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การจดัการศึกษาของวทิยาลยั ๕ 

หมวด  ๓ ๗ 

การจดัตั้งและเปิดด าเนินการ ๗ 

หมวดท่ี ๔ ๑๐ 
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หมวด  ๗ ๑๔ 
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การโอนและการเลิกกิจการ ๑๘ 

หมวด  ๙ ๑๙ 

บทก าหนดโทษ และการอุทธรณ์ ๑๙ 

บทเฉพาะกาล ๒๑ 
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษาเอกชน 

พ.ศ...... 
_____________ 

 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
มีความชัดเจนเป็นการเฉพาะ ก่อให้เกิดความสะดวกในการก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนา การก ากับดูแล
และส่งเสริมจากภาครัฐด้านการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ ด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาชีพชั้นสูงและสายเทคโนโลยี ที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งเป็นก าลังคนที่มี
ความส าคัญ ในการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศตลอดจนการเพิ่มผลิตภาพของการผลิต
ภายในประเทศ และเพ่ือให้การปฏิรูปการอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 
 ....................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................  
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ...................” 
  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  

มาตรา ๓  ให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  
  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และวิทยาลัยที่จัดการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย และหมายความรวมถึงผู้รับโอน
ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย 

“ผู้เรียน”  หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการศึกษาในวิทยาลัย 
 



๒ 

 

 

 “ผู้อนุญาต”  หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
 “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการวิทยาลัย 

“ครู”  หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ หรือบุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ ในวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง ครูผู้สอนวิชาชีพเฉพาะสาขาในวิทยาลัยที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาใน
วิทยาลัย 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ตราสารจัดตั้ง”  หมายความว่า ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลสถานศึกษา 
 “นิติบุคคลสถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาเอกชนที่บริหารในรูปคณะกรรมการบริหารมี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และงานทั่วไป สามารถ
ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งนี้
มิใช่นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 “กองทุนสงเคราะห์”  หมายความว่า  กองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐  
          “สมาคม” หมายถึง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  
 “กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่วิทยาลัย ที่จัดการอาชีวศึกษาตามกฎหมายนี้  เว้นแต่
สถานศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ 
 
 มาตรา ๖  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้น ากฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน มาใช้บังคับแก่วิทยาลัยโดย
อนุโลม   
 กรณีท่ีมีปัญหาโต้แย้ง  หรือการตีความตามพระราชบัญญัตินี้  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
 

มาตรา ๗  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจะประกาศให้วิทยาลัยใด
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได้ 
 



๓ 

 

 

 มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืน  รวมทั้งออกระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

_______________________ 
 

 
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบด้วย 

 (๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการ
หอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการกองทุนสงเคราะห์เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง 
 (๓)  กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนายกสมาคม และกรรมการสมาคมที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สมาคมอีกสองคน   
 (๔)  กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ   
และครู ฝ่ายละหนึ่งคนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
 (๕)  กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษาจ านวนสองคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เป็นผู้บริหารส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยต าแหน่ง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๑๐  ให้กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการสมาคม
และกรรมการตามมาตรา ๙ (๔) (๕) มีวาระในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) (๔) 

และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 



๔ 

 

 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
ในกรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงและยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่โดยเร็วเว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
 มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารนาให้ความเห็นชอบ 
 (๒)  เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ  ที่เก่ียวกับวิทยาลัย 
 (๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน และรับรองหลักสูตรสถานศึกษา 
 (๔)  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (๕)  ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนวิทยาลัย ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(๖)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดวิทยฐานะผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (๗)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของวิทยาลัย 

(๘)  ออกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์  การรับอุทธรณ์  วิธีพิจารณา
อุทธรณ์  และก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์  

(๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 
 (๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนด ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 

มาตรา ๑๔  ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบ ัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุม และการ
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ โดยอนุโลม  

ให้คณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการ  มีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ  มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคล
ใดๆ  ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

 
มาตรา ๑๕  ให้มีส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชน ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือท า

หน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ โดยมีเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีรองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บริหารส านักงาน 



๕ 

 

 

 
ให้ส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ สนับสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพ

