff of private schools, and 

representatives of relevant agencies. The Board shall register with the court as a 

foundation, and shall establish an endowment fund. Collections, contributions, 

management, and investment of the endowment fund shall be subject to supervision 

by the Ministry of Education. Regulations governing the establishment, management, 

and investment activities of the Private School Pension Fund shall be prescribed by 

the Ministry of Education. 

 

Article 59 

Where a private school is poorly run, violates this Law or applicable regulations, or 

violates the terms of its approval for establishment, the competent educational 

authority may handle the matter, depending upon circumstances, in the following ways:  

1. issue an official reprimand; 

2. require remedial measures and/or corrective action within a specified time 

period; 

3. suspend subsidies, in part or in full; and/or 

4. suspend recruiting of students for all or part of the school's classes.  

 

Article 60 

The management and use of a private school's assets and endowment fund shall be 

subject to the supervision of the competent educational authority. The "purpose of 

founding" mentioned in Subparagraph 5 of Paragraph 1 of Article 11 shall be 

deposited in the special account upon the registration of juridical person; no 

withdrawal may be allowed without the approval of the competent educational 

authority. Endowment fund and overheads may not be entrusted or loaned to any 

director, individuals, or non-financial institutions. The revenue, expenditure, keeping 

and use of the endowment fund mentioned in Paragraph 1 shall be taken care of its 

profit and safety. Except the founding fund, one half of the endowment fund may, 

upon the approval of the board of directors, be invested so as to increase the school's 

financial resources; measures regarding investment items, proportion, and limitation 

and other binding matters shall be enacted by the Ministry of Education. The entire 

membership of the board of directors shall be responsible for reimbursing the school 

for any loss caused by the investments referred to in the preceding paragraph. 
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Article 61 

Disposal or encumbrance of the immovable property of a private school must be 

approved by a resolution of the board of directors, adopted in accordance with the 

provisions of Article 29 paragraph 2 of the Law, and shall be executed only after 

approval from the competent educational authority. The disposal or encumbrance of 

the immovable property of a private school as referred to in the preceding paragraph 

shall be done in compliance with the following provisions:  

1. A private school may dispose of immovable property only where the lack of 

same will not impede the development of the school or the conduct of school 

affairs. 

2. The immovable property that a private school may encumber shall be limited 

to school buildings and portions of the school lot with no direct relationship 

to teaching or that have already been declared condemned. Where there is a 

statutory mortgage lien upon the immovable property of a private school 

pursuant to the provisions of another law, those provisions shall apply.  

 

Article 62 

All private school revenues shall be used to defray budgeted expenditures. Where 

there is a surplus, it shall be added to the school's endowment fund. 

 

Article 63 

The fees that private schools collect from students, and the purpose and amount 

thereof, shall not go beyond the scope prescribed by the competent educational 

authority. The scope referred to in the preceding paragraph shall be prescribed in 

light of educational costs and what each school requires for sound overall development. 

Fees collected for special educational purposes outside the scope referred to in 

paragraph 1 require the approval of the competent educational authority. 

 

Article 64 

Following ratification by the board of directors, a private school shall report its 

budgeted annual revenues and expenditures to the competent educational authority 

for recordation, and shall then implement said budget. The competent educational 

authority may issue an official reprimand where it believes that there are 

irregularities in the budgeted annual revenues and expenditures as referred to in the 

preceding paragraph. 

 

Article 65 

In order to enhance teaching results and increase the size of the school's endowment 

fund, a private school may establish ancillary organizations that engage in activities 

related to teaching, practicums, laboratory experimentation, research, and extension 

education. Relevant rules and regulations, however, must first be formulated and 

reported for approval by the competent educational authority and the government 

agency with regulatory authority over the type of enterprise(s) being established. 

The financial affairs of such organizations shall be kept strictly separate from the 

financial affairs of the school. All profits shall be used to improve teacher 

qualifications, acquire equipment, and add to the school's endowment fund, and shall 

not in any form be given as a special benefit to any specific individual. When the 
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operations of such organizations are suspended, all remaining assets shall belong to 

the school. Ancillary organizations operated in accordance with the provisions of the 

preceding paragraph shall not affect the normal operations of the school, but their 

operations and finances shall still be subject to school supervision. 

 

Article 66 

Private schools shall establish an accounting system to handle accounting operations. 

Regulations governing such accounting systems shall be prescribed by the Ministry 

of Education. 

 

Article 67 

Private schools shall prepare closing financial statements within two months 

following the end of the academic year. The annual closing statements shall be 

audited and approved by a certified public accountant possessing the qualifications 

required by the competent educational authority. In order to supervise the financial 

affairs of private schools, the competent educational authority may dispatch personnel 

or hire a certified public accountant to inspect the accounts of private schools. 

Private schools shall cooperate with the audits and inspections referred to in the 

preceding two paragraphs by providing all relevant information. The certified public 

accountant's auditing report and the financial statements shall be reported at a meeting 

of the school's governing board. 

 

Article 68 

Where any one of the following circumstances applies to the chairman, directors, 

principal (president), chief accountant, assistant accountant(s), and/or cashiers of a 

private school, the competent educational authority may suspend said individuals 

from duty for a period of no more than one year; where the circumstances are 

serious, said individuals may be dismissed; where violations of the Criminal Code 

are involved, the matter shall be referred to the courts for prosecution: 

1. accounting documents, account books, or financial statements have been 

falsified or altered, or accounting documents, account books, or financial 

statements that should remain on file have been disposed of or destroyed; 

2. there has been an intentional failure to maintain accounting books, or failure 

to complete budgets or prepare closing financial statements within the 

prescribed deadline; 

3. the competent educational authority has not been allowed to conduct an 

investigation, or tables and forms have not been prepared in accordance with 

regulatory requirements for submission to the competent educational authority 

for inspection and approval; or 

4. fees have been collected from students in violation of regulations. 

Where a school principal (president) is suspended from duty or dismissed in 

accordance with the provisions of the preceding paragraph, the provisions of 

Article 56 shall apply mutatis mutandis to the appointment of a temporary 

replacement or the selection of a successor. 
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Chapter 5: Suspension of Operations and Dissolution 

Article 69 

Where there are insurmountable obstacles to a private school's achievement of its 

operating objectives or major difficulties are encountered precluding the school's 

continued operation, the board of directors may, after reporting to the competent 

educational authority for approval, suspend operations, or dissolve the school in 

accordance with the law. 

 

Article 70 

Where a private school is willing to donate its assets to the government and let the 

latter assume continued operation of the school, the board of directors must pass a 

resolution to that effect in accordance with the provisions of Article 29 paragraph 2 

subparagraph 6. After the plan is reported to the competent educational authority 

and approval is received, the school will be dissolved and liquidated in accordance 

with the law. Before the competent educational authority approves the takeover of a 

private school in accordance with the provisions of the preceding paragraph, it shall 

first give due consideration to the intent of the school's articles of incorporation, the 

views of the benefactor(s), the personnel situation, and the school's finances. 

 

Article 71 

Where any of the problems listed in Article 59 exist at a private school and the 

circumstance are serious or the competent educational authority has ordered remedial 

measures and/or corrective action within a specified period and the school fails to 

carry out said remedial measures or corrective action within that deadline, the school 

may be ordered to suspend operations or dissolve. 

 

Article 72 

Where a private school commits any one of the following infractions, the competent 

educational authority may order the school's dissolution:  

1. the school has unilaterally suspended operations or stopped recruiting 

students without proper authorization; 

2. the school, following approval for suspension of operation, fails to resume 

operations within the prescribed deadline; or 

3. the school has been ordered, in accordance with the provisions of the 

preceding article, to suspend operations and fails to do so, or does not do so 

within the specified time period and fails to carry out remedial measures 

and/or corrective action.  

 

Article 73 

Except in cases of bankruptcy, a private school's entire board of directors shall act as 

the liquidator. The liquidator shall, within 15 days of receipt of notification for 

dissolution from the competent educational authority, register dissolution of the 

foundation with the court of jurisdiction. When a private school has no liquidator as 

set forth in the preceding paragraph the court may, ex officio or upon the motion of 

an interested party, appoint a liquidator. The court may dismiss a liquidator 

whenever it deems necessary. When the court appoints or dismisses a liquidator, it 

may solicit the views of the competent educational authority. 
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Article 74 

A private school's liquidator shall, within 30 days of assuming the said position, 

report the date on which said position was assumed to the competent educational 

authority. The same shall apply when the liquidator is dismissed or replaced. 

 

Article 75 

Following a private school's dissolution and liquidation, ownership of any remaining 

assets shall be determined in one of the following ways, provided that the ownership 

of assets shall not be assigned to any natural person or profit-seeking organization:  

1. Asset ownership may be determined in accordance with the provisions of the 

articles of incorporation. 

2. On the basis of a resolution by the board of directors, and with the approval 

of the competent educational authority, assets may be donated to a private 

school, to a foundation engaged in pursuits related to education, culture, or 

social welfare, or to any of various levels of government. 

3. When asset ownership cannot be determined, any remaining assets shall 

belong to the local government where the school is located. Utilization of a 

private school's remaining assets described in the preceding paragraph by 

any of the various levels of government shall be limited to administrative 

activities related to education, culture, and/or social welfare.  

 

Article 75-1 

Prior to a private school's suspension of operations, dissolution, or liquidation, 

salaries and severance pay owed to teaching faculty and administrative staff in 

accordance with the terms of their employment contracts shall have top priority for 

settlement. 

 

Article 76 

Upon completion of liquidation, a private school's liquidator shall produce a statement 

of income and expenditures during the liquidation period, which shall be submitted 

together with all of the school's accounting books to the district court of jurisdiction 

for examination. Where approval is granted, the liquidator shall be released from 

any further obligation and the court shall notify the registrar to register completion 

of the liquidation. 

 

Article 77 

When a private school suspends operations or is dissolved, the school shall issue 

transfer certificates to its students to enable them to transfer to other schools. When 

necessary, the competent educational authority may take charge of placing students 

in other schools. 

 

Chapter 6: Supplementary Provisions 

Article 78 

Foreigners may, in accordance with the provisions of this Law, establish schools at 

the senior high school level or above within the territory of the Republic of China. 
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The position of principal (president) at such schools shall be filled by a citizen of the 

Republic of China. 

 

Article 79 

Foreigners may establish schools within the Republic of China for the purpose of 

educating their children, provided that citizens of the Republic of China are not 

recruited as students. Provisions of this Law regarding establishment, special 

recognition, and subsidies shall not apply to schools established by foreigners as 

referred to in the preceding paragraph. Regulations governing the establishment of 

such schools shall be prescribed by the Ministry of Education. 

