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ภาคผนวก ฉ
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พระพุทธศักราช ๒๔๖๑
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระบรมรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทัว่ กันวา บัดนี้เปนการสมควรจะจัด
วางการปกครองโรงเรียนราษฎรท่ัวพระราชอาณาจักร และชําระรอยกรองบทกฎหมายขอบังคับ
สําหรับโรงเรียนราษฎรนนั้ วางลงไวใหเปนระเบียบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวสืบไปดังนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ไดชื่อวา “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร” แลใหใช
เปนกฎหมายจําเดิมแตวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ฯ
มาตรา ๒ บทวิเคราะหศพั ทในพระราชบัญญัตินี้คําวา “โรงเรียน” ยอมหมายความ
จําเพาะโรงเรียนราษฎร นอกจากโรงเรียนรัฐบาลกลาวคือ สถานที่เอกชนคนใดคนหนึ่งใหศึกษาแก
หมูนกั เรียน
คําวา “ผูจัดการโรงเรียน” ยอมหมายความวา บุคคลผูเดียวฤารวมมือกับบุคคลอื่น
เปนผูรับผิดชอบสํานองในการเปด และการดํารงอยูแหงโรงเรียนราษฎร
คําวา “ครูใหญ” ยอมหมายความวา บุคคลผูรับผิดชอบสํานองจัดการพแนก สั่งสอน
วิชาของโรงเรียนแลเปนหัวหนาครอบงําครูทั้งหลายในโรงเรียนนัน้ ถาแมวา ในโรงเรียนใดมีครูแตผู
เดียว ครูนนั้ ไดถือวาเปนครูใหญ
คําวา “ครู” ยอมหมายความวา บุคคลผูใหศึกษาในโรงเรียนราษฎร
คําวา “ศาล” ยอมหมายความวา ศาลยุติธรรมพแนกแพง ซึ่งเปนกระทรวงศาลได
พิจารณาคดีในอาณาเขตที่โรงเรียนมีอยูฤาจะไดตั้งขึ้น
ลักษณะที่ ๑ การตั้งแลปดโรงเรียนราษฎร
มาตรา ๓ บุคคลจะพึงตัง้ โรงเรียนได เมื่อมาประกอบพรอมดวยลักษณะดังนี้คือ
๑. เปนผูมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
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๒. เปนผูยงั ไมเคยตองโทษตามประมวลอาญา เพราะความผิดฐานขบถประทุษ
รายตอสมเด็จพระเจาอยูหวั และแผนดิน ผิดฐานอําพรางในสัตยาธิฐานฟองเทจ ทําพยานเทจ ผิด
ฐานเปนโจรสองสุม คุมเขาเปนอั้งยี่ ผิดฐานปลอมเงิน ปลอมบัตรตาสาร ผิดฐานลวงศิลสมาจาร
ขมขืนทําชําเราอนาจาร ผิดฐานทํากุมารในครรภใหตก ผิดฐานเปนโจรลักฉก ตีจึงปลนสะดมสลัด
ผิดฐานกรรโชก ฉงกลยักอกทรัพย ฤารับของโจรแตมาตราใด
๓. เปนผูปราศจากขอรังเกียจคัดคาน เพราะมีชื่อเสียงอื้อฉาวเปนมลทินลวงศิล
สมาจารเหนปานวาไมเปนทีส่ มควรจะวางใจมอบกุลบุตรใหเพื่อจบการศึกษาไดฯ
มาตรา ๔ บุคคลอันจะพึงตั้งเปนครูใหญได ถาวา (๑) เปนผูประกอบพรอมดวย