การศึกษาเอกชน 
(๔) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๕) เป็นศูนย์สนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

ส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชนอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

ในกรณีจังหวัดใดมีความจ าเป็นให้มีฝ่ายส่งเสริมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประจ าจังหวัด หรือกลุ่ม
จังหวัดให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยค านึงถึงความสะดวก การประหยัด และ
ความเป็นเอกภาพของนโยบาย และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ผู้อนุญาตมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๖  เพ่ือการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาในจังหวัดให้เป็นเอกภาพ จังหวัดใดมีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่ง โดยเป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตวิทยาลัยภายในจังหวัดนั้น  

 
 

หมวดที่  ๒ 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
_____________________ 

 
มาตรา ๑๗  วิทยาลัยจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น โดยน าความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากล ภูมิปัญญาไทยและคุณธรรมจริยธรรมมาพัฒนาผู้เรียน ให้มจีรรยาบรรณวิชาชีพและความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ มีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือเป็นประกอบ
อาชีพโดยอิสระ หรือผู้ประกอบการได้ 

 
มาตรา ๑๘  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดได้ในวิทยาลัย ตามท่ีบัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 



๖ 

 

 

(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในวิทยาลัย โดยมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา
ที่แน่นอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตร จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๔) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาวิชาชีพ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือความรู้อ่ืน 
ๆ 

เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน วิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้วิทยาลัยนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นส าคัญ 

 
มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา 

๑๙ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือ 
คณะกรรมการอาจก าหนดหลักสูตรอื่นตามมาตรา ๑๓ (๓) ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
ทั้งนีห้ลักสูตรและระดับชั้นของหลักสูตร ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ

วิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
 มาตรา  ๒๑  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
รูปแบบ หลักสูตรการศึกษา  ระบบ  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา  และการส่งเสริมประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับแก่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๒ กิจการของวิทยาลัย เฉพาะในส่วนของ ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่อยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินกองทุนทดแทน แต่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองการท างาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการท างานและประโยชน์ตอบแทน 
ขั้นต่ าของ ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  ให้วิทยาลัยที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้บุคลากรในสถานศึกษาที่ท างานต่อเนื่องหกวัน 
ต้องมีวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์  
 



๗ 

 

 

 มาตรา  ๒๓  ให้วิทยาลัย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ โดยน าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชน  และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และบท
ก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่วิทยาลัยโดยอนุโลม   
 
 
 

หมวด  ๓ 
การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ 

_______________________ 
 

 มาตรา ๒๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งและด าเนินกิจการวิทยาลัยได้ 
(๔) มีความรู้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๕) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 (๖) ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
 (๗)  ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด  เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย 
 (๘)  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย 
 (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ผู้
อนุญาตเห็นว่า ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
และได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย 
 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีผู้ขอจัดตั้งวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้น เป็นองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๒)  มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งและด าเนินการวิทยาลัยได้ 
 (๓)  นิติบุคคลที่เป็น บริษัทมหาชนจ ากัด  บริษัทจ ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ต้องมีทุนหรือจ านวน
หุ้นเป็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนทุนหรือจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 (๔)  นิติบุคคลที่เป็น มูลนิธิ  จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 
 (๕)  นิติบุคคลที่เป็น สมาคมหรือสหกรณ์  จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด 



๘ 

 

 

 (๖)  ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๔  
 

มาตรา ๒๖  การจัดตั้งวิทยาลัย  ต้องได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยจากผู้อนุญาต  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๗ ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอตราสารจัดตั้ง และรายละเอียด

เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับค าขอด้วย 
 
 มาตรา ๒๘ ตราสารจัดตั้ง ของวิทยาลัยตามมาตรา ๒๗ อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อวิทยาลัย 
(๒) วัตถุประสงค์ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของวิทยาลัย 
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามกฎกระทรวง 
(๕) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(๖) ตราเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(๗) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๗ อย่างน้อยต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  
(๒) อุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษาส าหรับสาขาวิชาที่ขออนุญาตเปิด ในปีการศึกษาแรก 
(๓) การจัดหาและพัฒนา ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการสอน และการวัดผล