 

Article 79-1 

Citizens of the Republic of China may establish private schools outside the Republic 

of China for the purpose of educating their children. Measures regarding the 

establishment and management of the schools, remuneration and subsidy, rights and 

duties of principals (presidents), teachers, administrative staff and students, and 

other binding matters shall be enacted by the central government agency along with 

the related executive government agency. People of Taiwan Area, if establishing 

private schools in Mainland Area for the purposes of educating their children, shall 

abide by the provisions prescribed in the Act Governing Relations Between Peoples 

of the Taiwan Area and the Mainland Area. 

 

Article 80 

Enforcement rules for this Law shall be prescribed by the Ministry of Education. 

 

Article 81 

This Law shall enter into force from the date of promulgation. This Law is made in 

Chinese, which shall prevail in case of any discrepancy between the English 

translation and the Chinese original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



183 

Private School Law Enforcement Rules 
 

2006-06-15 
[Translation Winkler Partners, 2002] Amended 28 July 2000  

Article 1  

These Enforcement Rules are adopted pursuant to Article 80 of the Private Schools 

Law ("the Law").  

 

Article 2  

The term "schools of all levels" as used in Article 2 of the Law refers to universities, 

junior colleges, senior high schools, junior high schools, and elementary schools that 

have been duly accredited by the competent educational authority. The term 

"schools of all kinds" as used in Article 2 of the Law refers to schools that have been 

accredited by the competent educational authority, and that can be categorized 

pursuant to applicable education rules and regulations.  

 

Article 3  

The purpose of colleges, departments, or institutes of religious learning established 

in accordance with Article 9 of the Law shall be academic research on the subject of 

religion; the preparation of clergy members shall not be the educational objective.  

 

Article 4  

The following documents shall be submitted with respect to the items set forth in 

Article 11 paragraph 1 subparagraphs 3, 5, 6, and 7 of the Law:  

1. Location and land area of the school, and other relevant information 

(subparagraph 3): Refers to copies of the cadastral map and land registration 

for land that the school owns, has received through donation, or plans to 

purchase or lease. Where the land for the proposed campus has been donated, 

evidentiary documentation from the benefactor must be submitted attesting 

that the donation has actually been made. Where the land is to be purchased, 

a letter of undertaking shall be provided in which the titleholder pledges to 

sell the land. Where the land is to be leased and where it is public land or 

land owned by a state-run enterprise, documentation of a long-term lease 

agreement shall be provided. Where the land to be purchased or leased is 

publicly owned, said transactions shall be conducted in accordance with the 

law.  

2. Evidentiary documentation concerning the endowment fund (subparagraph 

5): Refers to certificates of deposit from financial institutions or other 

documentation that can prove the possession of the required funds.  

3. Evidentiary documentation of donated assets (subparagraph 5): Refers to 

evidentiary documentation of ownership of all cash, inscribed stock, land, 

buildings and other assets donated; letters of undertaking that pledge transfer 

of assets to the school upon approval of registration of its incorporation as a 

foundation; and any other documentation.  

4. Estimated operating fund requirements (subparagraph 6): Includes relevant 

evidentiary documentation with respect to start-up costs, operating expenses, 
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expenses for purchase and/or lease of the school lot, and operating and 

maintenance expenses for school buildings and teaching facilities.  

5. Relevant information about the founder (subparagraph 7): Refers to the 

name, place of birth, date of birth, address, academic qualifications, and 

employment history of the founder. Where the founder is designated by a 

two-thirds vote of the benefactors, a letter of consent shall be provided for 

each such benefactor. Where the founder is a foundation or an unincorporated 

body, evidentiary documentation shall indicate the group's name and location 

of business as well as the name, place of birth, date of birth, address, 

academic qualifications, and employment history of the group's representative.  

 

Article 5  

In accordance with the provisions of Article 75 paragraph 1 subparagraph 1 of the 

Law, the articles of incorporation referred to in Article 12 of the Law shall not 

include any provision assigning property remaining [after the school's liquidation] to 

a natural person or a profit-seeking entity. Where there is a bequeathal for the 

establishment of a school but no designated executor, the matter shall be handled by 

the competent educational authority.  

 

Article 6  

Where the benefactors set forth in Article 13 paragraph 1 of the Law number greater 

than three, the benefactors shall hold a meeting to select a founder. The founder 

shall be elected through the casting of paper ballots, with the successful candidate 

required to receive the affirmative votes of at least two-thirds of the benefactors.  

Once the competent educational authority has granted approval, in accordance with 

the provisions of Article 10 of the Law, to the proposal for establishment of a 

school, the founder shall not be changed. This restriction shall not apply, however, 

where a change is reported to the competent educational authority and approval is 

obtained.  

 

Article 7  

The term "directors" as used in Article 15 paragraph 1 of the Law refers to 

individuals possessing any one of the following qualifications:  

1. is graduate of a teacher training college or normal university, or of an 

education-related department at the university level;  

2. has taught in a school at the same academic level or higher;  

3. has worked in education administration at a school of the same academic 

level or higher; or  

4. has served two or more previous terms as a director of a school of the same 

academic level or higher.  

 

Article 8  

When selecting and hiring board members in accordance with the provisions of 

Article 15 of the Law, the board chairman shall prepare a directors' register in triplicate 

for submission, along with documentation of each board member's academic 

qualifications and employment history, to the competent educational authority for 

review and recordation. The directors' register referred to in the preceding paragraph 
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shall include each director's name, place of birth, date of birth, address, academic 

qualifications, and employment history. The register shall further specify, for each 

director, whether any of the circumstances set forth under Article 18 or Article 19 of 

the Law apply to the individual in question.  

 

Article 9  

The term "current employees of the competent educational authority" as used in 

Article 16 of the Law includes employees of competent educational authorities at the 

level of the central government, special municipality, county, and county-level city.  

The term "public officials who exercise supervisory authority over a private school" 

as used in Article 16 of the Law refers to individuals with authority to supervise the 

affairs of private schools, and to officials who have educational administrative duties 

in the government agency at the next level up from the competent educational authority.  

 

Article 10  

Where a full-time faculty member serves concurrently as a board member of the 

same school in accordance with the provisions of Article 17 paragraph 1 of the Law, 

Article 33 paragraph 2 of the Law provides that he or she shall not serve 

concurrently as the school's principal (president) or in any other administrative 

position at the school.  

 

Article 11  

The meaning of the terms "third degree of kinship," "kinship by marriage," and 

"direct blood relatives" as used in Article 18 and Article 54 paragraphs 2 and 4 of 

the Law shall be determined in accordance with the criteria set forth in Article 967 

through Article 971 of the Civil Code.  

 

Article 12  

The articles of association of a private school's board of directors as set forth in 

Article 21 paragraph 1 subparagraph 1 of the Law shall explicitly state the following 

matters:  

1. matters pertaining to the number of directors, their terms of office, their 

initial election, ordinary elections, and by-elections;  

2. matters pertaining to the initial election, subsequent election, and by-election 

of the chairman of the board;  

3. matters pertaining to the authority of the board of directors, the convening of 

its meetings, and the manner in which it is to adopt resolutions;  

4. matters pertaining to the number of personnel employed by the board of 

directors, as well as the prerequisite qualifications for any consultants who 

may be employed thereby; 

5. matters pertaining to the suspension of a school's operations, dissolution, and 

liquidation; and  

6. matters pertaining to amendment of the articles of association of the board of 

directors.  

Consultants engaged by the board of directors pursuant to the provisions of Article 

14 paragraph 2 of the Law shall possess the qualifications required under the 
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provisions of the board of directors' articles of association. Consultative opinions 

proffered by such consultants should be entered into the minutes of board of 

directors meetings.  

Following the establishment of the board of directors, when the board chairman 

reports the board's establishment to the competent educational authority for review 

and recordation pursuant to the provisions of Article 21 of the Law, the minutes 

from the board of directors' founding meeting and the various documents and 

records to be handed over by the founder shall be submitted in triplicate.  

The documents and records to be handed over by the founder as referred to in the 

preceding paragraph include the proposal for establishing the school, files, a list of 

assets, and other relevant matters.  

The board of directors may engage one secretary and a number of clerks to perform 

daily duties and record the minutes of board meetings. Said positions may not be 

filled by a board member. The aforementioned personnel shall be provided for in the 

school's organizational charter and included in the number of persons in the school's 

authorized workforce.  

 

Article 13  

Each major resolution passed ex officio by the board of directors pursuant to the 

powers vested in it under Article 22 of the Law shall be individually reported to the 

competent educational authority for review and recordation.  

 

Article 14  

Incumbent directors may all stand as candidates for the next board of directors, and 

the board of directors shall in addition recommend suitable candidates for at least 

one-fifth of the total number of director seats as set forth in the articles of 

association for the board of directors. The term of the board of directors shall 

commence from the date on which [the board election] takes effect per approval by 

the competent educational authority. The competent educational authority shall 

provide the school with a copy of the approval document. 

  

Article 15  

When the outgoing chairman of a board of directors transfers the chairmanship to 

the incoming chairman in accordance with Article 24 paragraph 3 of the Law, an 

inventory of all items transferred shall be produced in triplicate. Items transferred 

shall include the seals of office, a directory of current and former board members, 

minutes of boards meetings, major plans, files, a list of assets, financial reports, and 

other relevant items.  

 

Article 16  

Where the chairman of the board of directors or a member thereof is discharged 

from duty pursuant to any of the provisions listed under Article 25 paragraph 1 of 

the Law, the board of directors shall review evidentiary documentation serving as 

proof of the need for such discharge. The aforementioned documentation shall also 

be submitted when a board chairman or director is elected in a by-election and the 

election result is reported to the competent educational authority for review and 

recordation pursuant to the provisions of Article 26 paragraph 2 of the Law.  
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The phrase "absent without cause" as used in Article 25 paragraph 1 subparagraph 5 

of the Law refers to cases where a director who is duly notified of a board meeting 

fails to apply for leave of absence in advance to the board of directors in accordance 

with regulations. However, this provision shall not apply in the event an unforeseen 

incident on the day of a board meeting prevents a director from applying for leave of 

absence and said director provides a legitimate explanation for the absence within 

three days after the meeting.  

