คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรับใบอนุญาตหรือทายาทแลวแตกรณี ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบกอนไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการ
โรงเรียนในระบบ ใหผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา39 (4) และ (5)
และเอกสารอื่น
2.สถานที่ยื่นคําขอ
2.1 กรุงเทพมหานคร ยื่นที่ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ อําเภอ
เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย ยื่นที่ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่จะขออนุญาตจัดตั้ง
2.3 พื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือขอ 2.1 และ 2.2 ยื่นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะขออนุญาต
จัดตั้ง
3. คําขออนุญาตตาง ๆ (อช.๔)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไมประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไปใหยื่นคําขอตามแบบ อช.4
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถวน ลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนสิ้นปการศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของเอกสารประกอบทั้งหมด และใหชําระคาธรรมเนียมคําขอฉบับละ 100 บาท
3.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
3.1 กรุงเทพมหานคร กลุมงานโรงเรียนสงสําเนาคําขอ (อช.4) แจงกลุมงานทะเบียนเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ ใหทําหนาที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนตองสงมอบ
3.2 จังหวัดอื่นที่ สพป./สช. จังหวัด/สช.อําเภอ เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ ใหทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนตองสงมอบ
3.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ ไดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตางๆ ถูกตองครบถวนแลว ใหดําเนินการสรุปเสนอผูมีอํานาจ พิจารณาอนุญาต ใหเลิกกิจการโรงเรียนตามแบบ
ใบอนุญาตตางๆ (อช.5) และมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอ
เกณฑการยื่นคําขอ
การยื่นคําขออนุญาตอื่นๆ (อช.4)พรอมเอกสารที่เกี่ยวของครบถวนและลงนามโดยผูรับใบอนุญาตโรงเรียนพรอม
ประทับตราโรงเรียน
หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)พรอมสําเนาบัตรประชาชน ของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ
ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุใหไมสามารถ
พิจารณาได เจาหนาที่จะจดบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอ
จะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบบันทึกดังกลาว มิฉะนั้นจะถือวาผูยื่นคํา
ขอละทิ้งคําขอ

ผูรับใบอนุญาตจะตองจัดสงเอกสารหลักฐานการศึกษาตอไปนี้ใหครบถวน คือ ทะเบียนครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน เจาหนาที่ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมกําหนด และหลักฐานเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
5. ผูรับใบอนุญตจะตองดําเนินการแจงผูปกครองนักเรียนทราบเหตุในการเลิกกิจการ จัดประชุมครู บุคลากรทางการ
สึกษา และเจาหนาที่ พรอมตกลงจายเงินคาชดเชยแกครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองการทํางาน และมาตรการในการแกไข ปญหาที่เกิดขึ้น
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น. ))
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร ติดตอที่ กลุมงานโรงเรียนอาชีวศึกษา
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.))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวน จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย กรณีมีการชําระ
คาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30 น ))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ อําเภอ
เทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย/ติดตอดวยตนเอง 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)

สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: -)
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในจังหวัดยะลา จังหวัด
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะ
นะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ(อช.4) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคาคําขอ
(หมายเหตุ: (จะนับระยะเวลาที่ยื่นตั้งแตไดชําระคายื่นคําขอ
เรียบรอยแลว))
3) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอ
เลิกกิจการโดยคณะกรรมการและสรุปผลเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณาออก
ใบอนุญาตใหเลิกกิจการเริ่มนับตั้งแตวันที่โรงเรียนสงมอบ
เอกสาร หลักฐานการศึกษา ตามมาตรา 39 (4) และ (5)
และเอกสารอื่นๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักฐานวาครบถวนถูกตองแลว))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําใบอนุญาต (อช.5) เสนอผูมีอํานาจลงนาม
(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) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ
เกี่ยวกับการเลิกกิจการ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 2) ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 3) หนังสือแตงตั้งผูอํานวยการ ผูจัดการและนายทะเบียน หรือหนังสือ
แตงตั้งอื่นๆ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) ทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ นักเรียนและเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6) หนังสือแจงครู บุคลากรทางการศึกษา และผูปกครองใหทราบเรื่อง
การเลิกกิจการของโรงเรียน และการจายเงินชดเชย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) รายงานการชําระบัญชีของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือหนังสือยืนยันจาก
ผูรับใบอนุญาตวาชําระบัญชีเรียบรอยแลว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
8) หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูรับใบอนุญาตเสียชีวิต ตองมีเอกสารประกอบ ไดแก
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท และคูสมรส)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 100 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) คูมือการขอเลิกกิจการโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียนในระบบเกี่ยวกับการเลิกกิจการ