การศึกษา 
(๕) อัตราค่าเล่าเรียนค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๖) วิธีการรับผู้เรียน และให้ผู้เรียนพ้นสภาพ 
(๗) เครื่องแบบผู้เรียน หรือการแต่งกายของผู้เรียน 
(๘) รายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ 

ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๙) การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ การจ้างและเลิกจ้าง และ

สวัสดิการของผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๙) รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐ การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย 

ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และต้องแจ้งให้ผู้อนุญาต
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ 



๙ 

 

 

 
 มาตรา  ๓๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ต้อง 
 (๑) โอนกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเช่า ที่ปลอดจาก
ภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต ให้แก่วิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับ
แต่วันได้รับใบอนุญาต หรือ 
 (๒)  เช่าที่ดินจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือวัด 
ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยแล้ว  จะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน ดังกล่าวให้แก่วิทยาลัยได้ หรือ 
 (๓)  เช่าที่ดินจากเอกชนโดยมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี นับแต่วันที่ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
วิทยาลัย และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยแล้ว  จะสามารถโอนสิทธิตาม
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ให้แก่วิทยาลัยได้ หรือ 
 (๔) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และทรัพสินย์โดยไม่มีค่าตอบแทน เพ่ือด าเนินกิจการของ
วิทยาลัย 
 ที่ดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะ  เนื้อที่  และเอกสารหลักฐานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา  ๓๒  เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยแล้ว  ให้วิทยาลัยเป็นนิติบุคคลสถานศึกษา นับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาต  และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
 

มาตรา  ๓๓  การเปิดด าเนินกิจการวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา  ๓๔  การเปลี่ยนชื่อ  หรือระดับ ที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามมาตรา  ๒๖  ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาต 
 การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๕ การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบ 
ของที่ดิน ตามมาตรา ๓๑ รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องใช้ในกิจการของวิทยาลัย  เพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษา ให้ผู้โอนและผู้รับโอน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ และได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 

การยกเว้น ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ 
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ได้ใช้ในกิจการของ
วิทยาลัยนั้น คืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของเดิมหรือทายาท เมื่อวิทยาลัยเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเลิก
กิจการ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กับ การโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ใช้ในกิจการวิทยาลัย ที่จัดตั้งก่อน
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ......... มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม 
 



๑๐ 

 

 

มาตรา ๓๖ การบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน ให้แก่วิทยาลัย ให้ผู้บริจาค
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์และได้รับยกเว้นภาษีอากร 
ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน ที่มีผู้บริจาคให้แก่วิทยาลัย จะต้องจัดการตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและเงื่อนไขท่ีผู้บริจาค ได้ก าหนดไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าว วิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริจาคหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการ โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ 
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินนั้น คืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท 
เมื่อวิทยาลัยเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเลิกกิจการ 
 
 มาตรา ๓๗  ชื่อวิทยาลัย ต้องใช้อักษรไทยและต้องใช้ค าว่า  “วิทยาลัยเทคโนโลยี” หรือ “วิทยาลัย
อาชีวศึกษา” หรือชื่อที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต น าหน้าชื่อ 
 ชื่อวิทยาลัยจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 ให้วิทยาลัยจัดให้มีป้ายแสดงชื่อ วิทยาลัย เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่พอสมควร ติดไว้ที่บริเวณวิทยาลัย 
ณ  ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย 
 
 

หมวดที่ ๔ 
คณะกรรมการบริหาร และการด าเนินงานของวิทยาลัย 
______________________________________ 

 
มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในวิทยาลัยแต่ละแห่งประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต  

ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการ  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  และผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน  
เป็นกรรมการ  ในกรณีท่ี ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อ านวยการ  หรือเป็นบุคคลเดียวกัน
ทั้งสามต าแหน่ง  ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของวิทยาลัย 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งวิทยาลัย และยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครองให้คณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอ่ืนเท่าที่มีอยู่ 
 
 มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 (๒)  ให้ความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย 
 (๓)  ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการวิทยาลัยด้านบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ  วิชาการ  
กิจกรรมของผู้เรียน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธ์กับชุมชน 
 (๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพของวิทยาลัย  
 (๕)  ให้ค าปรึกษา  และค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาลัย 



๑๑ 

 

 

 (๖)  พิจารณาอนุญาตเปิดท าการสอนในประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  หรืออนุมัติหลักสูตรการสอนและการเปิดหลักสูตรการสอนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 (๗)  ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนของวิทยาลัย ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๘)  ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๙)  พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู  ผู้ปกครอง  และผู้เรียน 
 (๑๐)  ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

มาตรา  ๔๐  คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย หนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ 
 

มาตรา  ๔๑  ผู้รับใบอนุญาตจะท าหน้าที่ผู้อ านวยการ หรือแต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบการบริหารจัดการวิทยาลัยก็ได้  โดยแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานการแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันแต่งตั้ง 
 ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 มาตรา  ๔๒  ผู้อ านวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ต้องท างานให้กับวิทยาลัยได้เต็มเวลา 
 (๒)  ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านวิชาการของวิทยาลัย 
 (๓)  แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 
 (๔)  ควบคุมปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียนของวิทยาลัย 
 (๕)  จัดท าทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่  ผู้เรียน  และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวกับการให้
การศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๖)  จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ของวิทยาลัย และหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา  ๔๓  วิทยาลัย อาจมีรองผู้อ านวยการคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวิทยาลัย
ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
 รองผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้อ านวยการ 
 เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง  ให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 
 มาตรา  ๔๔  ให้ผู้รับใบอนุญาต ท าหน้าที่ ผู้จัดการหรือแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งก็ได้  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านงบประมาณของวิทยาลัย 
 (๒)  ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย 



๑๒ 

 

 

 (๓)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย และหน้าทีท่ี่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
นี้ 
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา  ๔๕  ให้วิทยาลัย จัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือถ่ายทอดความรู้หรือสนับสนุน
การเรียนรู้ ในวิทยาลัยให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาตามจ านวนผู้เรียน 
 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เว้นแต่ครูผู้สอนวิชาชีพเฉพาะสาขา ในวิทยาลัยที่ได้รับการยกเว้น  ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่คุรุสภาก าหนด และเป็นไปตาม
บริบทและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา 
 
 มาตรา  ๔๖ การจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย ต้องใช้ภาษาไทย ถ้าเอกสารที่ท าข้ึนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ให้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแนบพร้อมเอกสารทุกฉบับ 
 การสอนใน วิทยาลัย นอกจากการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ต้องใช้ภาษาไทย หากจะใช้
ภาษาต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา  ๔๗  ให้วิทยาลัย เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนโดยค านึงถึง
คุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา  และสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  
 
 

หมวด  ๕ 
ทรัพย์สินและการบัญชี 

____________________ 
 

มาตรา  ๔๘  ทุนของวิทยาลัย ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งและ
รายละเอียดประกอบกิจการของวิทยาลัยเมื่อจัดตั้ง  รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาในภายหลัง 
 ที่มาของทุนวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่ 
 (๑)  ทุนจากผู้รับใบอนุญาต  ซึ่งประกอบด้วย  เงินและทรัพย์สินอื่นที่ระบุในตราสารจัดตั้งและ
รายละเอียดประกอบกิจการของวิทยาลัยเมื่อจัดตั้ง  และที่จัดหามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 (๒)  ทุนจากการได้รับบริจาค  ซึ่งประกอบด้วย  เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้วิทยาลัย
โดยระบุเงื่อนไขให้ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล 
 (๓)  ทุนสะสม  ซึ่งประกอบด้วย  เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ได้มาจากผลการด าเนินงานของวิทยาลัยที่ผ่าน
มา   
 
 มาตรา  ๔๙  รายได้ของวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (๑)  เงินผลประโยชน์    ค่าบ ารุง  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และค่าบริการต่างๆ  ของวิทยาลัย 
 (๒)  เงินและทรัพย์สินอื่น ที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่วิทยาลัย 



๑๓ 

 

 

