กลุมงานทะเบียน
(ศูนยขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน)
- การขอหนังสือรับรองความรูของโรงเรียนเอกชนในระบบ
กรณีเลิกกิจการ
- การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้ง และใบแทนใบอนุญาตให
โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ
- การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้ง และใบแทนใบอนุญาตให
โอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

คูมือสําหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองความรูของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนในระบบ กรณีเลิก
กิจการ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นิยามของคําวา &quot;หนังสือรับรองความรู&quot; หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ออกใหผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา กรณีโรงเรียนเลิกกิจการ
2. ผูที่สามารถยื่นคําขอหนังสือรับรองความรูได ไดแก
2.1 ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประโยคประถมศึกษาตอนตน (ป.4) ระดับประโยคประถมศึกษาตอนปลาย(ป.7)
ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.3) ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) จากโรงเรียนเอกชนในระบบ ที่เลิกกิจการแลว
2.2ตองเปนผูที่เคยไดรับเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับจริงไปแลว แตไดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาดังกลาว สูญหาย
หรือ ชํารุดจนไมสามารถใชการได
3.สถานที่สามารถยื่นคําขอหนังสือรับรองความรู ไดแก
3.1 ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นไดที่ กลุมงานทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 319
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
3.2 ในตางจังหวัดสามารถยื่นไดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนไดรับอนุญาตจัดตั้ง / ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
4. กรณีไมปรากฏหลักฐานการจบหลักสูตร ระดับประโยคประถมศึกษาตอนตน (ป.4) ระดับประโยคประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.7) ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.3) ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)ระดับประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจะดําเนินการจัดทําหนังสือไป
ที่สํานักทดสอบการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดําเนินการตรวจสอบและแจงผลการตรวสอบ
กลับมาที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อจะดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองความรูตอไปโดยใชเวลา
ประมาณ 45 วัน ซึ่งจะไมนับรวมเวลาตามที่กําหนดในคูมือนี้
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุมงานทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 319 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

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

10300/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนไดรับ
อนุญาตจัดตั้ง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
สอบถามขอมูลเบื้องตน พรอมตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของเอกสารประกอบคําขอหนังสือรับรอง
ความรู
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานการจบหลักสูตรจากฐานขอมูลที่จัดเก็บ
และหรือเอกสารหลักฐานตนฉบับ
(หมายเหตุ: (กรณีไมปรากฏหลักฐานการจบหลักสูตร ระดับ
ประโยคประถมศึกษาตอนตน (ป.4) ระดับประโยค
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ระดับประโยคมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.ศ.3) ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
ศ.5) ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สาย
อาชีพ ตองสงตรวจสอบที่สํานักทดสอบการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกครั้ง))
3) การพิจารณา
จัดทําหนังสือรับรองความรู และเสนอผูอนุญาตพิจารณาลง
นาม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

3 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 (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
3) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา (ถามี))
4) ทะเบียนหยา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารจริงพรอมรับรองสําเนา (ถามี))
5) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา (ถามี))
6) ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อสกุล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา (ถามี))
7) รูปถาย
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขนาด 2 นิ้ว ถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาดํา แตงกายสุภาพ(เสื้อเชิ๊ตสีขาว หรือสูท) ถายไมเกิน 6เดือน)
8) ใบแจงความ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
9) สูติบัตรเณร หรือสูติบัตรพระ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((กรณีมีสถานะบวชเปนเณรหรือพระ) แสดงฉบับจริงพรอม
รับรองสําเนา)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 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
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอหนังสือรับรองความรูของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนในระบบ กรณี"
เลิกกิจการ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 บัตรประจําตัวประชาชน

ตัวจริง
0

2 สําเนาทะเบียนบาน

0

3 ทะเบียนสมรส

0

4 ทะเบียนหยา

0

5 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

0

6 ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อสกุล

0

7 รูปถาย

3

8 ใบแจงความ

1

9 สูติบัตรเณร หรือสูติบัตรพระ

0

แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
ไมพบแบบฟอรมคําขออนุญาต

สําเนา
เงื่อนไข
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา)
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา)
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา (ถามี))
1 (แสดงเอกสารจริงพรอม
รับรองสําเนา (ถามี))
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา (ถามี))
1 (แสดงฉบับจริงพรอม
รับรองสําเนา (ถามี))
0 (ขนาด 2 นิ้ว ถายครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวมหมวก ไม
สวมแวนตาดํา แตงกาย
สุภาพ(เสื้อเชิ๊ตสีขาว หรือ
สูท) ถายไมเกิน 6เดือน)
0 1