ตัวจริง
1

สําเนา
0

เงื่อนไข
-



2 ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้ง และ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

1

0

-



3 หนังสือแตงตั้งผูอํานวยการ ผูจัดการและนาย
ทะเบียน หรือหนังสือแตงตั้งอื่นๆ

1

0

-



4 ทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่
นักเรียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา

1

0

-



5 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา

1

0

-



6 หนังสือแจงครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูปกครองใหทราบเรื่องการเลิกกิจการของโรงเรียน
และการจายเงินชดเชย

1

0

-



7 รายงานการชําระบัญชีของโรงเรียน ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่
แกไขเพิ่มเติม หรือหนังสือยืนยันจากผูรับใบอนุญาต
วาชําระบัญชีเรียบรอยแลว

1

0

-



8 หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน

0

1

(กรณีผูรับใบอนุญาต
เสียชีวิต ตองมีเอกสาร
ประกอบ ไดแก สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
ของทายาท และคูสมรส)



แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
1 คูมือการขอเลิกกิจการโรงเรียน

เงื่อนไข
-



คู่มือ
เรื่อง
การขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ

จัดทําโดย
กลุมงานโรงเรียนอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สิงหาคม ๒๕๕๗

หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๓ กําหนดวาโรงเรียน ในระบบ
เลิกกิจการเมื่อ ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ หรือ
ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
มาตรา ๑๑๖ กอนไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ ใหผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ
และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๔) และ (๕) และเอกสารอื่น ที่คณะกรรมการ
กําหนดใหแกผูอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงจัดทําขั้นตอนวิธีการในการเลิกกิจการโรงเรียน
เอกชนไวเปนตัวอยาง

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คําขออนุญาตตางๆ (อช.๔)
รายงานการประชุมทีแ่ สดงมติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบใหโรงเรียนเลิกกิจการ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (ฉบับจริง)
หนังสือแตงตั้งผูอํานวยการ ผูจัดการ และนายทะเบียน หรือหนังสือแตงตั้งอื่นๆ
เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑๖ ไดแก
๕.๑ เอกสารตามมาตรา ๓๙ (๔) ทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่ และนักเรียน และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กําหนด
๕.๒ เอกสารตามมาตรา ๓๙ (๕) หลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
๕.๓ เอกสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
๖. มาตรการรองรับหรือแผนความชวยเหลือนักเรียนและครูที่ไดรับผลกระทบ
๖.๑ หนังสือแจงครูและบุคลากรใหทราบเรื่องการเลิกกิจการของโรงเรียน และการจายเงินชดเชย
๖.๒ หนังสือแจงผูปกครองและนักเรียนใหทราบเรื่องการเลิกกิจการของโรงเรียน และแนะนํา
สถานที่เรียนใหมใหนักเรียน
๗. รายงานการชําระบัญชีของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑๕

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๒

๑. ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี ไมประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป
ใหยื่นคําขอตามแบบ อช.๔ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน กอนสิ้นปการศึกษา
๑.๑ กรุงเทพมหานครยื่นตอ สช. (กลุมงานโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
๑.๒ จังหวัดอื่นยื่นตอสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สช.จังหวัด/ สช.อําเภอ
ที่โรงเรียนตั้งอยู

๒. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของเอกสารประกอบทั้งหมด และใหชําระ
คาธรรมเนียมคําขอฉบับละ ๑๐๐ บาท
๓. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กรุงเทพมหานคร กลุมงานโรงเรียนสงสําเนาคําขอ (อช.๔) แจงกลุมงานทะเบียนเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ ใหทําหนาที่
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนตองสงมอบ
๓.๒ จังหวัดอื่นที่ สพป./สช. จังหวัด/สช.อําเภอ เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ ใหทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
โรงเรียนตองสงมอบ
๔. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอเลิกกิจการ
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองครบถวนแลว ใหดําเนินการดังนี้
๔.๑ ในกรุงเทพมหานคร กลุมงานทะเบียนแจงผลการตรวจสอบใหกลุมงานโรงเรียนเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต ใหเลิกกิจการโรงเรียนตามแบบใบอนุญาตตางๆ (อช.๕) และมีหนังสือแจงผูยื่น
คําขอ
๔.๒ ในจังหวัดอื่น สพป./สช. จังหวัด/สช.อําเภอ ใหคณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบ
ตอเจาหนาที่เพื่อเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนตามแบบใบอนุญาตตางๆ (อช.๕)
และมีหนังสือแจงผูยื่นคําขอ และสงสําเนาใบอนุญาตแจง สช.
๕. การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
๕.๑ ในกรุงเทพมหานคร เก็บไวที่กลุมงานทะเบียน
๕.๒ ในจังหวัดอื่นเก็บไวที่ สพป./สช. จังหวัด