 (๓)  เงินอุดหนุนจากรัฐ 
 (๔)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของวิทยาลัย 
 (๕)  รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการของ
วิทยาลัย หรือวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นต้น 
 (๖)  รายได้และผลประโยชน์อย่างอ่ืน  
 

มาตรา ๕๐ ให้วิทยาลัยจัดวางระบบและจัดท าบัญชี การเงิน และบัญชีอื่นของวิทยาลัย ตามแบบและ
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้ผู้จัดการน างบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ภายในร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้น
รอบปีทางบัญชี วันเริ่มและวันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก าหนด 
 
 มาตรา ๕๑ หลังการปิดรอบบัญชีประจ าปี  หากมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย  ให้รายได้ส่วนนั้นตกเป็นของ
ผู้รับใบอนุญาต เว้นแต่รายได้ตามมาตรา ๔๙ (๒) ให้น าเงินส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นปีกันไว้จ่ายตามวัตถุประสงค์ใน
งวดถัดไป 
 
 

หมวด  ๖ 
การอุดหนุนและการส่งเสริม 

________________ 
 

 มาตรา ๕๒ ระบบสวัสดิการของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยให้อยู่ในกองทุนสงเคราะห์ 
 

มาตรา ๕๓  ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริมวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล ส าหรับผู้เรียนในวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ใหค้ านึงถึงต้นทุนใน

การจัดการศึกษาทั้งหมดที่จัดให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 
(๒) จัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับการศึกษาในระดับพื้นฐาน 
(๓) จัดบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรดังกล่าว ให้ในกรณีขาดแคลนหรือใน

กรณีมุ่งเน้นวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง 
(๔) จัดครูพร้อมทั้งค่าตอบแทนครู ให้รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ 

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา ส าหรับผู้เรียนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ของผู้เรียนในวิทยาลัย  
(๖) จัดสรรค่าตอบแทนวิทยฐานะผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา ๑๓ (๖) 
 (๗)  ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา  และการวิจัย  โดยการ
รับรองของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 



๑๔ 

 

 

 (๘)  ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และผู้ลงทุนในนิติบุคล ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย 
ส าหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก าไร  ที่ได้รับจากการด าเนินกิจการวิทยาลัย ทั้งนี้  ตามท่ีก าหนดใน
ประมวลรัษฎากร 
 (๙)  ยกเว้นภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  หรือภาษีอ่ืนใด  เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 (๑๐)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการ โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สถานประกอบการ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 
 
 

หมวด  ๗ 
การก ากับดูแล 

_____________ 
 

มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไป 
ในวิทยาลัย หรือสถานที่ใด ซึ่งมีหลักฐานว่า ได้มีการจัดการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ในระหว่างเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกหรือให้
ค าชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 
 

มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร 
ประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้วิทยาลัย รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ซึ่งการรับนั้น อาจ
เป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่วิทยาลัย ต้องหยุดสอนติดต่อกันเกินเจ็ดวัน อันมิใช่เป็นการหยุดตามปกติของ
วิทยาลัย เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีเช่นนั้นให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบพร้อม
ด้วยเหตุผลของการหยุดสอน 
 
 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของวิทยาลัย มีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรืออนามัย ไม่มั่นคงหรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเป็นภยันตรายแก่ผู้เรียน ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้
ผู้อ านวยการ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จภายในก าหนดเวลาอันสมควร หรือเม่ือเห็นเป็นการจ าเป็นจะสั่ง



๑๕ 

 

 

ให้วิทยาลัย  หยุดสอนในระหว่างเวลาที่ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือจนกว่าจะเห็นว่าเหตุที่สั่งให้หยุดสอน
นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ได้ 
 

มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต กรรมการบริหารวิทยาลัย   ผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ  ครู  หรือ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยใช้หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ 

(๑) ชื่อตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของวิทยาลัย นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของวิทยาลัย 
(๒) สถานที่เพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือการอันไม่ควรแก่กิจการของวิทยาลัย 
 
มาตรา ๖๑ เมื่อปรากฏว่าวิทยาลัยใดไม่ด าเนินการ ในสิ่งที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาตามโครงการที่