((กรณีมีสถานะบวชเปน
เณรหรือพระ) แสดงฉบับ
จริงพรอมรับรองสําเนา)
เงื่อนไข












คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบและใบแทนใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนใน
ระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ / ใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียน สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให
ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามแบบ สช. 4 ทายกฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนด
ขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนตามแบบ อ. 4
ทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบครบถวนถูกตอง โดยเจาหนาที่ไดตรวจสอบและลง
ลายมือชื่อรับเอกสารเรียบรอยแลว และผูยื่นคําขอไดชําระคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมแลวเทานั้น
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุมงานทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดําเนินนอก เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวน จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนไดขอ
อนุญาตจัดตั้ง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในจังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/
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
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ในจังหวัดยะลา 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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบและพิจารณา ความถูกตองครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: (คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ (แบบ สช. 4) /คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอน
โรงเรียน (แบบ อ. 4) ))
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: (นับระยะเวลาตอจากเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และเอกสารประกอบเรียบรอยแลว จนถึงชําระคายื่นคําขอ
และคาธรรมเนียม))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ /
ใบอนุญาตใหโอนโรงเรียน และจัดทําใบแทนใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ / ใบแทนใบอนุญาตใหรบั โอนโรงเรียน
เสนอผูอนุญาตพิจารณา
และลงนาม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

6 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
2) ใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงหรือสําเนาเอกสาร (ถามี))
3) หลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจทองที่ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหายหรือถูกทําลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง ใหแนบ
สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรอง
สําเนา และชําระคาอากรแสตมป)
5) รูปถาย 4 X 6 ซ.ม.
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา และรูปถาย
ตองถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(หมายเหตุ: -)
2)

คายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนในระบบ
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท
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) แบบ อ. 2 และแบบ อ. 4
(หมายเหตุ: -)
2) แบบ สช. 2 และแบบ สช. 4
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบและใบแทนใบอนุญาตใหรับโอน"
โรงเรียนในระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 บัตรประจําตัวประชาชน

ตัวจริง
0

สําเนา
เงื่อนไข
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา)
0 (แสดงเอกสารฉบับจริง
หรือสําเนาเอกสาร (ถามี))
0
-

2 ใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ

1

3 หลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจทองที่ที่
ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือถูกทําลาย

1

4 หนังสือมอบอํานาจ

1

0

5 รูปถาย 4 X 6 ซ.ม.

2

0

แบบฟอรมคําขออนุญาต
1 แบบ อ. 2 และแบบ อ. 4
2 แบบ สช. 2 และแบบ สช. 4

รายการเอกสาร





(กรณีผูรับใบอนุญาตไม

ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง ใหแนบสําเนาบัตร
ประชาชนผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนา และชําระคา
อากรแสตมป)
(เฉพาะกรณีผูรับ