 

Article 17  

Where circumstances arise that require ordinary elections or by-elections for the 

selection of a board chairman and/or board members pursuant to the provisions of 

Article 23 paragraph 2, Article 24 paragraph 1, and Article 25 paragraph 3 of the 

Law, such elections shall be held in accordance with the proviso under Article 29 

paragraph 2 of the Law within 30 days of the occurrence of said circumstances. The 

selection of a new board chairman and/or directors shall be reported pursuant to the 

procedures set forth in Article 8 above. A person selected as board chairman or 

board member by ordinary election or by-election shall not exercise the duties of 

office until after his or her selection has been reported to the competent educational 

authority for review and recordation.  

 

Article 18  

In the event the board chairman fails to convene a board meeting within the required 

time period as set forth in Article 27 paragraph 3 of the Law and the directors who 

requested the board meeting convene it on their own, the competent educational 

authority may designate one of the directors as the convener. Where the 

circumstances set forth in Article 27 paragraph 4 of the Law arise with respect to a 

board of directors and the directors petition the competent educational authority to 

convene a board meeting, the petition must be made by more than two of the current 

directors.  

 

Article 19  

Where a director resigns, dies, or is dismissed from duty pursuant to the applicable 

provisions of the Law, thereby leaving the board with less than the number of 

directors required to convene a board meeting, the competent educational authority 

may, through mutatis mutandis application of the latter part of Article 31 of the Law, 

select an appropriate person to complete the remainder of said director's term.  

Where a board chairman is suspended from duty for the circumstances set forth in 

Article 25 paragraph 2 of the Law, the board of directors shall select one person 

from among their number to serve temporarily as acting chairman of the board.  

 

Article 20  

Where the board chairman is unable to attend a board meeting or is required to 

refrain from attendance because the meeting agenda includes matters related to his 

or her own matters, the directors in attendance shall select one person from among 

their number to serve as temporary chairman of the board.  

Each time a board meeting is convened, each director shall personally sign the 

meeting minutes. Those who do not personally sign the minutes during the meeting 
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shall be regarded as absent. The minutes of board meetings shall be stored in 

perpetuity, and shall be sent to each director within ten days of the day following the 

meeting. When the board of directors adopts a resolution concerning any of the 

critical matters set forth in the proviso under Article 29 paragraph 2 of the Law, it 

shall do so by means of a vote. Immediately after the ballots have been counted they 

shall be sealed in an envelope, which shall be signed and stored in perpetuity. The 

result of such a vote shall be indicated in the meeting minutes.  

 

Article 21  

When a board of directors decides to hire or dismiss a principal (president) in 

accordance with the provisions of Article 29 paragraph 2 subparagraph 3 of the Law, 

it shall first adopt a set of procedural rules, which it shall report to the competent 

educational authority for approval and recordation before proceeding to 

implementation. When a board of directors decides to hire a principal (president) in 

accordance with the provisions of Article 29 paragraph 2 subparagraph 3 of the Law, 

it shall submit the relevant documents (curriculum vitae, documentary proof of 

education level and work experience, a duplicate of the board minutes, and a letter 

of acceptance) within 15 days of adoption of the decision to the competent 

educational authority for approval and recordation before the board of directors 

effects the hire.  

 

Article 22  

When the board of directors intends to deliberate upon any of the critical matters set 

forth in the proviso under Article 29 paragraph 2 of the Law, this fact shall be stated 

specifically on the agenda. Ten days prior to the board meeting, the agenda and a 

board meeting announcement shall be sent to each director via registered express 

mail (or some other form of delivery which provides verifiable proof of the letter's 

dispatch), and shall also be reported to the competent educational authority. The phrase 

"ten days prior to the board meeting" as used in the preceding paragraph refers to the 

period beginning the day after the mailing date of the board meeting announcement 

and continuing until the day before the board meeting, with said period to be no 

shorter than ten full days. After the board meeting referred to in paragraph 1 is 

adjourned, the board minutes shall be reported to the competent educational 

authority for review and recordation.  

 

Article 23  

Where Article 31 of the Law mentions the convening of three consecutive board 

meetings, this refers to situations where the chairman of the board, acting upon 

directions issued pursuant to the provisions of paragraph 4 or 5 of Article 27 of the 

Law, convenes three consecutive board meetings at six- to ten-day intervals, having 

dispatched separate board meeting announcements to each director four days prior to 

each meeting via registered express mail or some other form of delivery which 

provides verifiable proof of the letter's dispatch. The phrase "four days prior" as 

used in the preceding paragraph refers to the period beginning the day after the 

mailing date of the board meeting announcement and continuing until the day prior 

to the board meeting. This period shall be no shorter than four full days. The phrase 

"absent without cause" as used in Article 31 of the Law refers to when a director 
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fails to apply for leave of absence prior to a board meeting and also fails to provide, 

within the three days following the meeting, proof of a legitimate reason for being 

absent. The board member in charge of convening meetings of the board of directors 

shall prepare and administer, pursuant to the provisions of Article 8, a register of the 

persons selected as board members as well as documentation of their academic 

qualifications and employment history.  

 

Article 24  

Where the competent educational authority orders a board of directors to make 

rectification within a specified period of time pursuant to Article 32 paragraph 1 of 

the Law, it shall set the time limit based on the facts of the case. Where the 

competent educational authority orders a board of directors to make rectification 

within a specified period of time pursuant to the forepart of Article 32 paragraph 1 

of the Law, if the deadline elapses and rectification is not made or rectification 

efforts are ineffective, said authority may, after consulting with the Private Schools 

Council, dismiss the entire board of directors. Where the competent educational 

authority forms a new board of directors or a management board pursuant to the 

provisions of Article 32 paragraphs 2 and 3 of the Law, it may consult beforehand 

with the Private Schools Council regarding the matter. The management board 

referred to in the preceding paragraph shall in principle act as the board of directors 

for a period of one year, but may as necessary extend this period after consulting 

with the Private Schools Council regarding the matter.  

 

Article 25  

The phrase "administrative authority of the school" as used in Article 33 paragraph 1 

of the Law refers to all powers with respect to school affairs other than those powers 

assigned by the Law to the chairman of the board, the directors, or the board of 

directors.  

 

Article 26  

The board chairman and all directors shall sign and affix their seals, along with the 

seal of the school, to the application submitted by a private school when it registers 

its incorporation as a foundation in accordance with the provisions of Article 36 of 

the Law. If the school's official seal has not yet been prepared and issued by the 

competent educational authority, the application need not be stamped with this seal. 

After the official has been issued, however, the school shall send a copy of its 

official seal impression to court registrar's office, and shall also submit to the 

competent educational authority a photocopy of documentary evidence of issuance 

of its official seal. The term "total asset value" as used in Article 36 paragraph 2 

subparagraph 4 of the Law includes the school lot, structures, buildings, books, 

instruments, equipment, endowment fund, and all other assets. The registration 

document's description of the school lot shall include a land description 

accompanied by a photocopy of the certificate of title and drawings of the school lot 

and school structures. The competent educational authority may, as necessary, check 

the authenticity of the certificate of title. If the school lot referred to in the preceding 

paragraph is rented from the government or a government-run enterprise, it shall not 

be included when calculating the school's total assets, but the registration document 
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must include a note identifying the lessor, lessee, and property leased. This requirement 

shall also apply to the lease of school structures and buildings. The term "year, 

month, and date of approval" as used in Article 36 paragraph 2 subparagraph 5 of 

the Law refers to the date and reference number of the document attesting approval 

by the competent educational authority of the school's establishment.  

 

Article 27  

Where a private school carries out a registration amendment pursuant to the 

provisions of Article 38 of the Law in connection the disposal of immovable 

property, an increase or decrease in major assets, an election or by-election for the 

chairman of the board and/or directors, or an organizational restructuring, the 

application shall be signed and sealed by the current chairman of the board and more 

than half of the current directors, and the school seal shall also be affixed. For 

registration amendments carried out in connection with other changes, the 

application need only be signed and sealed by the current chairman of the board and 

affixed with the school seal. The application referred to in the preceding paragraph, 

and a list of asset changes, shall be submitted in quadruplicate. Where the school lot 

or school structures are rented, the provisions of paragraph 3 of the preceding 

Article shall apply. Where an ordinary election or by-election for the board 

chairman and/or directors is held, and in the event of other major changes, the 

school shall apply to amend its registration as a foundation within 30 days of 

approval and recordation by the competent educational authority.  

 

Article 28  

The competent educational authority shall carefully review all forms, lists, and 

documents submitted by a private school in connection with any application to 

register its incorporation as a foundation or to amend such registration. Where the 

information presented in this documentation matches information originally 

provided to and approved by the competent educational authority, the authority shall 

verify this fact, affix its seal to the registration application package, and forward it 

for processing by the district court with relevant jurisdiction. Duplicates of the 

application documents shall be sent to the applicant school and its board of directors. 

Where it is discovered upon review that the information in the application package 

does not match information originally provided to and approved by the competent 

educational authority, the school shall be instructed to make necessary corrections.  

 

Article 29  

In accordance with the provisions of Article 42 of the Law, the competent educational 

authority shall dispatch personnel to conduct a thorough investigation within 30 

days of receipt of an official application for accreditation along with all related 

forms and lists. The investigation shall be completed and a report submitted within 

30 days.  

 

Article 30  

In connection with the provision of Article 43 paragraph 1 of the Law, whereby 

donated assets must be handed over and transferred to the ownership of the foundation 
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before a private school can receive accreditation, such transfer shall be evidenced by 

the following documentation:  

1. cash: deposit slips from a financial institution;  

2. inscribed stock certificates: documented proof of transfer of title;  

3. land and buildings: a copy of the cadastral book; and  

4. other assets: documentary proof that said assets have been duly handed over 

and transferred to the ownership of the foundation.  

 

Article 31  

Quotas for the number of students that can be recruited by each graduate institute, 

university department, junior college department, division, program, and class shall 

be determined by the competent educational authority in consideration of the needs 

of the nation and society, and in light of each school's structures, buildings, teaching 

faculty, facilities, library holdings, instruments, and other such factors. For schools 

that are already accredited, the quality of their operations over the years shall also be 

taken into account. If the proposal for a private school's establishment is to be 

carried out in stages over a period of several years, implementation shall take place 

according to schedule. Parts of the school not yet scheduled for establishment shall 

not begin recruiting students until after the time of their scheduled establishment. 

Where the competent educational authority, acting pursuant to the provisions of 

Article 59 paragraph 1 subparagraph 2 of the Law, has required remedial measures 

and/or corrective action within a specified time period and said time period has not 

yet elapsed, the competent educational authority may, as circumstances merit, 

reduce the number of students that a school may recruit and the number of classes it 

may establish.  