ลักษณะที่ไดวางไวในบุรพมาตราสําหรับผูจัดการโรงเรียน ดังนั้น (๒) เปนผูไดรับประกาศนียบัตร
ประโยคครูมู, ฤาใบสําคัญชัน้ มัธยมปที่ ๖ แหงโรงเรียนรัฐบาล ฤาเปนผูรับประกาศนียบัตรอยางอื่น
ฤาประกอบดวยคุณวุฒิเหนประการนั้น อันเสนาบดีธรรมการจะไดสําแดงรับรองวาเทียบทัดกับ
ประกาศนีบัตรแหงโรงเรียนรัฐบาลได แตวาในผูที่ไดรับเทียบประกาศนียบัตรเทียบคุณวุฒินี้ จะตอง
มีความรูภาษาไทยพูดไดพอประมาณดวยฯ
มาตรา ๕ ใหเสนาบดีกระทรวงธรรมการแจงความดวยจดหมายแกผูจัดการโรงเรียน
ทั้งหลายบรรดาซึ่งมีอยู ในขณะเมื่อประกาศใชพระราชบัญญัตินี้วา ถามีความจํานงจะคงดํารง
โรงเรียนสืบไปจะตองปฏิบัติตามบทพระราชบัญญัตินี้ใหบริบูรณ แลใหบอกความจํานงแกเสนาบดี
กระทรวงธรรมการภายในกําหนด ๒ เดือน นับแตวันที่ไดทราบจดหมายแจงความนัน้ ฯ
มาตรา ๖ ผูใดจะจํานงจะตั้งโรงเรียนนัน้ จะตองแจงความจํานงดังนัน้ แกเสนาบดี
กระทรวงธรรมการกอนที่จะเปดโรงเรียนใหศึกษาอยางนอย ๒ เดือนฯ
มาตรา ๗ ถาโรงเรียนตัง้ อยูแลว ฤาจะตั้งขึ้นใหม ณ ที่ภายนอกพระนคร ฤานอก
จังหวัดธนบุรีใหสงคําแจงความแกพนักงานธรรมการประจําจังหวัดแลผูวาวาราชการ ฤานครบาล
จังหวัดนัน้ ๆ เพื่อจะไดสงตอไปยังเสนาบดีกระทรวงธรรมการตรมระเบียบราชการ พรอมกับความ
เห็นของเจานาที่ คําแจงความใหทาํ ตามแบบอันเสาบดีกระทรวงธรรมการไดวางไว แลใหสงลง
ฐเบียรจดหมายโดยทางไปรษณีย
มาตรา ๘ คําแจงความนัน้ ใหมีขอความดังนี้ คือ
ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สํานักอาศรัย แลสัญชาติของผูจัดการโรงเรียน
ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สํานักอาศรัย สัญชาติของครูใหญ แลมีประกาศนียบัตร
อยางไร
บอกบรรยายซึ่งพื้นที่ถิ่นฐานบานเรือนโรงแลบริเวณที่ตั้งโรงเรียนอยูแลวฤาที่จะได
ตั้งขึ้น
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บอกบรรยายประเภทแหงการศึกษาซึ่งไดอยูก็ดี ซึ่งตั้งใจวาจะใหก็ดีเปนความ
ประสงคของผูจ ัดการโรงเรียนนัน้ คือวา
(๑) จะใหศึกษาแกนักเรียนชายฤาหญิง ฤาทั้งชายแลหญิง
(๒) จะจํากัดใหศึกษาเฉภาะแตมอี ายุออนแกทกี่ ําหนดเพียงไร
(๓) จะใหสามัญศึกษาเปนวิชาสาธารณทั่วไป ฤาวิสามัญศึกษาเฉภาะวิชาชนิด
ใดวิชาหนึง่ เชน วาสอนภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง ฤาสอนศิลปะศาสตรอยางใหอยาง
หนึง่
จํานวนครูซึ่งผูจ ัดการโรงเรียนใชอยู ฤาตั้งใจจะใชสําหรับการศึกษาในโรงเรียนของตนนั้น ๆ
มาตรา ๙ เสนาบดีกระทรวงธรมการอาจจะคัดคานในการจะดํารงโรงเรียนอยู ฤา