ใบอนุญาตเปนบุคคล
ธรรมดา และรูปถายตอง
ถายมาแลวไมเกิน 6
เดือน)
เงื่อนไข
-



-



เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสาม และมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็น
กฎหมายที่มี บทบัญ ญัติบ างประการเกี่ย วกับการจํา กัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ยื่นคําขอตามแบบ สช. ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การจัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบในเขตกรุง เทพมหานคร ให้ยื่น คําขอ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนในระบบจะจัดตั้งขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอ ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่โรงเรียนในระบบจะจัดตั้งขึ้น
ข้อ ๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ตราสารจัดตั้งที่มีรายการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔)
และตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนในระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
และตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนในระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(๓) หลักฐานตามมาตรา ๒๓ แล้วแต่กรณี
(๔) สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสําเนา
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
(๖) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๗) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๘) รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจําเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกินหกเดือน
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๔ กรณีผู้ข อรับใบอนุญ าตเป็น นิติบุคคล ให้ยื่น คําขอพร้อมด้ว ยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็น บริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน
(๓) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
(๔) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์
(๕) หนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
เพื่อขอรับใบอนุญาต
(๖) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๗) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ (๕) (๖) และ (๗) ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายทะเบียนซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๕ ให้รายการต่อไปนี้ เป็นรายการอื่นตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕)
(๑) ตราของโรงเรียนในระบบ
(๒) ระเบียบการของโรงเรียนในระบบ
(๓) ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ
(๔) จํานวนห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน พร้อมระบุขนาด และ
ความจุนักเรียนต่อห้อง
(๕) จํานวนห้องประกอบ
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ข้อ ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและ
แผนการดําเนินงาน ต้องประกอบด้วย
(๑) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในระบบ
(๒) การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในระบบ พร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
(๓) แผนและขั้นตอนการดําเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิท ธิ
เหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียนในระบบ
(๔) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการโอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่
โรงเรียนในระบบ
(๕) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
(๖) แผนการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงินจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ในกรณีที่ประสงค์จะให้มีการขอความช่วยเหลือดังกล่าว
(๗) แผนการขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน รับรองมาตรฐานสากลที่ได้รั บ
การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาหกปี สําหรับโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ
ข้อ ๗ เมื่อผู้ อนุญ าตได้ รับคํา ขอพร้อมเอกสารและหลัก ฐานครบถ้ ว นแล้ ว ให้ผู้อ นุญ าต
ตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด ๒ หรือไม่ หากเห็นสมควรอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามประเภทและระดับที่ขออนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น แต่หากตรวจ
พบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาต
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ใช้แบบ สช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรีย นในระบบ ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการของ
ส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบ
ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบไว้ที่ที่ทํา
การของผู้อนุญาต จํานวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนในระบบ จํานวนหนึ่งชุด
และสําหรับกรณีที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้วแต่กรณี ส่ง
สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บไว้ จํานวนหนึ่งชุด
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบสูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใน
สาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามแบบ สช. ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนใบอนุญ าตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบให้ใช้แ บบใบอนุญ าตตามแบบ สช. ๒ ท้า ย
กฎกระทรวงนี้และมีข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ท่มี ุมบนด้านขวา
หมวด ๒
มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ข้อ ๙ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีคําว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย
หรือ อาจมี อัก ษรต่า งประเทศกํา กับ ด้ว ยก็ ได้ และสํา หรั บโรงเรี ย นในระบบที่ จัด การศึ กษาประเภท
อาชีว ศึกษาทั้ง ระดั บประกาศนีย บัต รวิชาชีพและระดับ ประกาศนีย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้น สูง อาจใช้ คําว่ า
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนคําว่า “โรงเรียน” ก็ได้
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย ต้องอ่านแล้วได้สําเนียงสอดคล้อง
กับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคําที่แปลแล้วมีความหมายว่า
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีนําหน้าหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนในระบบ
ข้อ ๑๐ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้อง
(๑) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนในระบบ
(๒) ไม่พ้องหรือมุ่ งหมายให้ค ล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิ ไธย หรือ พระนามของ
พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๓) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการี
หรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๔) ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ ชื่ อ สกุ ล หรื อ ชื่ อ อื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๕) ไม่ซ้ํากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกดําเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(๖) ไม่เป็น ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัวแทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรีย น
ในระบบ หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญ าตตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง
(๗) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ข้อ ๑๑ ตราของโรงเรียนในระบบต้อง
(๑) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔.๕ เซนติเมตร
วงในมีเ ส้น ผ่าศูน ย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็น สัญ ลัก ษณ์ข องโรงเรีย นในระบบ
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนให้เขีย นชื่อเต็มของโรงเรียนในระบบ ส่วนด้านล่างให้
เขียนชื่ออําเภอและจังหวัดที่โรงเรียนในระบบตั้งอยู่
(๒) ไม่เหมือนหรือมุ่ง หมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราช
สัญลักษณ์ ตราประจําราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทํานองเดียวกัน
(๓) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับเครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๒ สถานที่แ ละบริเวณที่จะใช้เป็น ที่ตั้งโรงเรีย นในระบบต้องไม่ขัด ต่อสุข ลักษณะหรือ
อนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิด
อันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนในระบบ
ที่ดินสําหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่น
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขต
ชัดเจน เว้นแต่ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขต
ของโรงเรียนในระบบก็ได้
ข้อ ๑๓ โรงเรียนในระบบต้องมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งหมด เว้นแต่โรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาเกษตรกรรมจะจัดให้มีที่ว่าง
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ก็ได้ และโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติ
ทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ อาจจัดให้มีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามน้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งหมดก็ได้
ข้อ ๑๔ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางวา
(๒) ระดับประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
ในกรณีที่เปิดสอนตั้งแต่สองระดับขึ้นไป ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
ข้อ ๑๕ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนประเภทวิชาเดียว
ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๑ ไร่ ๒ งาน เว้นแต่ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า
๒ ไร่ และประเภทวิชาเกษตรกรรมต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนหลายประเภทวิชา
ต้องมีข นาดที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ เว้น แต่เปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมด้ว ยต้องมีข นาดที่ดิน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่
ข้อ ๑๖ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
(๒) ระดับประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียนที่มีความสูงเกินสองชั้นเป็นห้องเรียน ให้คํานึงถึงความปลอดภัย
และการอํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สอง
(๒) ระดับประถมศึกษา ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สี่
(๓) ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ใช้เกินชั้นที่สี่ได้
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับชายและหญิงแยกต่างหาก
เป็นสัดส่วนในตัวอาคารเรียนชั้นนั้น ๆ ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไป ต้องจัดให้มีลิฟต์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วย
ข้อ ๑๘ ห้องเรียนต้องเป็นห้องโล่งไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวาง มีทางเข้าออกสองทาง โดยแต่ละ
ทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ในกรณีที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า
๑.๖๐ เมตร และต้องมีพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร ในกรณีที่
ห้องเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ความกว้างของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ในกรณีที่ห้องเรียนเป็นรูปอื่น ๆ
ส่วนที่แคบที่สุดของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
(๒) ห้องเรีย นระดับประถมศึกษา ระดับมัธ ยมศึกษา ระดับประกาศนีย บัต รวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และความกว้างของห้อง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ห้อ งเรีย นระดั บ ก่ อนประถมศึ กษา ระดั บประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ กษาของ
โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษา
แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐
ตารางเมตร
ข้อ ๑๙ ภายในบริเวณโรงเรียนในระบบต้องจัดให้มีนํา้ ดื่ม น้ําใช้ ห้องส้วมจัดแยกส่วนสําหรับ
ชายและหญิง และที่รับประทานอาหารให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ข้อ ๒๐ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรีย นการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๓)

