กลุมงานโรงเรียนสามัญ
-

การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
การโอนใบอนุญาตจัดตั้ง
การขอเลิกกิจการของโรงเรียน
การขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรา 21 และ 22 แหงพรบ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. สถานที่ยื่นคําขอ
2.1 กรุงเทพมหานครยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 พื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปตตานีจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะอําเภอเทพา
อําเภอนาทวีอําเภอสะบายอยยื่นที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่จะขออนุญาตจัดตั้ง
2.3 พื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือขอ 2.1 และ 2.2 ยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะขออนุญาต
จัดตั้ง
3. ผูยื่นคําขอตองประสานเตรียมความพรอมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จกอนยื่นคําขอดังตอไปนี้
3.1 ตรวจสอบชื่อของสถานศึกษาที่จะขออนุญาตไมใหซ้ํากับสถานศึกษาอื่นที่จัดตั้งอยูกอนแลวและเปนไปตาม
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบการกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้งและการกําหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
3.2 ตรวจสอบสถานที่ตั้งของสถานศึกษาตามคําขอซึ่งตองไมขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียนมีการคมนาคม
สะดวกตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและไมอยูใกลโรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยูใกลสถานที่ที่ไมเหมาะสมแกกิจการของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบการกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้งและการกําหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 และกฏหมายอื่นที่
เกี่ยวของและมีหนังสือแจงผลการตรวจสถานที่จัดตั้งสถานศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3.3 รายละเอียดอื่นๆเปนไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบการกําหนดรายการและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกําหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
4. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบสช.1) พรอมเอกสารที่เกี่ยวของครบถวนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 180 วันกอนเปดภาคเรียนที่ 1
5. ผูขออนุญาตตองดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของที่ดิน
สิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเชาที่ปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในคําขอรับใบอนุญาต
ใหแกโรงเรียนในระบบภายใน 120 วันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบรวมทั้งโอนเงินและทรัพยสินซึ่งเปนทุนนอกเหนือจากที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบจัดใหมีคณะกรรมการ
บริหารใหครบถวนภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนดกอนยื่นคําขอเปดดําเนินกิจการ
6. ในกรณีไดรับอนุญาตแลวและประสงคจะเปดดําเนินกิจการผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอที่ 5 แลว
แจงผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันเปดดําเนินกิจการ

7. ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถ
พิจารณาไดเจาหนาที่จะจดบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคํา
ขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบบันทึกดังกลาวมิฉะนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
กรุงเทพมหานคร ติดตอที่ กลุมงานโรงเรียนสามัญศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 319
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวน จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย กรณีมีการชําระ
คาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30 น.))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะขออนุญาต
จัดตั้ง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอใน จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอ
จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ (สช.1) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: (จะนับระยะเวลาที่ยื่นตั้งแตไดชําระคายื่นคําขอ
เรียบรอยแลว))
3) การพิจารณา
ตรวจสอบความพรอมและความถูกตองของอาคาร สถานที่
และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการจัดตั้งโรงเรียน
รวมทั้งตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปผลพิจารณาอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําใบอนุญาตเสนอผูอนุญาต พิจารณาและลงนามใน
ใบอนุญาต (สช.2) พรอมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับคําขอแจงผลการพิจารณาอนุญาต
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจลงนามแลวเสร็จ))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

26 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

3 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหใชบัตรอื่นที่หนวยงาน
ราชการออกให เชน บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการ
ของรัฐ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต หนังสือเดินทาง กรณีเปนนิติบุคคลตองมี
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต แสดง
เอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
2)

สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลําดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาทะเบียนบานผูลงนามแทน
ผูรับใบอนุญาต แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงวัฒนธรรม ไดแก
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษา บัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชน
จํากัดหรือบริษัทจํากัดหรือบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวน สําหรับนิติบุคคล
ที่เปนหางหุนสวน รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคล
ที่เปนมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุก
คน สําหรับนิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ (หนังสือรับรองนิติ
บุคคลใชไดไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนออกให) พรอม
รับรองสําเนา)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอํานาจใหมีการกระทําการแทนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนพรอมอากรแสตมป (สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง))
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนา (ถามี))
หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

รูปถาย 4x6 ซ.ม.
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา (ถายกอนวัน
ยื่นคําขอไมเกิน 6 เดือน))

-

-

-

กรมการปกครอง

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
8) ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –
9) รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 10) โฉนดที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสือยินยอมให
ใชที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิ
เก็บกิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (1. โฉนดที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือ
หนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบป หรือสิทธิการ
เชาไมนอยกวาสิบป แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา
2. ในกรณีที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งโรงเรียนเปนที่ดินของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตาม
กฎหมายวาดวยคณะสงฆหรือองคกรทางศาสนาอื่นใหแสดงหลักฐาน
การอนุญาตใหใชที่ดินอยางอื่นที่มิใชสัญญาเชาหรือสัญญาเชาที่มี
ระยะเวลานอยกวา 10 ปก็ได)
11) หลักฐานที่แสดงไววาเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
แลวโรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิการเก็บกินที่
กําหนดเวลา ไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาไมนอยกวาสิบป
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนา ผูขอจัดตั้งทําหนังสือรับรองยินยอมที่จะโอน
ฯ)
12) ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารการรับรองการกอสรางอาคาร หรือเคลื่อนยาย
อาคาร (แบบ อ.6) หรือเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารที่
จัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุใหใชอาคารเพื่อการศึกษา (แบบ อ.5)
หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจาก

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กรมที่ดิน

-

-

ลําดับ
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
วุฒิวิศวกร ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
รายชื่อผูอํานวยการ ผูจัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ แผนการรับนักเรียนประจําปการศึกษาที่ขอเปดทําการสอน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รายชื่อหนังสือในหองสมุด
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ แผนการเรียน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือแจงผลการตรวจสอบสถานที่ตั้งของโรงเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีการเตรียมการกอนยื่นคําขอจัดตั้งโรงเรียน (ถามี))
แผนผังหรือแบบแปลนแสดงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของโรงเรียน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ มติที่ประชุมมอบหมายใหบุคคลมาทําหนาที่เปนผูลงนามแทนผูรับ
ใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เฉพาะผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)
2)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท
คาธรรมเนียม 5,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน (สายดวน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กทม
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) สช.1
(หมายเหตุ: -)
2) สช.2
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

แบบ สช. ๑

เลขที่รับ...........................................
วันที่. ...........................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
______________________
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
.

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอรับใบอนุญาต
๑.๑ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
ชื่อ-สกุล..............................................................................................................................................................
เกิดวันที่ เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป สัญชาติ
ศาสนา ……………………
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน………………………………………….………
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
.
ชื่อ-สกุล บิดา
สัญชาติ.................
อาชีพ
ศาสนา............................................................
ชื่อ-สกุล มารดา
สัญชาติ...............
อาชีพ
ศาสนา..............................................................
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข า พเจ า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ยไม บ กพร อ งในศี ล ธรรมอั น ดี
มี ค ว ามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และขาพเจา
(๑)
เคย
ไมเคย ถูกใหออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง
.
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๒)
เคย
ไมเคย ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเปนเวลา
ป ............เดือน
ความผิดฐาน
.
ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
พนโทษเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๓)
เคย
ไมเคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๔) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.

(๔.๒) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.
(๔.๓) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.
๑.๒ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
ชื่อ
ประเภท........................................................
เลขทะเบียน..........................................................ออกให ณ วันที่
.
ที่ตั้งสํานักงานใหญ บานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
.
ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล ชื่อ-สกุล
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป สัญชาติ
ศาสนา
.
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร..................................................
ชื่อ-สกุล บิดา
สัญชาติ.................
อาชีพ
ศาสนา............................................................
ชื่อ-สกุล มารดา
สัญชาติ...............
อาชีพ
ศาสนา..............................................................
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข า พเจ า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร อ ยไม บ กพร อ งในศี ล ธรรมอั น ดี
มี ค ว ามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และขาพเจา
(๑)
เคย
ไมเคย ถูกใหออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง
.
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๒)
เคย
ไมเคย ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเปนเวลา
ป ............เดือน
ความผิดฐาน
.
ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
พนโทษเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๓)
เคย
ไมเคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(๔) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.

(๔.๒) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.
(๔.๓) ปริญญา
.
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
.
๒. ขาพเจาขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน
.
อักษรยอ (ถามี)
.
ชื่อโรงเรียนอักษรตางประเทศ (ถามี)
.
อักษรยอ (ถามี)
ตั้งอยูบานเลขที่............................... อาคาร ......................................................................................................
ตรอก/ซอย
ถนน
.หมูที่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
โทรศัพท
โทรสาร
.
ประเภทสามัญศึกษา

ระดับกอนประถมศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ทั่วไป
โรงเรียนการกุศล
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ทั่วไป
โรงเรียนการกุศล
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
ประเภทนานาชาติ
ระดับกอนประถมศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
โดยไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังตอไปนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
แผน
รูปถาย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา)
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค จํานวน
แผน

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวน สําหรับนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวน จํานวน
แผน
รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ สมาคมหรือสหกรณ
จํานวน
แผน
รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ
จํานวน
แผน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลใหเปนผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล
จํานวน
แผน
ตราสารจัดตั้ง จํานวน
แผน
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ จํานวน
แผน
หลักฐานตามมาตรา ๒๓
.................................................................................................................. จํานวน
สําเนาใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ
สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ จํานวน
แผน

แผน

๓. ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานตางๆ
ที่นํามาใชประกอบคําขอรับใบอนุญาต ถูกตองตรงความเปนจริงทุกประการ
๔. ขาพเจาไดทราบแลววา เมื่อขาพเจาไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐาน
ครบถวนแลว ผูอนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหขาพเจา
(ลงชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
)

ความเห็น
เอกสารและหลักฐานไมครบถวน/ไมถูกตอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เอกสารและหลักฐานครบถวนและสามารถรับไวพิจารณาได
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(ลงชื่อ)
(

................/................./....................

เจาหนาที่
)

แบบ สช. ๒

เลขที่ใบอนุญาต........./.........

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
__________
หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
.............................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที่
.
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมูที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
.
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน
.
ชื่อโรงเรียนอักษรตางประเทศ (ถามี)
.
ประเภท
.
ตั้งอยูบานเลขที่............................... อาคาร ......................................................................................................
ตรอก/ซอย
ถนน
.หมูที่
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
และมีตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบแนบทายใบอนุญาตนี้
ติดรู ปถ่ าย
(กรณีผ้รู ับใบอนุญาตเป็ น
บุคคลธรรมดา)

--ประทับตราสวนราชการผูอนุญาต--

อนุญาต ณ วันที่
(ลงชื่อ)
(

เดือน

พ.ศ.
ผูอนุญาต
)

.