ได้รับใบอนุญาตภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๖๒ การโฆษณาของวิทยาลัย ต้องไม่เป็นเท็จ เกินความจริง หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาของวิทยาลัยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้

วิทยาลัยหยุด หรือแก้ไขให้ถูกต้อง ตามวิธีการที่ผู้อนุญาตก าหนด 
ในกรณีที่วิทยาลัยใด ไม่ด าเนินการตามค าสั่งของผู้อนุญาต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการทีผู่้อนุญาตก าหนดตามวรรคสอง ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได ้ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความ
ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด 
 

มาตรา ๖๓ วิทยาลัยใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต หรือจัด
การศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 

วิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งให้วิทยาลัยงดรับผู้เรียนใหม่ 
หรือให้หยุดด าเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว หรือสั่งการอย่างอ่ืนตามควรแก่
กรณี ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการด าเนินคดีกับผู้กระท าการอันกฎหมายนั้นบัญญัติเป็น
ความผิด และก าหนดโทษไว้ 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อวิทยาลัยใด  มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีทุนพอจะด าเนินการต่อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่ม่ันคง 

อันอาจเกิดความเสียหายแก่วิทยาลัย 
(๒) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้
อนุญาตซึ่งสั่งการตามมาตรา ๗๑ 

(๓)  ผู้รับใบอนุญาต กรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ คร ูหรือเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
หรือผู้เรียนของวิทยาลัย  ด าเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ขัด
ต่อวัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



๑๖ 

 

 

ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้วิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชน ตามควร
แก่กรณ ีและผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า
ห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน  ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และให้ปิดประกาศค าสั่งควบคุมที่หน้า
วิทยาลัย 
 

มาตรา ๖๕ เมื่อผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมวิทยาลัยใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ  
ผู้จัดการ  ครู  หรือเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยนั้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการควบคุม
วิทยาลัยจะได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต กรรมการบริหารวิทยาลัย  ผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ  ครู  หรือเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัยได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดการอันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในวิทยาลัยดูแลรักษา
ทรัพย์สินของวิทยาลัย และส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและ
ทรัพย์สินของวิทยาลัย ให้แก่คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยโดยมิชักช้า 

  
มาตรา ๖๖  ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงาน 

ในวิทยาลัยในระหว่างเวลาที่วิทยาลัย อยู่ในความควบคุมของส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชนได้ตามความ
จ าเป็น โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ 
 

มาตรา ๖๗ วิทยาลัยอาจอุทธรณ์ค าสั่งควบคุม ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
ค าสั่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ึนคณะหนึ่งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้แทนวิทยาลัยจ านวนสามคน ผู้แทนส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชนจ านวนสามคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในปัญหาที่เก่ียวข้องจ านวนสามคน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือชี้ขาดตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
มาตรา ๖๘  เมื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยเห็นว่า วิทยาลัยที่ถูกควบคุมสมควรจะด าเนินกิจการ

ของตนเองได้ต่อไป หรือเมื่อผู้รับใบอนุญาตร้องขอจะด าเนินกิจการของตนต่อไปต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยาลัย ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยรายงานให้ผู้อนุญาตทราบ ถ้าผู้อนุญาตเห็นสมควรให้มีค าสั่งเลิกการ
ควบคุม และประกาศค าสั่งเพิกถอนการควบคุมที่หน้าวิทยาลัย และให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยส่งมอบ
ทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของวิทยาลัย ให้แก่วิทยาลัย
โดยมิชักช้า 

 
 
มาตรา ๖๙ เมือ่คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยเห็นว่า วิทยาลัยที่ถูกควบคุมไม่อาจด าเนินกิจการต่อไป

ได ้หรือไมค่วรให้ด าเนินกิจการต่อไปโดยมีเหตุสมควร ให้เสนอเพิกถอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตเพ่ือพิจารณา 
ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 
มาตรา ๗๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยรายงานต่อผู้อนุญาตว่า มีเหตุสมควรเพิกถอน

ใบอนุญาต ให้คณะกรรมการมีค าสั่งให้วิทยาลัยส่งมอบเอกสาร เกี่ยวกับผลการศึกษาของผู้เรียนทั้งหมดของ
วิทยาลัยนั้น ให้แก่ส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 