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๑ โรงเรียนในระบบที่เปิดสอนมากกว่าหนึ่งประเภทจะต้องจัดให้มีที่ดิน อาคารเรีย น
อาคารประกอบ ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนาม น้ําดื่ม น้ําใช้ ห้องส้วมจัดแยกส่วนสําหรับชาย
และหญิง และที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของโรงเรียนในระบบที่เปิดสอน
ข้อ ๒๒ การคํานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา
มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา
(ก) เตรียมอนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน ต่อพื้นที่ ๑.๕ ตารางเมตร
(ข) อนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร และจํานวน
รวมของนักเรียนแต่ละห้องต้องไม่เกินสี่สบิ คน
(๒) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธ ยมศึกษา ห้องเรีย นที่มีพื้น ที่ ๔๘ ตารางเมตร ให้
คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกิน ห้องละสี่สิบห้าคน ถ้ามีพื้น ที่เพิ่มจาก ๔๘ ตารางเมตร ให้คํานวณ
ความจุเพิ่มขึ้น ได้โ ดยถือเกณฑ์ ๑ ตารางเมตร ต่อนักเรีย นหนึ่งคน และจํานวนรวมของนักเรีย น
แต่ละห้องต้องไม่เกินห้าสิบห้าคน
(๓) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญ ศึกษาที่จัด การเรีย นการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษาแก่บุคคลที่มี
ลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน ต่อ
พื้นที่ ๑ ตารางเมตร
ข้อ ๒๓ การคํ านวณความจุ นักเรีย นต่อห้ องเรีย น ห้ องเรีย นปฏิบั ติการ หรือ สถานที่ฝึ ก
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียน ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสี่สิบห้าคน
(๒) ห้องเรียนปฏิบัติการ ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสี่สิบห้าคน
(๓) สถานที่ฝึ ก ปฏิบั ติ ง านประเภทวิ ชาอุ ต สาหกรรม ให้ คํ า นวณความจุ นั กเรี ย นหนึ่ ง คน
ต่อพื้นที่ ๖ ตารางเมตร
(๔) สถานที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านประเภทวิ ช าเกษตรกรรม ให้ คํ า นวณความจุ นั ก เรี ย นหนึ่ ง คน
ต่อพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๒๔ การคํานวณความจุนักเรีย นต่อห้องเรีย นของโรงเรีย นในระบบประเภทนานาชาติ
มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา
(ก) เตรียมอนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน
(ข) อนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน
(๒) ระดับประถมศึกษา ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบห้าคน
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสามสิบคน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๕ การคํ า นวณความจุสู ง สุ ด ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นแต่ล ะประเภท มี หลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรี ย นในระบบประเภทสามั ญ ศึ กษา ให้ คํ านวณความจุนั ก เรี ย นห้ าคน ต่ อ พื้ น ที่
๘ ตารางเมตร พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน
โดยความจุสงู สุดต้องไม่เกินห้าพันคน
(๒) โรงเรี ย นในระบบประเภทอาชี ว ศึ ก ษา ให้ คํ า นวณความจุ นั ก เรี ย นห้ า คน ต่ อ พื้ น ที่
๘ ตารางเมตร พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน
โดยความจุสูงสุดของนักเรียนรอบเช้าและรอบบ่ายต้องไม่เกินรอบละห้าพันคน
(๓) โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ให้คํานวณจากจํานวนห้องเรียนและระดับชั้นเรียน
ที่เปิดสอน
หมวด ๓
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
ข้อ ๒๖ การขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบก่อนยื่นคําขอ
ให้ผู้รับใบอนุญ าตที่ประสงค์จะเปลี่ย นแปลงรายการในตราสารจัด ตั้งยื่น คําขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจั ด ตั้ง ตามแบบ สช. ๓ ท้ ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้ง แนบตราสารจั ด ตั้ง และ
รายละเอียดที่จะขอเปลี่ย นแปลง โดยให้แ สดงเหตุผลที่จะขอเปลี่ย นแปลง ตลอดจนเสนอมาตรการ
รองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาต
ให้ นํ า ความในข้ อ ๒ มาใช้บั ง คั บกั บ การยื่ น คํ าขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง
โดยอนุโลม
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําเอกสารประกอบคําขอจํานวนสองชุด สําหรับ
ในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๒๗ การขอเปลี่ย นแปลงรายการในตราสารจัด ตั้งที่ เป็น การขอเปลี่ย นแปลงประเภท
โรงเรีย นหรือการขอลดหรือ ยุบระดับที่เ ปิด สอน ผู้ รับใบอนุญ าตต้องแจ้งให้นักเรีย นและครู ที่ได้รั บ
ผลกระทบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนยื่นคําขอ
ข้อ ๒๘ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่เป็นการขอเปลี่ยนแปลงขนาดที่ดินหรือ
สถานที่ตั้ง ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ของโรงเรียนในระบบประกอบคําขอ
การขอเพิ่มขนาดที่ดิน ที่ใช้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบ ที่ดิน ที่ขอเพิ่มจะต้องมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ตารางวา และอยู่ห่างจากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามเส้นทางคมนาคมไม่เกิน
๑ กิโลเมตร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ในกรณีที่ที่ดินตามวรรคสองอยู่ห่างเกิน ๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ให้สํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้ว แต่กรณี ส่งคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และ
เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งผลการพิจารณาให้
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้ว แต่กรณี เพื่อ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบต่อไป
ข้อ ๒๙ เมื่อผู้อนุญ าตได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้ว นแล้ว ให้ผู้อนุญ าต
พิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด ๒ เหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ และแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วน
ในกรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมาย
ราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง
ให้นําความในข้อ ๗ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการจัดเก็บคําขอและเอกสารประกอบคําขอตาม
ข้อ ๒๖ โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ คําขอรับใบอนุญ าตที่ได้ยื่น ไว้ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ร ะหว่า ง
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่างไป
จากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แบบ สช. ๑