ในการจะเปนโรงเรียนใหมได โดยมีจะหมายตอบสงไปตามระเบียบราชการ เพื่อบอกแกผูสงคําแจง
ความนั้นใหทราบเหตุทหี่ ยิบยกขึ้นคัดคานนัน้
ฝายโรงเรียนซึง่ มีอยูแลว ความใดเสนาบดีกระทรวงธรรมการมิไดบอกคัดคานใหแจง
ภายใน ๒ เดือน นับแตวันที่ไดสงคําแจงความลงฐเบียนไปรษณียสงไปแลว จะเปดโรงเรียนนั้นก็ได
เทียวฯ
มาตรา ๑๐ การคัดคานไมใหคงดํารงโรงเรียนอยูก ็ดี คัดคานไมใหเปดโรงเรียนใหมก็
ดี จะพึงทําไดเฉภาะอาศรัยเหตุสมควรดังนี้ คือ
ถาวาคําแจงความของผูจ ํานงจะคงดํารงโรงเรียนอยู ฤาจะเปดโรงเรียนใหมบกพรองไม
บริบูรณตามพระราชบัญญัตินี้ ฤาเปนทีเ่ คลือบแคลงวาจะแกมเทจ
ถาวาผูถามก็ดี ครูใหญก็ดี ไมประกอบดวยคุณลักษณะอันบังคับไดโดยพระราชบัญญัติ
นี้ในมาตรา ๓ แลมาตรา ๔ เพื่อเปนผูสมควรจะตัง้ โรงเรียนได
ถาวาสถานทีต่ ั้งโรงเรียนมีอยูแลว ฤาทีจ่ ะตั้งขึ้นใหมไมสมควรโดยสภาพเปนปฏิปกษ
แกการสุขาภิบาลฯ
มาตรา ๑๑ เมื่อผูจํานงจะดํารงโรงเรียน ฤาจะเปดโรงเรียนใหมไดทราบคําคัดคาน
แลว ผูนนั้ จะพึงดํารงโรงเรียนได ฤาจะเปดโรงเรียนได ตอเมื่อไดปฏิบัติตามคําเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการใหเพียงพอสมกับที่ไดชี้แจงใหดัดแปลงแกไขจนไดถอนคําคัดคานนั้นแลวฤามิฉะนั้นตอเมื่อ
ศาลไดชี้ขาดตัดสินวาคําคัดคานนั้นไมมมี ลู ที่ชอบฯ
มาตรา ๑๒ ผูจํานงจะดํารงโรงเรียน ฤาจะเปดโรงเรียนใหม ยังไมนับวาไดปฏิบัติตาม
คําชี้แจงของเสนาบดีกระทรวงธรรมการใหเพียงพอ สมกับความแหงบูรณมาตรา จนกวาจะไดรบั
แจงความเปนลายลักษณอักษรถอนคําคัดคานแกเสนาบอีกระทรวงธรรมการนัน้ แลว
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มาตรา ๑๓ ถาผูจํานงจะดํารงโรงเรียน ฤาจะเปดโรงเรียนใหม ยืน่ คํารองขอใหศาล
วินิจฉัยวาคําคัดคานนัน้ ไมมมี ูลสมควรดังนี้ ใหสงสําเนาคํารองแกเสนาบดีกระทรวงธรรมการฉบับหนึง่
โรงเรียนนัน้ จะคงดํารงอยูฤ าจะเปดใหมไมได จนกวาศาลจะตัดสินคดีวาเปนที่สุดวาให
ดํารงฤาใหเปดดังนัน้ ได แตศาลมีอํานาจในเพียงพิจารณาชั้นใดชั้นหนึง่ เพื่อออกคําสัง่ ผอนใหโรงเรียน
คงอยูคงดํารงอยูไดชั่วคราวฤาใหเปดโรงเรียนไดชั่วคราวฯ
ลักษณะที่ ๒ การครอบงําโรงเรียนราษฎร
มาตรา ๑๔ ในโรงเรียนราษฎรทั่วพระราชอาณาจักร ผูจัดการโรงเรียนจําจะตองจัด
สอนนักเรียน
(๑) ใหอานเขียนแลเขาใจภาษาไทไดโดยคลองแคลวพอสมควร
(๒) ใหไดศึกษานาที่พลเมืองที่ดี ปลูกความจงรักภัดดีในสยาม แลความรูแหง
ภูมิประเทศ รวมทัง้ พงศาวดาร ตําบลเมืองแลภูมิศาสตรดวยเปนอยางนอย