 

Article 32  

Where the competent educational authority is required under the provisions of 

Article 47 paragraph 1 of the Law to provide special recognition, the matter shall be 

handled as follows:  

1. for schools qualifying under subparagraphs 1 to 3: The competent educational 

authority may start the recognition process on its own authority, or the 

school's board of directors may submit a proposal.  

2. for schools qualifying under subparagraphs 4 to 7: The competent educational 

authority may start the recognition process on its own authority, or the 

school's board of directors or principal (president) may submit a proposal.  

3. for schools qualifying under subparagraphs 8 to 10: The school's principal 

(president) may submit a proposal.  

Where a school's board of directors or principal (president) submits a proposal, the 

competent educational authority shall conduct a thorough review and award special 

recognition commensurate with the facts of the case.  

 

Article 33  

Where a government agency at any level establishes regular scholarships and/or 

special scholarships in accordance with the provisions of Article 47 of the Law, 

school fees, the financial resources of individual students, eligibility, and other such 

factors shall be considered in awarding such scholarships.  
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Article 34  

When a government agency at any level provides subsidies to private schools in 

accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 48 of the Law, it 

shall appropriate funds in the greatest amount possible, and in so doing shall give 

due consideration to such factors as school size, school type, costs, quality of 

education, and utilization of resources.  

 

Article 35  

When a private school, acting pursuant to the provisions of paragraphs 1 and 2 of 

Article 49 of the Law, applies to buy or lease land needed for school use that is 

owned by the government or a government-run enterprise, the competent 

educational authority may, where necessary, contact the government agency 

responsible for management of government-owned land, or the government-run 

enterprise itself, and dispatch personnel to conduct an inspection. Before the 

competent educational authority expresses its views pursuant to the provisions of 

Article 49 paragraph 3 of the Law, it shall first give due consideration to factors that 

might affect the integrity of a private school's school lot, and shall further seek the 

views of the private school in question.  

 

Article 36  

Where an individuals or group makes a donation to a private school pursuant to the 

provisions of Article 50 of the Law, the recipient school shall provide the benefactor 

with a document that details the items donated and the value thereof. It shall further 

provide a donation certificate to serve as documentary proof of the authenticity of 

the donation. The donor may use these documents in applying to the local tax 

collection authority for a tax credit.  

 

Article 37  

Where a private school applies for any of various tax credits pursuant to the 

provisions of Article 52 of the Law, it shall submit a duplicate to the competent 

educational authority for recordation.  

 

Article 38  

Where a school principal (president) takes up concurrent part-time duties at a post 

outside the school pursuant to the provisions of Article 54 paragraph 3 of the Law, 

he or she shall first obtain the consent of the board of directors, and may only do so 

on the condition that said duties will not affect job performance at the school. The 

heads of the departments of academic affairs, student affairs (disciplinary affairs), 

and general affairs at a private school shall be selected and hired by the school 

principal (president) from among qualified instructors in accordance with 

regulations governing schools at that particular level. However, the head of the 

department of general affairs may be a member of administrative staff with 

equivalent rank serving in the post either concurrently or in a full-time capacity. 

Other employees shall be selected and hired by the school principal (president) from 

among persons who are eligible for participation (under rules prescribed by the 

competent educational authority) in the insurance program for teaching faculty and 

administrative staff at private schools.  
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The heads of the departments of academic affairs and student affairs (disciplinary 

affairs) as well as the offices of accounting and personnel shall not in principle be 

older than 65 years of age, and their selection must be reported to the competent 

educational authority for recordation. When a school reports the selection of the 

heads of general affairs, accounting, and personnel, it must submit the person's 

curriculum vitae together with documentary proof of his or her educational 

qualifications and employment history, and shall further indicate whether the 

person's selection violates any of the provisions listed under Article 54 paragraph 4 

of the Law. Salaries and job performance evaluations for members of the teaching 

faculty and administrative staff at private schools shall be subject, mutatis mutandis, 

to legal provisions applying to public schools of the same kind and level.  

 

Article 39  

Where the competent educational authority, acting pursuant to the provisions of 

Article 55 paragraph 2 or Article 56 of the Law, dispatches an appropriate person to 

serve temporarily as acting school principal (president), it may seek the views of the 

Private Schools Council beforehand. The person thus dispatched shall serve as 

acting principal (president) until the school's board of directors selects a qualified 

candidate and said candidate is approved by the competent educational authority.  

 

Article 40  

The phrase "serious violation of education laws and regulations" as used in Article 

56 paragraph 2 of the Law refers to either of the following circumstances:  

1. the school principal (president) violates education laws and regulations, 

receives an official reprimand from the competent educational authority, and 

is ordered by the latter to make rectification within a specified period of 

time, but rectification is not achieved; or  

2. the school principal (president) violates mandatory or prohibitory provisions 

of education laws and/or regulations.  

Article 41  

Where the competent educational authority is considering reducing a school's 

subsidies by more than one-half pursuant to the provisions of Article 59 paragraph 1 

subparagraph 3 of the Law, or suspending recruitment of students for all of a 

school's classes pursuant to the provisions of Article 59 paragraph 1 subparagraph 4 

of the Law, it may seek the views of the Private Schools Council beforehand.  

 

Article 42  

A private school's operating funds, and its endowment fund as set forth in Article 60 

of Law, shall be managed and utilized in the following ways;  

1. deposited with a financial institution;  

2. used to purchase government bonds and short-term securities;  

3. used to purchase immovable property for the school's own use; and/or  

4. invested in safe instruments in order to increase the school's financial 

resources, provided that such investments shall be approved by the school's 

board of directors and not more than one-half of the endowment fund shall 

be thus invested, and on the condition that the funds thus available for such 

investments shall not include those making up the initial endowment fund.  
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The entire membership of the board of directors shall be responsible for reimbursing 

the school for any loss caused by the investments referred to in subparagraph 4 of 

the preceding paragraph.  

 

Article 43  

The endowment fund referred to in Article 11 paragraph 1 subparagraph 5 of the 

Law shall be deposited in an exclusive bank account at the time of the school's 

registration as a foundation, and may only be used after review and recordation by 

the competent educational authority. A private school's endowment fund and 

operating funds shall not be entrusted or lent to a director, any other individual, or 

any organization other than a financial institution. Following a private school's final 

accounting at the end of an academic year, any surplus funds remaining shall be 

reported to the competent educational authority and deposited, within one month of 

said reporting, into the exclusive bank account for the school's endowment fund.  

 

Article 44  

The phrase "immovable property… with no direct relationship to teaching" as used 

in Article 61 paragraph 2 subparagraph 2 of the Law refers to land and structures not 

listed in the proposal for school establishment or in any proposal for school 

expansion. When the competent educational authority deliberates upon whether to 

approve plans by a private school to dispose of or encumber immovable property 

pursuant to the provisions of Article 61 of the Law, said authority shall consider the 

following questions: 

1. Has the school ever effected a registration amendment pursuant to the 

provisions of Article 38 of the Law? Is there any question concerning 

property rights with respect to the immovable property? Are the school's 

financial affairs in order?  

2. Would disposal or encumbrance of the immovable property hinder the 

school's development or the conduct of its affairs?  

3. Would income generated by disposal or encumbrance of the immovable 

property be actively applied toward the conduct of school affairs?  

4. Does the school have sufficient debt-servicing capability or a dependable 

source of revenues?  

 

Article 45  

The types of fees collected from students by private schools, and the purpose and 

amount thereof, shall be prescribed by the competent educational authority. The 

phrase "fees collected for special educational purposes" as used in Article 63 

paragraph of the Law refers to fees collected in order to fund extraordinary measures 

that will benefit the education of students and do not fall within the scope of regular 

teaching.  

 

Article 46  

Where a private school applies pursuant to the provisions of Article 65 of the Law to 

establish affiliated organizations, it must first apply for and obtain approval from the 

competent educational authority before carrying out procedures required by the 

government agency that acts as the regulatory authority for the organization to be 
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established. Private schools shall handle the accounting and financial affairs of the 

organizations referred to in the preceding paragraph in accordance with their rules 

governing accounting systems, internal control, and auditing operations.  

 

Article 47  

These Rules shall enter into force from the date of issuance. These Rules are made 

in Chinese, which shall prevail in case of any discrepancy between the English 

translation and the Chinese original.  
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Laws and Regulations Related to the WTO 

Supplementary and Continuing Education Law 
 

Amended 23 June 2004  

Note:This Law is enacted in Chinese, which shall prevail in case of any discrepancy 

between the English translation and the Chinese original. 

 

Article 1  

The mission of supplementary and continuing education shall be to supplement the 

general knowledge of the nation's citizens, raise the nation's level of education, 

disseminate practical skills, foster the development of vigorous and well-rounded 

citizens, and spur social progress. 

 

Article 2  

The meaning of the term "competent educational authority" as used in this Law 

depends on context. At the central government level it means the Ministry of 

Education. At the level of special municipalities it means the government of the 

special municipality. At the level of counties or county-level cities it means the 

government of the county or county-level city. 

 

Article 3  

Supplementary and continuing education can be divided into three types: supplementary 

compulsory education, supplementary advanced education, and short-term tutorial 

education. Citizens past school age who have not received nine years of compulsory 

education shall receive supplementary compulsory education. Citizens who have 

already received nine years of compulsory education may receive supplementary 

advanced education. Citizens seeking to acquire general knowledge and skills may 

receive short-term tutorial education. 

 

Article 4  

Supplementary compulsory education shall be carried out by supplementary compulsory 

schools affiliated with an elementary or junior high school. Supplementary 

compulsory schools affiliated with an elementary school shall be divided into lower 

and upper divisions. The lower division shall provide the equivalent of the first three 

years of elementary education, and the term of study shall be six months to one year. 

The upper division shall provide the equivalent of the last three years of elementary 

education, and the term of study shall be one year and six months to two years. 

Supplementary compulsory schools affiliated with junior high schools shall provide 

the equivalent of a junior high school education, and the term of study shall be no 

shorter than three years. 

 

Article 5  

Supplementary advanced education is offered as necessary by supplementary schools 

affiliated with schools at the level of senior secondary school or higher. Supplementary 

advanced education schools shall be divided into three levels: supplementary advanced 

education schools affiliated with senior high schools and senior vocational schools; 
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supplementary advanced education schools affiliated with junior colleges; and 

supplementary advanced education schools affiliated with universities. Supplementary 

advanced education schools at each level shall be affiliated only with schools in the 

same category and at the same level or higher. Areas where teachers are required to 

possess a Certificate for Teaching in Remote or Special Districts shall strengthen 

efforts to establish supplementary advanced education schools. 