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
 ๑.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อ ยไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี
มี ค วามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................

๒
 ๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อ ยไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี
มี ค วามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................

๓
๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ...................................................................
 ประเภทสามัญศึกษา

 ระดับก่อนประถมศึกษา  เตรียมอนุบาล  อนุบาล
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
 ทั่วไป  โรงเรียนการกุศล  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

 ประเภทอาชีวศึกษา

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
 ทั่วไป  โรงเรียนการกุศล  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

 ประเภทนานาชาติ

 ระดับก่อนประถมศึกษา  เตรียมอนุบาล  อนุบาล
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา

โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์
จํานวน ........ แผ่น

๔
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
จํานวน ........ แผ่น
 ตราสารจัดตัง้ จํานวน ........ แผ่น
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น
 หลักฐานตามมาตรา ๒๓ ................................................................................................................
.......................................................................................................................... จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือ
สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตัง้ โรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ
ที่นํามาใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
๔. ข้าพเจ้า ได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้า ได้ยื่นคํา ขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ).................................................ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(.................................................)
ความเห็น
 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................)
..... / ..... / ..........

แบบ สช. ๒

เลขที่ใบอนุญาต ........... /.............

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
และมีตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบแนบท้ายใบอนุญาตนี้
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........
ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ สช. ๓

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

ชื่อผู้รับใบอนุญาต ..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
มีความประสงค์ทจี่ ะขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตัง้ เนื่องจาก.................................................
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น
 ตราสารจัดตั้ง จํานวน ........ แผ่น
 รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จํานวน ........ แผ่น
 มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ
จํานวน ........ แผ่น
 รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น
 หนังสือมอบอํานาจของผู้รบั ใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

แบบ สช. ๔

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

ชื่อผู้รับใบอนุญาต ..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
มีความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ เนื่องจาก..................................
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องทีท่ ี่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
 ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 หนังสือมอบอํานาจของผูร้ ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕) และวรรคสาม และมาตรา ๒๓ วรรคสาม บัญญัติให้
การจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องมีขนาดที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอพร้อมตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
และเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และบัญญัติให้การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งสามารถกระทําได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ย วกับการโอนใบอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นเอกชนไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญ าตผู้ใ ดประสงค์ จะโอนใบอนุญาตให้จั ด ตั้งโรงเรี ย นเอกชนให้บุค คลอื่ น
ให้ยื่นคําขอต่อผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ โดยผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และผู้รับโอน ยื่นคําขอ
ตามแบบ อ. ๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอรับใบอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรีย นในระบบ และกฎกระทรวงว่าด้ว ยการขอรับใบอนุญาตให้จัด ตั้ง
โรงเรียนนอกระบบ แล้วแต่กรณี โดยผู้รับโอนต้องแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ มาพร้อมกับคําขอด้วย
ข้อ ๓ ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ นอกจากต้องมีเอกสารตามข้อ ๒ แล้ว ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสาร
ที่แสดงว่ามีสิทธิในการใช้สอยที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
หากผู้รับโอนไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงว่ามีสิทธิในการใช้สอยที่ดิน
และทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว ผู้รับโอนอาจแสดงหลักฐานอื่นที่แสดงได้ว่าจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิท ธิในการใช้สอยที่ดินและทรัพย์สินอัน เป็น ที่ตั้งของโรงเรียน ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญ าตออกหนังสือ
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้รับโอนได้ดําเนินการจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๔ ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการคุ้มครองการทํางาน หรือตามกฎหมายแรงงาน แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อ ๕ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบ
คําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญ ญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
หากเห็นสมควรอนุญาต ให้ผ้อู นุญาตออกใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียน แต่หากตรวจพบว่า มีข้อใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาต
ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนในระบบ ให้ใช้แบบ อ. ๒ ท้ายประกาศนี้
ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนนอกระบบ ให้ใช้แบบ อ. ๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ในกรณีที่ใบอนุญ าตให้รับโอนโรงเรียนสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนตามแบบ อ. ๔ ท้ายประกาศนี้
ใบแทนใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนให้ใช้แบบใบอนุญาตตามแบบ อ. ๒ ท้ายประกาศนี้และ
มีข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มุมบนด้านขวา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