แตเสนาบดีกระทรวงธรรมการจะยกเวนการบังคับใหสอนวิชาเชนนี้ ไดแก โรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งซึง่ เปนโรงเรียนตั้งขึ้นดวยมุงหมายเฉภาะจะสอนแตภาษาตางประเทศใดภาษาหนึ่ง ฤา
มุงเฉภาะศิลปะศาสตรอยางใดอยางหนึง่ ฯ
มาตรา ๑๕ เมื่อในโรงเรียนใดจะเปลี่ยนตัวผูจัดการ ฤาครูใหญตั้งใครแทนที่ ฤาจะ
ยายสถานที่โรงเรียน ใหบอกแจงการเปลี่ยนสับฤายายที่เชนนั้นโดยพิศดาร ตรงแกเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการดวยจดหมาสงลงฐเบียนไปรษณีย ฤาเมื่อเปนโรงเรียนอยูน อกเขตพระนครนอกจังหวัดธนบุรี
ก็ใหสงเจาพนักงานตามระเบียบราชการ
ถาเสนาบดีกระทรวงธรรมการพิจารณาเห็นวา เพราะเหตุใดเปลี่ยนสับตัวบุคคลก็ดี เหตุ
ที่ยายก็ดี จะทําใหสถานโรงเรียนนัน้ ผิดแผกไป ไมบริบูรณอยูตามลักษณบัญญัติเสนาบดีธรรมการ
จะบอกชี้แจงดวยลายลักษณอักษร แกผจู ัดการโรงเรียนตามระเบียบ วาขอคัดคานไวโดยชัดเจนมิ
ใหเปลี่ยนสับตัวฤายายทีน่ นั้ ได
ถาภายในเดือนหนึ่งแตเวลาที่บอกคัดคานแลวนั้น ผูจัดการโรงเรียนมิไดปฏิบัติตามคํา
ชี้แจงใหเพียงพอจนไดถอนคําคัดคานนัน้ แลวใช เสนาบดีกระทรวงธรรมการจะสั่งใหปดโรงเรียน
ชั่วคราว ฤาใหปดเสียตลอดกาลก็ได คําสั่งเชนนี้ใหบงั คับไดทันที ในการณนี้ผูจดั การโรงเรียนฤา
ครูใหญ จะรองขอใหศาลวินิจฉัยวาคัดคานฤาคําสัง่ ใหปดโรงเรียนนัน้ ไมมีมูลสมควรก็รองไดตาม
ทํานอง ฯ
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มาตรา ๑๖ เมื่อผูจัดการโรงเรียนตั้งผูใ ดเปนครู ใหแจงความดวยจดหมายสงลงฐเบียน
ไปรษณีย ตรงไปยังเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ฤาเมื่อเปนโรงเรียนอยูนอกพระนคร นอกจังหวัด
ธนบุรี ใหสงจดหมายแจงความนั้น แกเจาพนักงานตามระเบียบราชการ ในคําชี้แจงตามนั้นใหบอก
ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สํานักอาศรัย และสัญชาติ ของผูท ี่ตั้งเปนครูนนั้ ถาไดรับประกาศนียบัตรฤามี
คุณวุฒิชั้นใดก็ใหบอกมาดวย
มาตรา ๑๗ เสนาบดีกระทรวงธรรมการจะแจงความดวยลายลักษณอักษรตามระเบียบ
ราชการ แกผูจัดการโรงเรียนวาขอใหถอนครูคนใดคนหนึ่งออกเสียได แตเฉพาะอาศรัยเหตุดังนี้ คือ
(๑) ถาครูคนนัน้ เปนพิรุธ มลทิน ตามมาตรา ๓ ตอน (๒) แล (๓)
(๒) ถาครูคนนัน้ พิสูจนไมไดวามีความรูภาษาไทพอ แกที่ตอ งการใชในนาที่ตน
จะสั่งสอน ถาผูจัดการโรงเรียนไมถอนครูนั้นออกเสียภายในเดือนหนึ่งนับแตเวลาไดรับแจงความ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการจะรองขอใหศาลชี้ขาด ตัดสินบังคับใหถอนครูคนนั้นออกเสียไดฯ
มาตรา ๑๘ ใหผูจัดการโรงเรียนราษฎรสงรายงานปละครั้ง แกเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ รวมใจความดังนี้ คือ