 

Article 6  

Short-term tutorial education may be provided by schools, government organizations, 

foundations, or private parties. Short-term learning centers shall be divided into two 

categories: non-academic short-term learning centers and academic short-term 

learning centers. Courses shall last from one month to one year and six months. 

 

Article 7  

Supplementary compulsory education, and supplementary advanced education at the 

senior high school and senior vocational school levels, may be provided as 

necessary to persons under incarceration or serving in the armed forces. The central 

educational authority shall, in consultation with the related competent authorities, 

prescribe the procedures by which decisions are made regarding: teachers; curriculum 

and teaching materials; performance evaluation; term of study; administration of 

students' enrolment status; the issuance, revocation, and voidance of certificates; and 

related matters. 

 

Article 8  

Part-time supplementary advanced education at the senior vocational school level 

may be provided to junior high school graduates who do not continue their schooling, 

until such students reach their 18th birthday. The method for providing such 

education shall be prescribed by the central educational authority. 

 

Article 9  

When a supplementary compulsory school, supplementary advanced education school, 

or short-term learning center is established, completes an amendment registration, or 

is closed, each of the following regulations must be observed: In the case of 

supplementary schools affiliated with elementary and junior high schools, the approval 

of the competent educational authority at the appropriate level shall be required.  

1. In the case of supplementary advanced education schools affiliated with 

senior high or senior vocational schools, the approval of the central educational 

authority shall be required.  

2. In the case of supplementary advanced education schools affiliated with 

institutions of education at the level of junior college or higher, the approval 

of the central educational authority shall be required.  

3. In the case of short-term learning centers, the approval of the competent 

educational authority in the appropriate special municipality, county, or 

county-level city shall be required. The competent educational authority in 

the special municipality, county, or county-level city shall decide upon the 

following: conditions and procedures for the establishment and accreditation 

of such schools; facilities and management; teachers; method of collecting 
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fees; number of students per class and procedures for the protection of students' 

rights; inspections; awards; conditions for cancellation and revocation of 

accreditation; and administrative regulations.  

 

Article 10  

Supplementary compulsory schools and supplementary advanced education schools 

at each level may offer daily weekday courses, non-daily weekday courses, or weekend 

courses. Course content shall be designed to meet the educational requirements of 

students and the needs of society.  

 

Article 11 

For supplementary compulsory schools and supplementary advanced education 

schools at each level, the central educational authority shall prescribe the courses to 

be taught, number of hours (class periods) per week, curriculum standards, facilities 

standards, graduation requirements, and rules governing practicum coursework. 

 

Article 12 

In addition to regular teaching methods, supplementary and continuing education 

may also be provided via such means as correspondence, radio, television, and 

computer networks. 

 

Article 13 

There shall be no admission requirements for supplementary compulsory schools 

affiliated with elementary schools. Admission requirements for supplementary 

compulsory schools affiliated with junior high schools, and for supplementary 

advanced education schools at all levels, shall be limited to requiring that entrants 

possess prescribed academic qualifications, or have passed an equivalency 

examination, or have attained an equivalent level of education. To enroll in any 

supplementary compulsory school or a supplementary advanced education school, a 

student must do one or more of the following: pass an entrance examination; obtain 

admission by a special screening test; complete a registration process; receive a 

placement; or obtain guaranteed admission. Pertinent guidelines shall be adopted 

separately by each school. The central educational authority shall prescribe the 

following particulars regarding the equivalency tests referred to in paragraph 1: the 

scope of the tests; the organization to administer the tests; the number of tests to be 

held each year, and the time of each test; the subjects to be tested; eligibility 

requirements; issuance, revocation, and voidance of certificates; and related matters. 

The same authority shall also prescribe equivalency criteria. 

 

Article 14 

Where a student at a supplementary advanced education school applies for a military 

draft deferment, the application shall be handled in accordance with the Military 

Service Law and related regulations. 
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Article 15 

Any student who completes, with passing grades, courses at a supplementary 

compulsory school or a supplementary advanced education school affiliated with a 

senior high school or senior vocational school, shall be permitted to graduate, and 

shall receive a graduation certificate from the school. This certificate shall confer the 

same education level as that attained by graduating from a [regular] school in the 

same category and at the same level. Any student who completes with passing 

grades the prescribed course credits at a supplementary advanced education school 

at the level of junior college or higher shall be allowed to graduate, and shall receive 

a graduation certificate (or diploma) from the school. This graduation certificate (or 

diploma) shall confer the same status as that attained by graduating from a [regular] 

school in the same category and at the same level. 

 

Article 16 

A student who, at any level of supplementary compulsory school or supplementary 

advanced education school, completes the main coursework taught in the same grade 

level in a [regular] school in the same category and at the same level, and receives 

passing grades, may apply to transfer into an appropriate class at a [regular] school 

in the same category and at the same level. However, where admission is subject to 

age restrictions, these restrictions shall apply. 

 

Article 17 

Supplementary compulsory schools and supplementary advanced education schools 

at each level shall have one principal, who shall take overall responsibility for all 

school affairs. The principal of the [regular] school with which a supplementary 

compulsory school or supplementary advanced education school is affiliated may 

serve concurrently as principal of the affiliated supplementary school. Supplementary 

compulsory schools and supplementary advanced education schools at each level 

shall have one assistant principal, who shall assist the principal in handling school 

affairs. The position of assistant principal shall be taken as a concurrent assignment 

by a person working full-time as an instructor at [the regular] school. The table of 

the staff of supplementary compulsory schools and supplementary advanced 

education schools at each level shall be prepared by each school in accordance with 

standards established by the regulators. 

 

Article 18 

The teachers at supplementary compulsory schools and supplementary advanced 

education schools shall be qualified persons hired in accordance with the law by the 

principal. Administrative staff shall be hired via one of the following two 

procedures: (1) Selected by the principal from among staff currently employed [at 

the regular school] to serve concurrently at the supplementary school; or (2) hired in 

accordance with laws governing the hiring of personnel. For supplementary 

compulsory schools and supplementary advanced education schools at each level, 

regulations governing [regular] schools in the same category and at the same level 

shall be applied in determining the qualifications, compensation, and benefits of 

teaching and administrative and staff. 
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Article 19 

A school at the level of junior college or higher may, as necessary, establish 

supplementary advanced education courses equivalent to the level of coursework at 

its own school, and Select qualified students [to attend]. For students who complete 

the coursework with passing grades, the school shall issue a credit certificate to 

document the subjects completed. When a student transfers into a school from 

another school at the same level, the school accepting the transfer student shall 

consider recognizing previously completed course credits where the names of the 

subjects and the number of credits for those subjects are the same in the department 

admitting the student as in the student's previous school. 

 

Article 20 

A school at the level of junior college or higher shall offer extension education 

programs in areas where there is a social need for such education and the school has 

a department or section that offers instruction that is similar in nature. 

 

Article 21 

Supplementary compulsory schools at each level shall not charge tuition fees, but 

may consider charging other fees. Supplementary advanced education schools at 

each level may charge fees commensurate with those charged by [regular] schools in 

the same category and at the same level, with said fees to be prescribed by the 

competent educational authority at the appropriate level. Fees charged by schools at 

the level of junior college or higher for extension programs must be approved by the 

central educational authority. 

 

Article 22 

Supplementary compulsory schools and supplementary advanced education schools 

affiliated with private schools shall be established and operated pursuant to this 

Law. Matters not set forth in this Law shall be handled pursuant to the Private 

School Law and pertinent laws and regulations. 

 

Article 23 

Short-term learning centers may recruit and admit foreign students. The central 

educational authority shall, in consultation with the related competent authorities, 

prescribe regulations governing the conditions and methods of recruitment, the 

management thereof, and other requirements. 

 

Article 24 

Where a party recruits and accepts students to attend a short-term supplementary 

compulsory school or a school similar to a short-term supplementary compulsory 

school without applying for accreditation in accordance with the law, the competent 

educational authority under the special municipality, county, or county-level city 

where the violation occurs shall order the school to close, and shall issue public 

notice of suspension of its operations. Equipment and fixtures used by the school 

may be confiscated, and its responsible person shall be assessed an administrative 

fine of not less than New Taiwan Dollars 50,000 and not more than New Taiwan 

Dollars 250,000. If, after a fine has been assessed, the party in question still refuses 
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to close the school as required by law, fines may continue to be assessed daily. 

Where an administrative fine assessed pursuant to the preceding provisions is not 

paid within the specified time period, the competent educational authority in the 

special municipality, county, or county-level city where the violation occurs shall 

have its order enforced by compulsory execution. 

 

Article 25 

In the event a short-term learning center is poorly managed, violates this Law or 

other pertinent laws and regulations, or violates the conditions of its establishment 

permit, the competent educational authority in the special municipality, county, or 

county-level city where the problem occurs may render any of the following 

dispositions, as the facts of the case merit: 

1.  issue an official reprimand; 

2.  order the school to take corrective action within a specified time period; 

3.  order a halt to recruitment of students; and/or 

4.  revoke the school's accreditation. 

 

Article 26 

For independent schools for supplementary and continuing education that were 

established and began operating before the amendment to this Law went into force, 

registration updates and related matters shall be handled pursuant to provisions 

applying to schools in the same category and at the same level. 

 

Article 27 

Enforcement rules for this Law shall be adopted by the central competent educational 

authority. 

 

Article 28 

This Law shall enter into force from the date of promulgation. This Law is enacted 

in Chinese, which shall prevail in case of any discrepancy between the English 

translation and the Chinese original. Ministry of Education, Republic of China 

(Taiwan) 
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LAWS OF MALAYSIA 

Act 550 

EDUCATION ACT 1996 
 

An Act to provide for education and for matters connected therewith. 

[31 December 1997, P.U. (B) 541/1997] 

 

Short title and commencement 

1. This Act may be cited as the Education Act 1996 and shall  come into force on a 

date to be appointed by the Minister by notification in the Gazette, and the Minister 

may appoint different dates for different provisions of this Act. 