แบบ อ. ๑
คําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอโอนใบอนุญาต
 ๑.๑ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
 ๑.๒ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอนใบอนุญาต
 ๒.๑ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้า พเจ้า ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรีย นเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้ม ละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ คน
เสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................

๒
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
 ๒.๒ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้า พเจ้า ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรีย นเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้ม ละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ คน
เสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

๓
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
๓. ผู้ขอโอนมีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้รับโอนข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 โรงเรียนในระบบ
 โรงเรียนนอกระบบ
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จํานวน ........ แผ่น
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
จํานวน ........ แผ่น
 ตราสารจัดตัง้ จํานวน ........ แผ่น (กรณีโรงเรียนในระบบ)
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
นอกระบบ จํานวน ........ แผ่น
 หลักฐานตามข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียนเอกชน จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสําเนาใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น

๔
๔. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในคําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่นํามาใช้ประกอบคําขอนี้ ถูกต้องตรง
ความเป็นจริงทุกประการ
๕. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนได้ทราบแล้วว่า เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ผู้อนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอโอน
(.................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูร้ ับโอน
(.................................................)
ความเห็น
 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................)
..... / ..... / ..........

แบบ อ. ๒

หนังสืออนุญาตเลขที่ ........... /.............

ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนในระบบ
ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียน..........................................
................................................................................................................................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด .................................................................ลงวันที่..............เดือน................................................
พ.ศ. ......... นั้น
อนุญาตให้....................................................................................................ผู้ขอโอน
โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน..............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ให้แก่.........................................................................................................................................ผูร้ ับโอน
อยู่บ้านเลขที่ ................................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........
ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ อ. ๓

หนังสืออนุญาตเลขที่ ........... /.............

ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนนอกระบบ
ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียน..........................................
................................................................................................................................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด .................................................................ลงวันที่..............เดือน................................................
พ.ศ. ......... นั้น
อนุญาตให้....................................................................................................ผู้ขอโอน
โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน..............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ให้แก่.........................................................................................................................................ผูร้ ับโอน
อยู่บ้านเลขที่ ................................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........
ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ อ. ๔

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชน
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

ชื่อผู้รับใบอนุญาต ..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
มีความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชน เนื่องจาก.......................................
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องทีท่ ี่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
 ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 หนังสือมอบอํานาจของผูร้ ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบและใบแทนใบอนุญาตใหรบั โอนโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ / ใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนนอกระบบ สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามแบบ สช. 7ทายกฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555 หรือยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนตาม
แบบ อ. 4 ทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชน
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบครบถวนถูกตอง โดยเจาหนาที่ไดตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อรับเอกสารเรียบรอยแลว และผูยื่นคําขอไดชําระคายื่นคําขอและคาธรรมเนียมแลวเทานั้น
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
กลุมงานทะเบียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวน จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนไดขอ
อนุญาตจัดตั้ง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในจังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/
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
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ในจังหวัดยะลา 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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบและพิจารณา ความถูกตองครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: (คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอก
ระบบ (แบบ สช. 7) /คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอน
โรงเรียน (แบบ อ. 4) ))
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: (นับระยะเวลาตอจากเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และเอกสารประกอบเรียบรอยแลว จนถึงชําระคายื่นคําขอ
และคาธรรมเนียม ))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ /
ใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียน และจัดทําใบแทนใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ / ใบแทนใบอนุญาตใหรับโอน
โรงเรียน เสนอผูอนุญาตพิจารณา และลงนาม
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

6 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
2) ใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงหรือสําเนาเอกสาร (ถามี))
3) หลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาต
นั้นสูญหายหรือถูกทําลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง ใหแนบ
สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมรับรอง
สําเนา และชําระคาอากรแสตมป)
5) รูปถาย 4x6 ซม.
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะในกรณีผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา และรูป
ถายตองถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)
2)

คายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 300 บาท
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) แบบ อ. 2 และแบบ อ. 4
(หมายเหตุ: -)
2) แบบ สช. 6 และแบบ สช. 7
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบและใบแทนใบอนุญาตใหรับโอน"
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 บัตรประจําตัวประชาชน

ตัวจริง
0

2 ใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ

1

3 หลักฐานการรับแจงความของสถานีตํารวจแหง
ทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือถูกทําลาย

1

4 หนังสือมอบอํานาจ

1

0

5 รูปถาย 4x6 ซม.