(๑) จํานวนครูกับทั้งจําแนกชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ สํานักอาศรัย และสัญชาติเรียง
ตัวไป
(๒) จํานวนนักเรียน
(๓) จํานวนนักเรียนที่สอบไลวิชาไดถาแลคนใดไดรับประกาศนียบัตรชั้นใดก็ให
บอกรายงานใหแจงดวยฯ
มาตรา ๑๙ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ มีอํานาจพอจะหามไมใหใชสมุดหนังสือเลม
ใดเลมหนึง่ เปนเครื่องศึกษาในโรงเรียน ซึ่งพิจารณาเห็นวาเปนทํานองฝาฝนครองศีลสมาจารอันดี
งาม ฤาขัดตอความสงบราบคาบแหงประชา ฤาเกลือกวาจะจูงใจกุลบุตรใหฟงุ ซานเสียมารยาท
เมื่อจะหามหนังสือ สมุดเลมใด จะไดลงโฆษณาระบุชื่อสมุดหนังสือเลมนั้น ประกาศในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา ฯ
มาตรา ๒๐ การตรวจโรงเรียนราษฎรตกเปนหนาที่แกเจาพนักงานของรัฐบาลผูมตี ํา
แหนงดังวาไวดังนี้ คือ
(๑) ผูตรวจธรรมดา ไดแก อธิบดีกรมศึกษาธิการ เจากรมสาขาแหงกรมศึกษาธิการ
ขาหลวงตรวจการศึกษาประจําภาค ธรรมการมณฑล ธรรมการจังหวัด และพนักงานตรวจการศึกษา
ประจําแขวงแหงกระทรวงธรรมการ กับทัง้ อุปราช สมุหเทศาภิบาล ผูวา ราชการ ฤานครบาลจังหวัด
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(๒) ขาราชการชั้นผูใหญซึ่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ จะไดแตงตั้งไปเปนพิเศษ
ตามทีพ่ ิจารณาเห็นสมควรฯ
มาตรา ๒๑ ผูตรวจการศึกษาทัง้ หลายนี้ มีหนาที่จะสอดสอง ไตสวนวาคําแจงความ
อันผูจํานงจะเปดโรงเรียน ฤาผูจัดการโรงเรียน ไดยื่นมานัน้ ถูกตองสมจริงฤาฉันใด แลวาสถานที่
โรงเรียนนัน้ สมควรชอบดวยลักษณะสุขาภิบาลฤาฉันใด ใหทํารายงานบอกเหตุการณณครั้งนี้ตอ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เพื่อวาไดภานพบตระหนักแลว จักไดสามารถวินิจฉัยวาจะควรหยิบยก
เหตุขึ้นคัดคานมิใหคงดํารง มิใหเปดฤามิใหจัดการโรงเรียนนัน้ สืบไปได ฯ
มาตรา ๒๒ อํานาจหนาทีแ่ หงผูตรวจการศึกษา มีดงั นีค้ ือ
(๑) ตรวจสอดสองดูวา โรงเรียนอันไดเปดปดทั้งโดยลักษณะ ซึ่งผูจ ัดการ
โรงเรียนไดแจงความไวฉันใดมิไดแปรผัน ไปจากลักษณะนัน้
(๒) ตรวจสอดสองดูวาสถานที่โรงเรียนยังคงรักษาอยูช อบดวยลักษณะสุขาภิบาล
เปนอันดี
(๓) ตรวจสอดสองดูวา ครูใหญแลครูทั้งหลายมีความรูภาษาไทเพียงพอสมแก
ความตองการแหงพระราชบัญญัตินี้ แลวาไดสอนภาษาไทแกนกั เรียน พร่ําสอนนักเรียนในความรัก
แลความรู ภูมปิ ระเทศสยามตามบทพระราชบัญญัติที่วางไวนี้
(๔) ตรวจสอดสองในวิธี จัดการโรงเรียน ฤาในการฝกสอนทัว่ ไป ไมใหมีสงิ่ ใดสิ่ง