 

Interpretation 

2. In this Act, unless the context otherwise require  

“age”, in relation to a pupil, means the age attained by the pupil on the 

first day of the first month of the school year in question; “appointed date” means 

the date of coming into force of this Act; 

“approved fees” means fees approved by the Minister; 

“Assistant Registrar” means an Assistant Registrar of Schools or 

Assistant Registrar of Teachers, as the case may be, appointed under subsection 

5(3); 

“capital grant” means a payment from public funds to an educational 

institution for— 

(a) the provision of buildings; 

(b) the alteration to or extension of existing premises; 

(c) the provision of furniture or equipment for new, altered or extended 

premises; or 

(d) such other purposes as may be prescribed; 

“Chief Inspector” means the Chief Inspector of Schools appointed under 

subsection 6(1); 

“Chinese language” means the form of the Chinese language commonly 

known as Mandarin;  

“compulsory education” means primary education which is prescribed to 

be compulsory education under subsection 29A(1); 

“correspondence” means correspondence delivered by hand or by post; 

“correspondence school” means an organization or institution providing 

instruction or teaching by means of correspondence; 

“Director of Education” means a Director of Education of a State or 

Federal Territory appointed under section 4; 

“Director General” means the Director General of Education appointed 

under section 3; 

“distance education centre” means a place, an organization or an 

institution providing instruction or teaching— 

(a) exclusively through the medium of electronics; 

(b) exclusively through correspondence; 

(c) partly through the medium of electronics and partly through 

correspondence or other methods of instruction; or 
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(d) partly through the medium of electronics and partly through 

correspondence and other methods of instruction; 

“Education Officer”, in relation to a district or an area, means an 

education officer appointed under paragraph 4(b); 

“Education Service” means a public service under paragraph (h) of 

Clause (1) of Article 132 of the Federal Constitution; 

“educational institution” means a school or any other place where, in the 

carrying on of the work of an organization or institution, persons are habitually 

taught, whether in one or more classes, and includes a kindergarten and a distance 

education centre but does not include— 

(a) any place where the teaching is confined exclusively to the teaching of 

any religion; or 

(b) any place declared by the Minister by notification in the Gazette not to 

be an educational institution for the purposes of this Act; 

“employee” means a person employed by a board of governors, other than 

a governor, a teacher or such other person as may be appointed or nominated by the 

Minister under subsection 58(2) or 61(2), as the case may be, employed or actively 

taking part in work connected with the running or the administration of an 

educational institution; 

“extension education” means a full-time or part-time education for 

persons who are not following the usual course of study at an educational institution; 

“government school” or “government educational institution” means a 

school or an educational institution established and fully maintained by the Minister 

under Part IV; 

“government-aided school” or “government-aided educational institution” 

means a school or an educational institution in receipt of capital grant and full grant-

in-aid; 

“governor” means a person who is empowered under an instrument of 

government to administer or manage an educational institution; 

“grant-in-aid” means any payment from public funds, other than a capital 

grant, made to an educational institution; 

“higher education” means education provided by a higher educational 

institution; 

“higher educational institution” means an educational institution providing 

higher education leading to the award of a diploma, degree or the equivalent thereof; 

“instrument of government” means an instrument of government as 

specified in section 53; 

“kindergarten” means any place where pre-school education is provided 

to ten or more pupils; 

“lower secondary education” means a three-year course appropriate for a 

pupil who has completed primary education; 

“National Curriculum” means such curriculum as may be prescribed; 

“national language” means the Malay language as stipulated in Article 

152 of the Federal Constitution; 

“national school” means a government or government-aided primary school-- 

(a) providing primary education appropriate for pupils from the age of six 

years; 

(b) using the national language as the main medium of instruction; 
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(c) in which the English language is a compulsory subject of instruction; 

and 

(d) in which facilities for the teaching of 

(i) the Chinese or Tamil language shall be made available if the parents of 

at least fifteen pupils in the school so request; and 

(ii) indigenous languages shall be made available if it is reasonable and 

practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so 

request; 

“national secondary school” means a government or government aided 

secondary school— 

(a) providing a five-year course of secondary education appropriate for 

pupils who have just completed primary education; 

(b) using the national language as the main medium of instruction; 

(c) in which the English language is a compulsory subject of instruction; 

(d) in which facilities for the teaching of— 

(i) the Chinese or Tamil language shall be made available if the parents of 

at least fifteen pupils in the school so request; 

(ii) indigenous languages shall be made available if it is reasonable and 

practicable so to do and if the parents of at least fifteen pupils in the school so 

request; and 

(iii) Arabic, Japanese, German or French or any other foreign language 

may be made available if it is reasonable and practicable so to do; and 

(e) preparing pupils for such examinations as may be prescribed, and 

includes any such school providing a transition class; 

“national-type school” means a government or government-aided primary 

school— 

(a) providing primary education appropriate for pupils from the age of six 

years; 

(b) using the Chinese or Tamil language as the main medium of instruction; 

and 

(c) in which the national and English languages are compulsory subjects 

of instruction; 

“parent” includes a guardian and any person who has the legal or actual 

control of a pupil; 

“place” means any place, whether public or private;  

“post-secondary education” means education provided to a person who 

has completed upper secondary education, but does not include higher education; 

“pre-school curriculum” means the National Pre-school Curriculum 

prescribed by the Minister under section 22; 

“pre-school education” means an educational programme for pupils from 

the ages of four to six years; 

“premises” means any building used as an educational institution and 

includes any building for the purpose of providing accommodation and other 

facilities for pupils and staff of the institution but does not include any land occupied 

therewith; 

“prescribed” means prescribed by regulations made under this Act; 
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“primary education” means a course of study at primary level which is 

designed for a duration of six years but which may be completed within five to seven 

years; 

“primary school” means a school providing primary education appropriate 

for pupils from the age of six years; 

“private school” or “private educational institution” means a school or an 

educational institution which is not a government or government-aided school or 

educational institution; 

“pupil” means a person of any age for whom education or training is 

being provided in an educational institution;  

“registered teacher” means any teacher registered under this Act; 

“Registrar” means the Registrar of Schools and Teachers appointed under 

subsection 5(3) and includes the Registrar General; 

“Registrar General” means the Registrar General of Schools and Teachers 

appointed under subsection 5(1), and includes the Deputy Registrar General of 

Schools and Teachers appointed under subsection 5(2); 

“school” means a place where ten or more persons are habitually taught 

whether in one or more classes, but does not include any place where the teaching is 

confined exclusively to the teaching of any religion; 

“secondary education” means education comprising lower secondary and 

upper secondary education; 

“secondary school” means a school providing secondary education 

appropriate for a pupil who has just completed primary education;  

“special education” means education that caters for the special educational 

needs of pupils; 

“special school” means a school providing special education as prescribed 

by regulations made under section 41; 

“State Authority” means the Ruler or Yang di-Pertua Negeri of a State 

and, in the case of a Federal Territory, the Yang di-Pertuan Agong; 

“teacher” means a person who— 

(a) teaches pupils in an educational institution; or 

(b) prepares or issues lessons or corrects returned answers in, for or 

through a distance education centre, and includes a head teacher or principal; 

“transition class” means a class in a secondary school providing one year 

of instruction to pupils from a primary school using a language other than the national 

language as the medium of instruction prior to the commencement of the lower 

secondary education; 

“upper secondary education” means education suitable to the abilities and 

aptitudes of a pupil who has completed lower secondary education. 

 

National Education System 

15. The National Education System shall comprise— 

(a) pre-school education; 

(b) primary education; 

(c) secondary education; 

(d) post-secondary education; and 

(e) higher education, 

but shall not include education in expatriate schools or international schools. 
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Categories of educational institutions 

16. There shall be three categories of educational institutions in the National 

Education System, namely— 

(a) government educational institutions; 

(b) government-aided educational institutions; and 

(c) private educational institutions. 

 

National language as the main medium of instruction 

17.  (1) The national language shall be the main medium of instruction in all 

educational institutions in the National Education System except a national-type 

school established under section 28 or any other educational institution exempted by 

the Minister from this subsection. 

(2) Where the main medium of instruction in an educational institution is 

other than the national language, the national language shall be taught as a 

compulsory subject in the educational institution 

 

PART VII 

PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Saving relating to private educational institutions 

73. (1) Nothing in this Act shall be construed as prohibiting the establishment and 

maintenance of a private educational institution. (2) Notwithstanding subsection (1), 

every private educational institution shall comply with this Act and all regulations 

made under this Act and applicable to the educational institution. (3) This Part shall 

not apply to a private higher educational institution. 

 

Private educational institutions to comply with the requirement of National 

Curriculum and to prepare pupils for prescribed 

examinations 

74. A private educational institution providing primary education or secondary 

education or both shall comply with the requirements of the National Curriculum 

and shall prepare pupils for prescribed examinations. 

 

Subjects to be taught in private educational institutions providing 

post-secondary education 

75.  (1) The Minister may require a private educational institution providing 

post-secondary education to teach the following subjects:  

(a) the national language, where the medium of instruction is other than 

the national language; 

(b) Malaysian studies; 

(c) the English language, where the medium of instruction is other than 

the English language; 

(d) studies relating to Islamic education for pupils professing the Islamic 

religion; and 

(e) moral education for pupils not professing the Islamic religion, 

based on the prescribed curriculum. 
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(2) The subjects mentioned in paragraphs (1)(a) to (1)(e) shall be taught 

in addition to any other subject or course of study taught in the private educational 

institutions. 

 

Power to make regulations for supervision and control of standard 

of education 

76. The Minister may make regulations for the supervision,regulation or control of 

the standard of education in private educational institutions. 

 

Prohibition as to courses of study and training in respect of 

degrees, etc., conferred by universities, etc. 

77.  (1) No private educational institution shall conduct any course of study or 

training programme jointly, in association, affiliation or collaboration or otherwise, 

with a university or institution of higher education or other educational institution or 

organization within or outside Malaysia, except with the approval in writing of the 

Minister. 

 (2) The Minister shall not give his approval under subsection. (1) unless 

he is satisfied that the private educational institution has made suitable arrangements 

with the university or institution of  higher education or other educational institution 

or organization as to the facilities for the provision of the course of study or training 

programme referred to in the subsection. 

 (3) When granting approval under subsection (1) the Minister may 

impose such terms and conditions as he deems fit. 

 (4) A person who contravenes subsection (1) or fails to comply with any 

term or condition imposed by the Minister under subsection (3) shall be guilty of an 

offence and shall, on conviction,be liable to a fine not exceeding thirty thousand 

ringgit or to 

imprisonment for a term not exceeding two years or to both. 

 

Application of other provisions of the Act to private educational 

institutions 

78. For the avoidance of doubt, it is declared that nothing in this Part shall affect or 

derogate from the application of other provisions in this Act to private educational 

institutions except in so far as the educational institutions have been expressly 

exempted. 

 

PART VIII 

REGISTRATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Chapter 1—Registration of Educational Institutions 

 

All educational institutions to be registered 

79.  (1) Subject to the other provisions of this Act, every educational 

institution shall be registered under this Act. 