ปญหาอุปสรรค

๑. โรงเรียนไมจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒. โรงเรียนจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ไมถูกตอง ไมครบถวน
๓. โรงเรี ย นจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาไม เ ป น หมวดหมู เอกสารไม ส มบู ร ณ สู ญ หาย
เอกสารชํารุด

๓
๔. สถานศึกษามีความตองการใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนโดยเร็วแตหลักฐาน
ประกอบตางๆ ไมพรอม
๕. ไมมีเจาหนาที่จัดทําเอกสาร กรณีนายทะเบียน หรือเจาหนาที่ ของโรงเรียน
ที่จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา ลาออก หรือถูกเลิกจางกอน
๖. การชําระบัญชี

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนที่ ๑๐ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖

เอกสารหลักฐานการศึกษา
๑. ทะเบียนนักเรียน
๒. ต. ๒ ก. (มศ.๔ - ม.ศ.๖)
๓. ใบสุทธิ (มศ.๔ - ม.ศ.๖)
๔. รบ.๒ (ปวช./ปวส./ปวท.)
๕. รบ.๑ จบ (ปวช./ปวส./ปวท.)
๖. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร หรือ
๗. ทะเบียนประกาศนียบัตร (ปวช./ปวส./ปวท.)
๘. รบ.๑ ไมจบ (ปวช ๑-๓/ปวส.๑-๒/ปวท.๑-๒)
๙. ปพ. ๓ ปวช.
๑๐. ปวช. (ปวช.๑-๓)
๑๑. ประกาศนียบัตร ฉบับจริง (ถามี)
๑๒. ทะเบียนโรงเรียน / ตราสาร
๑๓.ทะเบียนครู
๑๔.สมุดหมายเหตุรายวัน
๑๕. ใบอนุญาตตาง ๆ

………………………………………………………………….

ขั้นตอนการขอเลิกกิจการโรงเรียน
โรงเรียนยื่นคําขอ แบบ อช.๔
เจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน ทั่วไป
คาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
เจาหนาที่กลุมงานโรงเรียนอาชีวศึกษา
แจงเรื่องใหกลุมงานทะเบียนทราบและประสานโรงเรียน
เรื่องจัดสงเอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การขอเลิกกิจการโรงเรียน
เจาหนาที่เสนอเรื่องอนุญาตใหโรงเรียนเลิกกิจการโรงเรียน
พรอมเสนอใบอนุญาต อช.๕

ผูอนุญาต
พิจารณา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ลงนามในใบอนุญาต (อช.๕)
เจาหนาที่ออกเลขที่ใบอนุญาต
เจาหนาที่แจงโรงเรียนมารับใบอนุญาต

ระยะเวลาทําการ ๓๐ วันทําการ

เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล

อช.๔

ตัวอยาง
คําขออนุญาตตางๆ

เขียนที่........(ชื่อโรงเรียน)..............................................
วันที่………….…เดือน………………...…………….พ.ศ..........................
ชื่อผูรับใบอนุญาต นายเอกชัย รักดีสุด .หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที่.-……………..
อยูบานเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ....................... ถนน............................................................................
หมูที่ ................. ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต ............................................................
จังหวัด .................................... โทรศัพท ..............................................โทรสาร ........................................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาเอกชนบริหารธุรกิจ
ชือ่ โรงเรียนอักษรตางประเทศ (ถามี).........................................................................……………………………
ประเภท........อาชีวศึกษา..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตั้งอยูบานเลขที่ ........... อาคาร...................................................................................................................
ตรอก/ซอย .................................................ถนน ..........................................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด...................................
มีความประสงคที่จะขออนุญาต เลิกกิจการโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาเอกชนบริหารธุรกิจ
ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๗ เปนตนไป
เนื่องจาก……ไมสามารถดําเนินการกิจการได...........…………………………………………………………….
และไดแนบ
มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ จํานวน .......... แผน
สําเนาตราสารจัดตั้ง (ยกเวนภาคผนวก)
รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จํานวน .......... แผน
มาตรการรองรับหรือแผนความชวยเหลือนักเรียนและครูที่ไดรับผลกระทบ
จํานวน......แผน
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไดรับอนุญาต จํานวน .......... แผน
หนังสือมอบอํานาจของผูรับใบอนุญาตใหเปนผูยื่นคําขอ
อื่นๆ (ระบุ) -รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือแจงและแบบตอบรับ
-รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และหนังสือแจงและแบบตอบรับ
(ลงชื่อ)................................................. ผูยื่นคําขอ
ตราโรงเรี ยน
(...................................................)