2

0

แบบฟอรมคําขออนุญาต
1 แบบ อ. 2 และแบบ อ. 4
2 แบบ สช. 6 และแบบ สช. 7

รายการเอกสาร

สําเนา
เงื่อนไข
1 (แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา)
0 (แสดงเอกสารฉบับจริง
หรือสําเนาเอกสาร (ถามี))
0
-





(กรณีผูรับใบอนุญาตไม

ไดมาดําเนินการดวย
ตนเอง ใหแนบสําเนาบัตร
ประชาชนผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนา และชําระคา
อากรแสตมป)
(เฉพาะในกรณีผูรับ

ใบอนุญาตเปนบุคคล
ธรรมดา และรูปถายตอง
ถายมาแลวไมเกิน 6
เดือน)
เงื่อนไข
-



-



เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็น กฎหมายที่ มีบทบัญ ญั ติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ให้ยื่นคําขอตามแบบ สช. ๕
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การจัด ตั้ง โรงเรีย นนอกระบบในเขตกรุง เทพมหานคร ให้ยื่น คําขอ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอ ให้ยื่นคําขอ ณ สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่โรงเรียนนอกระบบจะจัดตั้งขึ้น
ข้อ ๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง
(๑) (๒) (๓) และ (๔) และรายการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบ
ไว้มุมล่างด้านซ้าย
(๒) หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
หลักสูตรจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
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(๓) สําเนาหนังสือ สําคัญ แสดงการเป็น ผู้มีกรรมสิท ธิ์ในที่ดิน หรือสําเนาสัญ ญาเช่าอาคาร
ที่มีกําหนดเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
(๔) สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสําเนา
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
(๖) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๗) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๘) รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
หรื อแว่น ตาสีเ ข้ม และไม่ใ ส่ผ้ าโพกศีร ษะเว้ น แต่ผู้ ซึ่ง มีค วามจํ าเป็น ตามศาสนา นิก ายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกินหกเดือน
การยื่ น คํา ขอในเขตกรุง เทพมหานคร ให้ จัด ทํา รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ กิ จการของโรงเรี ย น
นอกระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๔ กรณีผู้ข อรับใบอนุญ าตเป็น นิติบุคคล ให้ยื่น คําขอพร้อมด้ว ยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
(๒) สําเนาบัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัท จํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน
(๓) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
(๔) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์
(๕) หนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
(๖) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๗) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ (๕) (๖) และ (๗) ของผู้จดั การหรือผู้แทนของนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) นายทะเบีย นซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบีย น
นิติบุคคลต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
จํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๕ ให้รายการต่อไปนี้ เป็นรายการอื่นตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง (๕)
(๑) ตราของโรงเรียนนอกระบบ
(๒) ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ
(๓) ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนนอกระบบต่อรอบ
(๔) ขนาดพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียนนอกระบบ
(๕) จํานวนห้องเรียนพร้อมระบุขนาด ห้องประกอบ และความจุนักเรียนต่อห้อง
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ข้อ ๖ เมื่ อ ผู้ อ นุ ญ าตได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มเอกสารและหลั ก ฐานครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าต
ตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้ว ยว่าผู้ข อรับใบอนุญ าตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตลอดจนได้ปฏิบัติต าม
มาตรฐานการจัด ตั้งโรงเรีย นนอกระบบตามหมวด ๒ หรือไม่ หากเห็น สมควรอนุญ าต ให้ผู้อนุญาต
ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามประเภทที่ขออนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น แต่หาก
ตรวจพบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาต
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ให้ใช้แบบ สช. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีอนุญาตให้จั ด ตั้ง โรงเรีย นนอกระบบ ให้ผู้อนุญ าตประทับตราเครื่องหมายราชการ
ของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
ให้ ผู้ อ นุญ าตจัด เก็ บรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิจ การของโรงเรีย นนอกระบบไว้ ที่ที่ ทํ า การของ
ผู้อนุ ญ าต จํานวนหนึ่ง ชุด มอบให้ผู้ รับ ใบอนุญ าตจั ด เก็บไว้ที่ โ รงเรี ย นนอกระบบ จํา นวนหนึ่ งชุ ด
และสํา หรับ กรณีที่ผู้ อํา นวยการสํ านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษาหรื อผู้ ว่าราชการจัง หวั ด
เป็น ผู้อนุญ าต ให้สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํ านักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
แล้วแต่กรณี ส่งสําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
นอกระบบให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บไว้ จํานวนหนึ่งชุด
ข้อ ๗ ในกรณีที่ ใ บอนุญ าตให้ จั ด ตั้ งโรงเรี ย นนอกระบบสู ญ หาย ถู กทํ า ลาย หรือ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามแบบ สช. ๗
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นนอกระบบ ให้ ใ ช้ แ บบใบอนุ ญ าตตามแบบ สช. ๖