หนึง่ ซึง่ ฝาฝนคลองศีลสมาจารอันดีงาม ขัดตอความสงบแหงประชา ฝาฝนกฎหมายพระ
ราชอาณาจักรฯ
มาตรา ๒๓ ผูตรวจการศึกษาทั้งหลาย จะเขาไปตรวจในโรงเรียนราษฎรไดทุกเมื่อ แล
ผูจัดการโรงเรียน ครูใหญ ครูนอย จําจะตองรับแลยินยอมใหความสะดวกโดยควรแกการตรวจทุก
ประการฯ
มาตรา ๒๔ ใหเสนาบดีกระทรวงธรรมการทําฐเบียนโรงเรียนราษฎรไวใหถกู ตองเปน
หลักบัญชี ใหมีขอความพิศดาร วาดวยเปดโรงเรียนคงดํารงแลจัดการโรงเรียน แลทั้งเหตุใหเปด
เลิกดวยฯ
ลักษณะที่ ๓ การปดเลิกโรงเรียน
มาตรา ๒๕ เสนาบดีกระทรวงธรรมการมีอํานาจจะสัง่ ใหปดโรงเรียนชั่วคราว ฤาปด
ตลอดกาลไดเพราะอาศรัยบารมีเหตุใดเหตุหนึง่ มีประการดังนี้ คือ
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(๑) ถาโรงเรียนคงดํารงอยู ฤาเปดขึ้นใหมโดยฝาฝนตอบทพระราชบัญญัตินี้
(๒) ถาไดเปลี่ยนตัวผูจัดการโรงเรียน ฤาครูใหญ ฤายายสถานที่โรงเรียน โดยฝา
ฝนพระราชบัญญัตินี้
(๓) ถาผูจัดการโรงเรียนก็ดี ครูใหญก็ดี มาบกพรองไมบริบูรณดวยคุณลักษณะ
ตองตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๓ และ ๔)
(๔) ถาปรากฏจากรายงานของผูตรวจการศึกษาวา สถานที่โรงเรียนนั้นมิได
สมควร ฤาเกลือกวาจะเปนที่กอโรคภัยอันตรายแกความผาสุกของนักเรียน ฤาครูทั้งหลาย แลเมื่อ
ผูจัดการโรงเรียนไดรับคําแนะนําเปนลายลักษณอักษรใหจัดการสถานที่นนั้ ใหกลับคืนดีดังเดิม ฤา
ใหยายโรงเรียนไปตั้ง ณ ที่อนื่ ภายในเวลาอันสมควรแลว ก็ไมทําตามคําแนะนํานั้น
(๕) ถาปรากฏจากรายงานของผูตรวจการศึกษาวา ผูจัดการโรงเรียนก็ดี ครูใหญ
ก็ดี มิไดนําพาบทพระราชบัญญัตินี้ในขอบังคับใหสอนภาษาไท ใหพร่ําสอนความรัก แลความรูภูมิ
ประเทศสยาม ฤาวายังขืนใชสมุดหนังสือตองหาม แลผูจ ัดการโรงเรียนไดรับคําทักทวง ตักเตือนเปน
ลายลักษณอักษร ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภายในกําหนดเวลา ๑ เดือนแลว ก็ยังมิไดทาํ ตามนัน้
(๖) ถาผูจัดการโรงเรียน มิไดแจงความในการตั้งครู ฤามิไดแจงความไรการตั้ง
ครู ฤามิไดนาํ พาเชื่อฟง คําศาลพิพากษาคดีเปนที่สุด ซึง่ สั่งบังคับใหถอนครูคนใดคนหนึ่งออกเสีย
คําสั่งของเสนาบดีกระทรวงธรรมการใหปด โรงเรียนเสียดังนี้ ใหบังคับไดทันที
ในการผูจัดการโรงเรียน ฤาครูใหญจะรองขอใหศาลวินจิ ฉัยวาคําสั่งใหปดโรงเรียนนั้น
ไมมีมูลสมควรแลขอใหเพิกถอนคําสัง่ บังคับนั้นเสีย ก็ใหรองไดตามทํานองฯ
มาตรา ๒๖ ในเมื่อเกิดความไขระบาด ซึ่งอาจเปนภัยอันตรายแกความผาสุกแหง
นักเรียนฤาครูทั้งหลาย เสนาบดีกระทรวงธรรมการมีอํานาจสั่งใหปด โรงเรียนราษฎรชั่วคราวได