ตัวอยาง
อช.๕

ใบอนุญาตตางๆ
กอ.
๒๕๕๗
เลขที่ใบอนุญาต.....……...…/..............

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่……๑……เดือน…พฤษภาคม…….พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามคําขอ ลงวันที่……๑..............เดือน…มกราคม……………….…………….....พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับใบอนุญาต
ของ…นายเอกชัย รักดีสุด..........………………………………ตําแหนง................................................................
วิทยาลัยเทคโนโลยี.วิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาเอกชนบริหารธุรกิจ ........................................................
อําเภอ/เขต…………………………………........................จังหวัด.............................................................................…
เรื่อง ขอเลิกกิจการโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาเอกชนบริหารธุรกิจ
นั้น
ขอเลิ
ก
กิ
จ
การโรงเรี
ย
นวิ
ท
ยาลั
ย
เทคโนโลยี
ก
ารศึ
ก
ษาเอกชนบริ
ห
ารธุ
รกิจ ได
อนุญาตให...................................................................................................................................
ตั............................................................................................................................................................................
้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
............................................................................................................................................................................
๑๖
พฤษภาคม
๒๕๕๗
ตั้งแต วันที่....................เดื
อน........................................
พ.ศ.....................

ตรา
(ลงชื่อ)......................................................ผู
อนุญาต
ส่วนราชการ

ตัวอยาง กรณีโรงเรียนสงเอกสารเพิ่มเติม (ใน กทม.)
ที่

โรงเรียน........................................
เขต...............................................
จังหวัด ........................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ..............
เรื่อง ขอสงเอกสารหลักฐานโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ
เรียน ผูอํานวยการศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน
ขาพเจา..........................................................................................................................................
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน..................................................................................................ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษาไดยนื่ เรื่องขอเลิกกิจการโรงเรียน ตามมาตรา ๑๑๔ ปการศึกษา.............(ว/ด/ป.....................)
และขอสงเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังรายการตอไปนี้
บัญชีเอกสารหลักฐานที่สงมอบ ศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนฝายหลักฐานโรงเรียน
เลิกกิจการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ที่

รายการเอกสารหลักฐาน

จัดสง/ปการศึกษา – เลม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ทะเบียนนักเรียน
ต. ๒ ก. (มศ.๔ - ม.ศ.๖)
ใบสุทธิ (มศ.๔ - ม.ศ.๖)
รบ.๒ (ปวช./ปวส./ปวท.)
รบ.๑ จบ (ปวช./ปวส./ปวท.)
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร หรือ
ทะเบียนประกาศนียบัตร (ปวช./ปวส./ปวท.)
รบ.๑ ไมจบ (ปวช ๑-๓/ปวส.๑-๒/
ปวท.๑-๒)
ปพ. ๓ ปวช.
ปพ. ๑ ปวช. (ปวช.๑-๓)
ประกาศนียบัตร ฉบับจริง (ถามี)
ทะเบียนโรงเรียน / ตราสาร
ทะเบียนครู
สมุดหมายเหตุรายวัน
ใบอนุญาตตาง ๆ

.................เลม
ปการศึกษา……………………..
เลม
ปการศึกษา……………………..
ปการศึกษา……………………..

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

สูญหาย/ปการศึกษา–
เลม

ปการศึกษา……………………..
ปการศึกษา……………………..
ปการศึกษา……………………..
ปการศึกษา……………………..
ปการศึกษา……………………..
........................เลม
........................เลม
........................เลม
.......................ฉบับ
........................เลม

บันทึกเพิ่มเติม...................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ……………………………………….
ผูรับใบอนุญาต
…………/…………….………/……….
โทรศัพท.....................................................

