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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
วาดวยการย่ืนอุทธรณ  การรับอุทธรณ  วิธีพิจารณาอุทธรณ 

และกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๘)  และมาตรา  ๑๑๙  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ประกอบกับมติคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการย่ืนอุทธรณ  
การรับอุทธรณ  วิธีพิจารณาอุทธรณและกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผูอนุญาต”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
“คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ”  หมายความวา  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๗  

แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ผูซ่ึงตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือไดรับผลกระทบจากคําส่ังของผูอนุญาตและไมพอใจ

คําส่ังดังกลาว  มีสิทธิย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  ไดภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๕ การอุทธรณ  ตองกระทําดวยตนเอง  จะมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได 

หรืออุทธรณเพื่อผูอื่นไมได 

ขอ ๖ อุทธรณตองทําเปนหนังสือ  โดยระบุ 

(๑) วัน  เดือน  ป  ที่ย่ืนอุทธรณ 

(๒) ชื่อ  และที่อยูผูอุทธรณที่สามารถติดตอได 
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(๓) ขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการอุทธรณโดยชัดแจง 

(๔) ลายมือชื่อผูอุทธรณ 
ขอ ๗ การย่ืนอุทธรณตามขอ  ๔  ใหย่ืนได  ๒  วิธี  ดังตอไปนี้ 
(๑) ย่ืนดวยตนเอง  โดยในกรุงเทพมหานครใหย่ืนผานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน  ในจังหวัดอื่นใหย่ืนผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยู   
(๒) สงทางไปรษณียลงทะเบียน   โดยในกรุง เทพมหานครใหส งไปยังสํ านักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ในจังหวัดอื่นใหสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่โรงเรียนต้ังอยู   

การรับอุทธรณตาม  (๑)  ใหถือวันที่หนวยงานทางราชการรับไวเปนวันย่ืนอุทธรณกรณีที่รับ
หนังสืออุทธรณทางไปรษณียตาม  (๒)  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือเปนวันย่ืนอุทธรณ   

ขอ ๘ เมื่อหนวยงานตามขอ  ๗  ไดรับเร่ืองอุทธรณแลว  ใหเรงสงเร่ืองใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณโดยไมชักชา 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน  
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณไววินิจฉัย  หากมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา
ดังกลาว  ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ 
ครบกําหนดเวลา 

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  พิจารณาจากหนังสือและเอกสารที่ย่ืนประกอบ 
คําอุทธรณ  ในกรณีจําเปนและสมควรอาจทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงได  และอาจแตงต้ัง
เจาหนาที่หรือคณะอนุกรรมการไตสวนปฏิบัติหนาที่แทนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง  ทั้งนี้  ใหรวมถึง 
การดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่ เกี่ยวของ  โดยเชิญบุคคลรวมทั้งขอขอเท็จจริง 
หรือขอความเห็นจากผูอนุญาต  พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 

(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูอนุญาต  หรือของพยานบุคคล   
หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ผูอุทธรณกลาวอาง  เวนแตคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพิจารณาเห็นวา 
เปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือประวิงเวลา 



  หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๔) ออกไปตรวจสถานที่ที่เกี่ยวของ 
ขอ ๑๑ ในระหวางการพิจารณา  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจอนุญาตใหบุคคล

ดังตอไปนี้อยูในหองพิจารณาได 
(๑) ผูอุทธรณ 
(๒) เจาหนาที่ของหนวยงานที่เปนผูออกคําส่ังที่ถูกอุทธรณ 
(๓) พยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
ขอ ๑๒ ในระหวางการพิจารณาอุทธรณหากผูอุทธรณขอถอนคําอุทธรณหรือผูอนุญาต 

ไดปฏิบัติตามคําขอของผูอุทธรณแลว  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณยุติเร่ืองที่พิจารณานั้น 
ขอ ๑๓ การอุทธรณคําส่ังในเร่ืองใด  ประเด็นใด  ถาไดถอนอุทธรณแลว  หามอุทธรณซํ้าอีก 
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพิจารณาทบทวนคําส่ังไดไมวาจะเปนปญหา

ขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  หรือความเหมาะสมของคําส่ัง 
ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดวินิจฉัยอุทธรณแลว  ถาเห็นวา 
(๑) คําส่ังของผูอนุญาตถูกตอง  ใหมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ 
(๒) คําส่ังของผูอนุญาตถูกตอง  แตเห็นวาโทษไมเหมาะสมกับกรณี  หรือโทษไมเหมาะสม

กับความผิด  ใหมีคําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงคําส่ังลงโทษใหเหมาะสม 
(๓) คําส่ังของผูอนุญาตไมถูกตองทั้งหมด  ใหมีคําวินิจฉัยเพิกถอนคําส่ังทั้งหมด 
(๔) คําส่ังของผูอนุญาตไมถูกตองบางสวน   ใหมี คําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่อง 

ที่ไมถูกตอง  และส่ังใหดําเนินการใหเหมาะสม 
เมื่อไดมีคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแจงผลการวินิจฉัย 

ใหผูอนุญาตดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น  พรอมทั้งใหผูอนุญาตแจงผลการวินิจฉัยและสิทธิการฟองคดี
ตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๖ การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรก 
แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุดถา วันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

ขอ ๑๗ เร่ืองใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพิจารณา
ดําเนินการตาม  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 



  หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๘ ให เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   รักษาการใหเปนไป 
ตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหา  หรือขอขัดแยงที่เกิดจากการใชระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 