ทันทีเพียงเวลากําหนดไมเกิน ๑ เดือน คําสั่งเชนนี้ถา มีเหตุจะตองขยายเวลาออกไป ก็อาจจะสัง่ ซ้ํา
ไดเพียงอีก ๑ เดือนเทานัน้ ฯ
ลักษณะที่ ๔ โรงเรียนอนุบาล
มาตรา ๒๗ โรงเรียนอนุบาลเปนโรงเรียนที่ประสงคมงุ เอาการเลีย้ งดูเด็กอายุออน ๆ
เปนใหญ แลสอนเด็กใหรูอาน รูเขียน รูนบั ไปพลาง ในระวางเวลานัน้ ดวย
ในโรงเรียนเชนนี้ ครูอนุบาลโรงเรียนไมตองการมีประกาศนียบัตรอยางไร ก็ควรเปนไดฯ
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มาตรา ๒๘ แตในขอความอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ ทีว่ าดวยการครอบงํา การเปด
แลการปดโรงเรียนก็ดี แลการสุขาภิบาลก็ดี ใหพึงอนุโลมใชบังคับแกโรงเรียนอนุบาลโดยมากที่สดุ
แตที่ควรจะเปนไปไดฯ
ลักษณะที่ ๕ วิธีการพิจารณาและลงโทษ
มาตรา ๒๙ ในการพิจารณาคํารอง คดีพิพากษา ดวยการเปดแลการปดโรงเรียนก็ดี
ดวยการใหถอนครูออกก็ดี ศาลพึงใหโอกาสแกเสนาบดีกระทรวงธรรมการ แลแกบันดาผูมีประโยชน
ไดเสียกับคดีนั้น เมื่อไดนําพยานหลักฐานมาพิสูจน ตามที่ศาลเห็นสมควร แลฟงคารมโตแยงทั้งสอง
ฝายกอน แลวจึงพิพากษา ฯ สํานวนคดีเชนนี้ใหปดตราแดงเรงพิจารณาขามสําคัญเลขอยางคดีดวน
ตามกระบวนพิจารณาความแพงได ฯ
มาตรา ๓๐ ผูจัดการโรงเรียน ครูใหญ ครูนอย ฤาครูอนุบาลคนใด ไมนาํ พา ไมฟง
คําสั่งบังคับฝายธุรการที่ชอบก็ดี ฤาขัดขืนคําพิพากษาเปนที่สุด ในการปดโรงเรียนชั่วคราว ฤาปด
ตลอดกาล ฤาในการใหถอนครูออกก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน ฤา
ปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท ฤาทัง้ ปรับแลจําทัง้ สองสถาน
บุคคลผูใดทราบคําสั่งบังคับฝายธุรการ ฤาคําพิพากษาของศาลแลว เปนใจอุดหนุน
ผูจัดการโรงเรียน ครูใหญ ครูนอย ฤาครูอนุบาล ใหทาํ ผิดประการใดประการหนึ่ง ซึ่งกลาวไวใน
เบื้องบนนีท้ านวาผูนนั้ มีความผิดตองระวางโทษดุจเดียวกัน
มาตรา ๓๑ บุคคลผูจํานงจะเปดโรงเรียนคนใด ฤาผูจ ัดการโรงเรียนคนใด จงใจอํา
พรางใหการเทจในคําแจงความ ซึ่งทานบัญญัติบังคับไววาใหสงแกเสนาบดีกระทรวงธรรมการผู
นั้นมีความผิดตองโทษใหปรับไมเกิน ๕๐ บาทฯ
มาตรา ๓๒ ผูใดจงใจขัดขวางตอผูตรวจการศึกษา ในการปฏิบัตินาที่ผูนนั้ มีความผิด
ตองโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนนาที่ของพนักงานอัยการฝายเดียวฯ (พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฏร พ.ศ. 2461 ราชกิจจานุเบกษา เลม 34 น. 110 ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2461.)