(2) An application for registration under this Act shall be made to the 

Registrar General in such manner as may be prescribed.  

(3) The Registrar General may impose such terms and conditions as he 

deems fit when registering an educational institution under  subsection (1) 
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Register 

80. The Registrar General shall keep or cause to be kept a register of educational 

institutions in such form and manner as may be prescribed. 

 

Provisional certificates of registration 

81.  (1) Pending investigation on an application made under subsection 79(2), 

the Registrar General may, in his discretion, issue to the person who is to act as 

chairman of the board of governors or the person responsible for the management of 

an educational institution a provisional certificate of registration in such form and 

subject to such conditions as may be prescribed.  

(2) A provisional certificate of registration issued under subsection (1) 

may at the discretion of the Registrar General be revoked at any time by notice in 

writing served on the person to whom the certificate was issued. 

 

Registration 

82.  (1) Without prejudice to section 81 and subject to subsection (3) and 

section 83, the Registrar General shall, upon an application for the registration of an 

educational institution duly made and after such inquiry as he may think necessary, 

and upon payment of such fee as may be prescribed, register the educational 

institution and issue to the chairman of the board of governors or to the person 

responsible for the management of the educational institution a certificate of 

registration. 

(2) The chairman of the board of governors or any other person 

responsible for the management of an educational institution shall cause a copy of 

the certificate of registration issued under subsection (1) to be kept exhibited in a 

conspicuous part of the premises of the educational institution. 

 

Refusal to register an educational institution 

84. The Registrar General may refuse to register an educational institution if he is 

satisfied— 

(a) that the educational institution does not satisfy the prescribed 

standards of health and safety; 

(b) that the educational institution is used or likely to be used for a 

purpose detrimental to the interests of Malaysia, the public or the pupils; 

(c) that the name under which the educational institution is to be 

registered is, in his opinion, undesirable; 

(d) that existing educational facilities are already adequate in the area in 

which it is proposed to open the educational institution; 

(e) that a statement which was false or misleading in a material particular 

has been made in or in connection with the application for registration; 

(f) that the person applying for the registration of the educational 

institution fails or refuses to comply with any of the conditions imposed by the 

Registrar General under subsection 82(3); or  

(g) that the person appointed to be the chairman of the board of governors 

or head teacher is not a fit and proper or responsible person to act as chairman or 

head teacher, as the case may be. 
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PART IX 

REGISTRATION OF TEACHERS 

Chapter 1—Registration of Teachers 

 

Prohibition to teach 

103.  (1) Subject to subsection (2), no person shall teach in an educational 

institution unless he is registered as a teacher under  this Act. 

(2) Subsection (1) shall not apply— 

(a) to a person who is a member of the Education Service teaching in 

government or government-aided educational institution; 

(b) to a person to whom a permit to teach has been issued under section 

114; and 

(c) to a pupil in an educational institution for the training of  teachers 

established by and under the direct control of   the Minister. 

 

Register of teachers 

104. The Registrar General shall keep and maintain or cause to be kept and 

maintained in such form as may be prescribed a register of teachers in which shall 

be entered such particulars as may be prescribed. 

 

Application for registration as a teacher 

105. An application for registration as a teacher shall be made to the Registrar 

General in such form and manner as may be prescribed. 

 

Power of Registrar General to refuse to register a person as a teacher 

106. The Registrar General may refuse to register a person as a teacher under this 

Act if he is satisfied that the person— 

(a) is under the age of eighteen years; 

(b) has no qualifications to teach or has qualifications which in the 

opinion of the Registrar General are inadequate for the purpose; 

(c) has made a statement which is false or misleading or which he knew is 

false or misleading in, or in connection with his application for registration or has 

intentionally suppressed any fact which is material to the application; 

(d) suffers from some physical or mental defect or disease rendering him, 

in the opinion of the Registrar General, unsuitable to be a teacher; 

(e) has been convicted of an offence by a court of law and sentenced to 

imprisonment for a term of not less than one year or to a fine of not less than two 

thousand ringgit; or 

(f) is not a fit and proper person to be registered as a teacher. 

 

Notice of refusal to register a person as a teacher 

107. When the Registrar General refuses to register a person under section 106 he 

shall by notice in writing inform the person of the refusal, specifying the grounds of 

the refusal. 
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Part XIII 

REGULATIONS 

Power of Minister to make regulations 

 

130.  (1) Without prejudice to his power to make regulations under any other 

provision of  this Act, the Minister may make regulations for the purpose of carrying 

into effect the provisions of this Act. 

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred in 

subsection (1), the Minister may make regulations for or in respect of all or any of 

the following matters: 

(a) the admission of pupils to educational institutions, the keeping of 

registers of pupils in the educational institutions, the age limits and conditions under 

which pupils may be retained in an educational institution or in any class in the 

educational institution; 

(b) the duration of terms of educational institutions, the days on which 

and the hours during which pupils shall attend the educational institutions and the 

days which shall be observed as holidays by all educational institutions or any 

specified  educational institution or class of educational institutions; 

(c) the establishment and management of educational institutions, and the 

duties of governors or other persons responsible for the management of the 

educational institutions; 

(d) the form in which any register for the registration of educational 

institutions or governors or employees shall be kept or maintained and the procedure 

for the issue of extracts therefrom; 

(e) the procedure to be followed and fees deemed proper to be levied in 

respect of an application for registration under this Act or in respect of any 

certificate, permit or 

any other document issued under this Act; 

(f) the procedure to be followed for the alteration or amendment of 

certificates of registration or permits issued under this Act and the replacement of 

the certificates or permits which are lost or defaced; 

(g) discipline in educational institutions and any activity of pupils, 

whether in an educational institution or not, which in the opinion of the Minister 

may have an effect on the discipline of an educational institution; 

(h) the National Curriculum including subjects and matters, not being 

studies relating to the religion of Malaysia, on which instruction may or shall be 

given in educational institutions and the times to be devoted to the study of each 

subject taught in  educational institutions; 

(i) the establishment, organization, management, control and dissolution 

of  associations of pupils or pupils and teachers, or teachers and parents whether 

within an educational institution or not, and regulations made under this paragraph 

may provide for the association of teachers and parents to include any person other 

than the teacher or parents of the pupils of the educational institution concerned; 

(j) the books, materials and apparatus to be used in educational 

institutions, and the methods of purchase of the books, materials and apparatus; 

(k) the prohibition of the use in an educational institution  or  any 

specified class of educational institutions of any book or material, the use of which 

appears undesirable; 
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(l) the prohibition of the use or delivery to any pupil by a distance 

education centre or the supply, import or sale for use or delivery by a distance 

education centre of any material, book, lesson, instruction or other matter printed or 

written or otherwise the use of which by the distance education centre appears 

undesirable; 

(m) the keeping of books of account and the audit of accounts in 

educational institutions in receipt of grants; 

(n) the standards, including standards of health and safety, and uses to 

which the premises of educational institutions shall conform, and prescribing 

different standards and uses for such descriptions of educational institutions as may 

be specified in the regulations; 

(o) the registration of pupils in educational institutions, the inspection of 

the registers of such pupils, the taking of extracts from the registers for the purposes 

of this Act 

by persons duly authorized in that behalf under the regulations, and the 

provision to such authority as may be prescribed by regulations, of returns as to the 

contents of the registers as may be expedient, by the persons who are required to 

keep such registers under the regulations;  

(p) the form in which the register of teachers kept under section 104 shall 

be kept or maintained, and the procedure for the issue of certified copies of entries 

made therein; 

(q) the procedure to be followed for endorsement, alteration or 

amendment of certificates of registration as a teacher issued under section 109 and 

the replacement of lost or defaced certificates or permits to teach; 

(r) the procedure to be followed and the consequences which shall ensue 

on the revocation of a certificate of registration as a teacher issued under section 109 

or of a permit to teach; 

(s) any fees deemed proper to be levied on application for registration as a 

teacher under, or on the issue of a certificate or of a permit to teach or otherwise in 

regard to any matter mentioned in, Part IX; 

(t) the practice and procedure to be followed in connection with an 

investigation made by a Committee of Enquiry constituted under subsection 126(1); 

(u) the manner in which appeals shall be made to the Minister from 

decisions of the Registrar General and the fees to be paid in respect of an appeal; 

(v) the establishment, organization, management, control and dissolution 

of any sports council, body or committee at the educational institution, and of 

educational institutions at the district, state or national level;  

(w) the provision of extension education in educational institutions 

established and maintained by the Minister under this Act; 

(x) the circulation by a pupil or pupils, whether within an educational 

institution or not, of any magazine, pamphlet or printed or written matter of a like 

nature; 

(y) the manner of determining the amount of grant-in-aid payable to 

government-aided educational institutions; (z) the conditions and limitations upon or 

subject to which grants-in-aid or capital grants shall be paid to government aided 

educational institutions; 
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(aa) the determination of approved fees to be charged in respect of 

attendance at educational institutions generally, or any class of government-aided 

educational institutions and the payment or remission of the fees; 

(ab) the manner of transferring or vesting of any property 

transferred or vested under this Act and the manner of registering a title to 

the property;  

(ac) any fees deemed proper to be levied in respect of any matter 

provided for under this Act; 

(ad) the forms which may be used for carrying out the provisions of this 

Act and which may be used in connection with any matter stated or required in this 

Act to be prescribed by the Minister; and 

(ae) any other matter which the Minister deems expedient or necessary 

for giving effect to any of the provisions  of  this Act. 

 

PART XIV 

OFFENCES AND PENALTIES 

 

Offences and penalties relating to registration of educational 

institutions 

132.  (1) A person who, being a chairman of a board of governors or governor 

or any other person responsible for the management of an educational institution, 

makes a false or misleading statement in promoting the educational institution shall 

be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 

fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to 

both.  