๑๗ 

 

 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของผู้เรียนใน
วิทยาลัยดังกล่าวตามหลักฐานที่ได้รับมอบตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗๑ เมื่อผู้อนุญาตมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ถือว่า วิทยาลัยดังกล่าวหมดสภาพการเป็นนิติ

บุคคลสถานศึกษา  ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย การช าระบัญชีบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับแก่การช าระบัญชีของวิทยาลัยโดย
อนุโลม 

เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้ผู้ช าระบัญชีคืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 
 

มาตรา ๗๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระหว่างการควบคุมหรือช าระบัญชีในวิทยาลัย ให้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของวิทยาลัยนั้น 

คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัย  อาจได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยจ่ายจากทรัพย์สินของวิทยาลัยนั้น 

 
มาตรา ๗๓ ให้กรรมการควบคุมวิทยาลัย และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๗ เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๗๔ เมื่อปรากฏว่า ผู้อ านวยการ 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒  
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือข้อบังคบัของวิทยาลัย 
(๓) ด าเนินกิจการวิทยาลัยหรือปล่อยให้ผู้อ่ืนกระท าการใดๆ ที่ท าให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้น 

ไม่มีคุณภาพทางวิชาการ หรือไม่มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดและเป็นเหตุให้
เกิดความเสื่อมเสียแก่วิทยาลัย 
 ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอ านาจถอดถอนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน 
 

มาตรา ๗๕ เมื่อปรากฏว่าครูในวิทยาลัย ผู้ใด 
(๑) ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครอูย่างร้ายแรง หรือประพฤติตนบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของวิทยาลัย 
(๓) กระท าการในลักษณะที่อาจเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของ 

ประเทศ ขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสอบสวน  ถ้าเห็นว่าครูในวิทยาลัยผู้ซึ่งถูกสอบสวนมีความผิดตาม (๑) 

กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือกระท าการตาม (๓) ให้ด าเนินการถอดถอนครผูู้นั้นออกจาก
ต าแหน่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้  ให้ครูมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวัน ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

ถ้าผู้อ านวยการ  ไม่ด าเนินการตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  ด าเนินการแทนและ
ให้ด าเนินการต่อผู้อ านวยการ ตามควรแก่กรณีต่อไป 

เมื่อได้ด าเนินการถอดถอนครูของวิทยาลัย หรือด าเนินการต่อผู้อ านวยการ ตามวรรคสองหรือวรรค
สามแล้ว ให้รายงานส านักงานการอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ือทราบ 



๑๘ 

 

 

 
มาตรา ๗๖ การสอบสวนตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัย ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๗๗ ผู้ซึ่งถูกถอดถอนตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ แล้วแต่กรณี อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ผู้อ านวยการ หรือครูในวิทยาลัยอีกได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ต้องพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 

 
มาตรา ๗๘  การยื่นอุทธรณ์  การรับอุทธรณ์  วิธีพิจารณาอุทธรณ์  และก าหนดระยะเวลาพิจารณา

อุทธรณ์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาต  เว้นแต่ประธานคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์จะมีค าสั่งให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่ง เพ่ือรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์  

 
 
 

หมวด  ๘ 
การโอนและการเลิกกิจการ 

_____________ 
 มาตรา ๗๙  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  ให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
โอนดังกล่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอน 
 
 มาตรา ๘๐  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย  ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา  ๒๔  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน  ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  เป็นผู้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้รับใบอนุญาตตายหรือภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ถ้าไม่มีการยื่นค าขอ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งควบคุมวิทยาลัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 ทั้งนี ้ให้ยกเว้นคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๔ (๒) ให้ทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถบริหารงาน
ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
 
 มาตรา ๘๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๔  ให้ผู้
อนุญาตมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหาผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ เพ่ือรับโอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งดังกล่าวหรือภายในระยะเวลาที่ผู้
อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น  ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้
อนุญาตมีค าสั่งควบคุมวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐ 
 



๑๙ 

 

 