(2) A person who— 

(a) on making an application under this Act for the registration of an 

educational institution or for registration as a governor or employee, or otherwise for 

the purpose of inducing the Registrar General to exercise or refrain from exercising 

his powers under this Act, makes any statement which he knows to be false or does 

not believe to be true or intentionally suppresses any material fact, or furnishes any 

information which is misleading;  

(b) obstructs or impedes the Registrar General, a public officer or a police 

officer in the exercise of the powers conferred upon the officer under section 100, 

101 or 102; 

(c) refuses to produce any book, document or article, or refuses to furnish 

information in contravention of subsection 100(2) or furnishes any information 

which he knows is false or does not believe to be true; 

(d) being the chairman of a board of governors of an educational 

institution contravenes subsection 94(1); 

(e) being a person required to be registered as a governor or employee 

under section 88 acts as a governor or employee without being so registered; 

(f) being a governor or person responsible for the management of an 

educational institution causes or permits any person to act as governor or a person 

responsible for the management, or as an employee, of the educational institution 

without being registered under this Act; 

(g) acts as a governor or employee in an educational institution not 

registered under this Act; or  
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(h) being the chairman of a board of governors or a governor or a person 

responsible for the management of an educational institution has failed to prevent 

the educational institution from being used for any activity or purpose of an 

unlawful nature, or for any activity or purpose of an unlawful organization, society 

or other body of persons, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be 

liable to a fine not exceeding thirty thousand ringgit or to imprisonment for a term 

not exceeding two years or to both.  

(3) A person who— 

(a) being the chairman of a board of governors or being the person 

responsible for the management of an educational institution fails to cause a copy of 

the certificate of registration of the educational institution to be exhibited in 

accordance with subsection 82(2); 

(b) fails to surrender to the Registrar General any certificate of 

registration or instrument of government under subsection 87(5) or 97(1); 

(c) being the chairman of the board of governors of an educational 

institution contravenes subsection 94(1); or 

(d) being the owner or occupier of any premises and having reasonable 

cause to believe that the premises or part thereof is being used as an educational 

institution which is required to be registered under this Act but is not so registered, 

fails to take all reasonable steps to prevent such use, shall be guilty of an offence 

and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit. 

 

Offences and penalties relating to registration of teachers 

133. (1) A person who, in making an application for registration as a teacher or 

otherwise for the purpose of inducing the Registrar General to exercise or refrain 

from exercising his power under this Act, makes any statement which he knows to 

be false or does not believe to be true or intentionally suppresses any material fact or 

furnishes any information which is misleading, shall be guilty of an offence and 

shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to 

imprisonment for a term not exceeding one year or to both. 

(2) A person who— 

(a) acts as a teacher in an educational institution in contravention of 

subsection 103(1); 

(b) causes, permits or employs a person to act as a teacher in contravention of 

subsection 103(1); 

(c) acts as a teacher in an unregistered educational institution; (d) being a 

registered teacher teaches in an educational institution in contravention of any 

condition imposed under subsection 109(2) or being the holder of a permit to teach 

issued under section 114 teaches in an educational institution in contravention of any 

condition imposed by the permit; 

(e) causes, permits or employs a registered teacher to teach in an 

educational institution in contravention of any condition relating to the teacher 

imposed under section 109 or causes, permits or employs the holder of a permit to 

teach issued under section 114 to teach otherwise than in accordance with the 

conditions imposed by the permit;  

(f) fails to surrender a certificate, document or permit in accordance with 

section 115; or 
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(g) being a registered teacher fails to make a report to the Registrar 

General in accordance with section 116, shall, on conviction of an offence under 

paragraph (b) or (e), be  liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit and shall, 

on conviction of an offence under paragraph (a), (c), (d), (f) or (g), be liable to a fine 

not exceeding five thousand ringgit 

 

General penalty 

135. (1) A person who is guilty of an offence under this Act for which no 

penalty is expressly provided shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 

five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to 

both. 

(2) A person who is guilty of an offence under this Act shall, in the case 

of a continuing offence, on conviction be liable, in addition to any other penalty to 

which he is liable under this Act in respect of the offence, to a daily fine not 

exceeding five hundred ringgit for each day the offence continues to be committed. 

 

 

------------------------------------------ 
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Tatacara Penubuhan Pusat Tuisyen 
 

Lokasi  

 Lokasi institusi hendaklah sesuai dengan iklim pengajaran embelajaran, 

keselamatan, kesihatan dan lainlain  

 Tiada gangguan atau ancaman bahan kimia atau kotoran sampah.  

 Tidak berdekatan dengan pusat hiburan, perjudian, rekreasi atau pasar.  

 Tidak berdekatan dengan tempat yang mudah terbakar, bengkel yang 

bising, sungai atau bangunan lama.  

 Tidak terlalu dekat dengan institusi lain yang mengendalikan kursus 

yang serupa.  

 Pemindahan lokasi hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kelulusan 

yang bertulis daripada Kementerian Pelajaran. 

 

Premis  

 Premis yang digunakan bagi pusat tuisyen hendaklah sesuai dan selamat 

serta boleh didaftarkan sebagai sebuah pusat tuisyen. 

 Sebarang penambahan/perpindahan premis/penubuhan cawangan 

hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Kementerian Pelajaran. 

 Pusat tuisyen mesti beroperasi di bangunan rumah kedai atau bangunan 

untuk tujuan komersial. Premis yang selain daripada itu tidak dibenarkan, melainkan 

premis yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. 

 Piawaian yang telah ditetapkan bagi premis adalah:  

 Penyenggaraan 

 Pencahayaan, 

 Pengudaraan dan ruang premis 

 Bilik darjah 

 Kemudahan asas premis 

 

Pendaftaran Pusat Tuisyen  

 Setiap permohonan pendaftaran institusi hendaklah dibuat dalam Borang  

A Jadual Pertama disertai fee yang ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Pendidikan 

(Pendaftaran Institusi Pendidikan) 1997 [P.U.(A) 534/97].  

 Fee permohonan pendaftaran RM 150.  

 Fee permohonan membaharui Perakuan Pendaftaran RM 50.  

 Perakuan Pendaftaran sah untuk tempoh 5 tahun.  

 Pusat tuisyen hanya dibenarkan menjalankan aktiviti bimbingan untuk 

mata pelajaran peperiksaan sahaja.  

 Perakuan Pendaftaran hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah 

dilihat di premis institusi itu  

 Perakuan Pendaftaran tidak boleh dipindah milik. 

 

Nama Institusi  

 Nama institusi yang dicadangkan sesuai serta mengutamakan Bahasa 

Melayu, mempunyai unsur-unsur pendidikan dan bercirikan Malaysia. 

 Nama institusi hendaklah dalam bahasa Melayu, bermula dengan “Pusat 

Tuisyen” dan diikuti dengan nama yang dicadangkan. 
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 Nama orang kenamaan tempatan yang telah meninggal dunia boleh 

digunakan dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada warisnya.  

 Lain-lain nama yang tidak boleh digunakan termasuklah yang berikut:  

 nama orang kenamaan yang masih hidup, 

 nama tempat, 

 nama jalan, 

 nama singkatan, 

 nama yang tidakmempunyai makna. 

 nama institusi-institusi pendidikan yang terkenal sama ada di 

dalam atau luar negeri. 

 nama yang menggunakan “yayasan /politeknik”.  

 

Kurikulum  

 Kurikulum yang diluluskan oleh Ketua Pendaftar hendaklah diguna 

oleh pusat tuisyen seperti yang diluluskan pendaftarannya. 

 Mata pelajaran yang dibenarkan adalah mata pelajaran di bawah KBSR, 

KBSM, STPM dan mana-mana program peperiksaan yang diluluskan oleh Ketua 

Pendaftar. 

 

Peruntukan Masa Beroperasi  

 Setiap pusat tuisyen dibenarkan mengendalikan tiga sesi operasi, iaitu 

sesi pagi, petang dan malam. 

 Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi adalah tidak melebihi yang 

berikut:  

 sesi pagi 9.00 pagi - 11.00 pg 

 sesi petang 3.00 ptg - 6.00 ptg,  

 sesi malam 7.00 mlm-10.00mlm 

 

Pengurusan  

 Pusat tuisyen disarankan mempunyai ‘student hand book’. 

 Tiap-tiap institusi hendaklah mempunyai surat cara pengelolaan yang 

dipersetujui oleh Ketua Pendaftar. 

  Ahli Lembaga Pengelola hendaklah dianggotai olehsekurang-

kurangnya tiga (3) orang termasuk pengerusi bagi pengurusan institusi pendidikan 

sebelum dibenarkan berdaftar dan beroperasi. 

 Setiap pusat tuisyen perlu mempunyai rekod pendaftaran murid. 

 Pusat tuisyen tidak dibenarkan menjalankan sebarang aktiviti luar bilik 

darjah. 

 Setiap pusat tuisyen mesti mengutamakan keselamatan,kesihatan dan 

kebersihan murid. 

 Setiap pusat tuisyen hendaklah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan 

oleh 3 agensi:  

 Pihak BerkuasaTempatan 

 Bomba dan Penyelamat 

 Pejabat Kesihatan 

 

 

 

DPU



220 

Yuran  

 Jenis dan kadar yuran hendaklah berpatutan dan diluluskan oleh Ketua 

Pendaftar. 

 Sebarang kenaikan yuran perlu mendapatkan kebenaran bertulis 

daripada Ketua Pendaftar terlebih dahulu. 

 Kenaikan yuran pengajian boleh dipertimbangkan selepas 3 tahun. 

 Kadar kenaikan yuran pengajian tidak lebih dari 30%. 

 Notis 3 bulan hendaklah dimaklumkan kepada ibu bapa setelah 

mendapat kelulusan kenaikan yuran tersebut daripada Ketua Pendaftar. 

 Pelaksanaan yuran baru adalah dibenarkan pada tahun berikutnya. 

 Senarai yuran dan bayaran lain yang diluluskan hendaklah dipamerkan 

di tempat yang mudah dilihat di tadika itu dan hendaklah juga dimasukkan didalam 

prospektus institusi.  

 

Hakmilik  

 Warganegara asing tidak dibenarkan bagi mengusahakan pusat tuisyen.  

 Jika institusi itu ditubuhkan di bawah nama syarikat (ROC), ia 

hendaklah mempunyai had ekuiti minimum Bumiputera sebanyak 30%. 

 Sebarang pindaan struktur ekuiti/perubahan pemegang saham/ pindah 

hak milik mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pendaftar. 

 Aktiviti-aktiviti syarikat berkaitan pendidikan mesti jelas dinyatakan di 

dalam Memorandum and Articles (M&A). 

 Bagi persatuan / pertubuhan yang hendak menjalankan aktiviti 

pendidikan, maka perlembagaan persatuan / pertubuhan berkenaan hendaklah 

menyatakannya dengan jelas seperti yang diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan 

(ROS). 

 

KEMENTERIAN PELAJARUN MALAYSIA 

UNIT PENDIDIKAN SWASTA JABATAN PELAJARAN PAHANG 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล นายสุพัฒ  มูลพฤกษ ์
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ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน นิติกรช านาญการ 
 ส านักกฎหมาย  ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน  
 เพื่อเกษตรกรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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