 มาตรา  ๘๒  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย  และไม่มี
การยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่สิ้นสภาพนิติบุคคล ให้ผู้อนุญาต มี
ค าสั่งควบคุมวิทยาลัยตามมาตรา ๘๐  
 
 มาตรา  ๘๓  การโอนใบอนุญาตจัดตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 
 ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้มีการโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๘๐  หรือมาตรา  ๘๑  ให้
ผู้อ านวยการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้รับใบอนุญาต ยกเว้นการจัดการทรัพย์สินทุกกรณี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
 
 มาตรา ๘๔  ในกรณีที่มีค าสั่งให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ให้ผู้รับโอน รับไปซึ่งบรรดาสิทธิและ
หน้าที่ตามใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย 
 ในกรณีที่ผู้อนุญาต มีค าสั่งไม่ให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามมาตรา  ๘๐  หรือมาตรา  ๘๑  
แล้วแต่กรณี  ให้มีค าสั่งควบคุมวิทยาลัย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 มาตรา  ๘๕  ในการขอเลิกกิจการวิทยาลัย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดและ
เหตุผลที่ต้องการขอเลิกกิจการต่อผู้อนุญาตก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องเลิกกิจการวิทยาลัยก่อนสิ้นปีการศึกษา  ให้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งต่อผู้
อนุญาตไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ 
 เมื่อได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีค าสั่ง
อนุญาตให้เลิกกิจการวิทยาลัยได้  ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด  โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้เรียนในวิทยาลัยนั้นเป็นส าคัญ 
 
 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ และการอุทธรณ์ 

_______________ 
 

มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๘๗ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๘ วิทยาลัยใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๙ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 



๒๐ 

 

 

มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๙๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาต คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ

คณะอนุกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๒ ผู้ใดรับต าแหน่งผู้อ านวยการ  หรือรองผู้อ านวยการ  โดยที่รู้อยู่ว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๓ ผู้อ านวยการ  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ (๕) (๖) หรือมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ หรือ

มาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๔ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๕ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
ในกรณีที่วิทยาลัยใด กระท าความผิดตามมาตรา ๕๗ กรรมการบริหารวิทยาลัย  ผู้อ านวยการ หรือ

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของวิทยาลัยนั้น 

 
มาตรา ๙๖ ผู้รับใบอนุญาต  กรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการ  หรือคร ูหรือเจ้าหน้าที่ของ

วิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๗ ผู้อ านวยการ คร ูหรือเจ้าหน้าทีข่องวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๙๘ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 

มาตรา ๙๙ ผู้ใดปลอม เลียนแบบ ซึ่งตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ไม่ว่าจะท าเป็นสีใด 
หรือท าด้วยวิธีใดๆหรือท าให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท  
 

มาตรา ๑๐๐ วิทยาลัยใด แสดงหรือกระท าด้วยประการใดๆเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่า ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะ หรือได้รับความเห็นชอบให้เปิดด าเนินการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท  

 



๒๑ 

 

 

มาตรา ๑๐๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้เมื่อผู้ต้องหา
ได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 
 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 
มาตรา ๑๐๒  ให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้   
ให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และตราสารจัดตั้งที่จัดตั้งหรือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ก่อนพระราชบัญญัตินี้ เป็นวิทยาลัยและมีตราสาร
จัดตั้งและรายละเอียดประกอบกิจการวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้  
 ให้วิทยาลัยตามวรรคสอง มีฐานะเป็นนิติบุคคลสถานศึกษา  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตและคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้แทน
ของนิติบุคคลสถานศึกษา และเป็นกรรมการบริหารวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้โรงเรียนเอกชนในระบบหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิดด าเนินการก่อนพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ สามารถด าเนินกิจการต่อไป ตามที่ได้รับอนุญาต  

 
มาตรา ๑๐๓   ค าขออนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๕๐ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้พิจารณาด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๑๐๔ ให้บรรดากฎกระทรวง  และระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.
๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงและระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๑๐๕  เมื่อครบก าหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้บังคับให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าสมควรมีการ
ปรับปรุง  แก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ทั้งฉบับหรือแต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 



๒๒ 

 

 

................................................ 
          นายกรัฐมนตรี
 