ท้ายกฎกระทรวงนี้และมีข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มมุ บนด้านขวา
หมวด ๒
มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ข้อ ๘ ชื่อของโรงเรียนนอกระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีคําว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย
หรืออาจมีอักษรต่างประเทศกํากับด้วยก็ได้
ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย ต้องอ่านแล้วได้สําเนียงสอดคล้อง
กับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคําที่แปลแล้วมีความหมายว่า
โรงเรียนนําหน้าหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
ข้อ ๙ ชื่อของโรงเรียนนอกระบบต้อง
(๑) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนนอกระบบ
(๒) ไม่พ้ องหรือมุ่ ง หมายให้ค ล้ายกับพระปรมาภิไ ธย พระนามาภิ ไธย หรือ พระนามของ
พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
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(๓) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการี
หรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(๔) ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ ชื่ อ สกุ ล หรื อ ชื่ อ อื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(๕) ไม่ซ้ํากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรีย นที่เลิกดําเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(๖) ไม่เป็น ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัว แทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรีย น
นอกระบบ หรือ สถาบัน หรือสถานศึกษาอื่น ในต่ างประเทศ เว้น แต่จะได้รั บอนุ ญ าตจากผู้อนุ ญ าต
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
(๗) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๐ ตราของโรงเรียนนอกระบบต้อง
(๑) เป็น ลายโปร่ ง และเป็ น รูป วงกลมสองวงซ้ อนกั น วงนอกมีเส้ น ผ่า ศูน ย์ กลางยาว ๔.๕
เซนติเมตร วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรีย น
นอกระบบ ระหว่างเส้น รอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้า นบนให้ เขีย นชื่ อเต็มของโรงเรีย นนอกระบบ
ส่วนด้านล่างให้เขียนชื่ออําเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่
(๒) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์
ตราประจําราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทํานองเดียวกัน
(๓) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับเครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๑ สถานที่ แ ละบริ เ วณที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง โรงเรี ย นนอกระบบต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ สุ ข ลั ก ษณะ
หรืออนามัย ของนักเรีย น มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โ รงงาน
ที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนนอกระบบ
พื้นที่ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่นและมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอนตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพื้นที่ใช้สอย
สําหรับแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่หลักสูต รที่โ รงเรีย นนอกระบบเปิด สอน
มีระยะเวลาเรียนเกินหกร้อยชั่วโมง ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าประเภทละ ๒๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๑๒ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งธุ ร การหรื อ ห้ อ งพั ก ครู ห รื อ ผู้ ส อน พื้ น ที่ ห รื อ
ห้องพักผ่อนสําหรับนักเรียน น้ําดื่ม และห้องส้วมสําหรับชายและหญิงแยกต่างหากเป็นสัดส่วนให้เพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน
ข้อ ๑๓ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบสําหรับห้องเรียนภาคทฤษฎีต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(๑) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน ต้องมีจํานวนนักเรียนไม่เกินสี่สิบห้าคน
ต่อห้องเรียน
(๒) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจํานวนนักเรียนไม่เกินเก้าสิบคนต่อ
ห้องเรีย น และต้องมีเจ้าหน้าที่ ประจําห้องเรีย นทําหน้าที่ดูแลความเรีย บร้อยและควบคุมการใช้สื่ อ
การเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งคน
(๓) การจัด การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
ในกรณี ที่ มี นัก เรี ย นเกิ น เก้ า สิบ คน ต้ อ งมี เ จ้ าหน้ า ที่ป ระจํา ห้ อ งเรี ย นทํ า หน้า ที่ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย
และควบคุมการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งคน
“สื่อการเรียนการสอน” ตาม (๒) และ (๓) หมายความว่า โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉาย หรือ เครื่องมืออื่น ใดที่ ทําให้เกิด ภาพ เสีย ง หรือภาพและเสีย ง ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ใ น
การเรียนหรือการสอน
ในการจัด การเรีย นการสอนโดยใช้สื่ อการเรีย นการสอนตามวรรคหนึ่ง ผู้ข อรับใบอนุญ าต
ต้องจัดให้มีจํานวนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ข้อ ๑๔ การคํานวณความจุนักเรีย นต่อห้องเรีย นของโรงเรีย นนอกระบบ ให้พิจารณาจาก
จํานวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนประกอบกับพื้นที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียนภาคทฤษฎี ให้คํานวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรต่อนักเรีย น
หนึ่งคน
(๒) ห้องเรียนภาคปฏิบัติ ให้คํานวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตรต่อนักเรียน
หนึ่งคน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ คํา ขอรั บใบอนุ ญ าตที่ ได้ ยื่ น ไว้ก่ อ นวั น ที่ก ฎกระทรวงนี้ ใช้ บั งคั บ และยัง อยู่ร ะหว่ า ง
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตสั่งให้ผู้ข อรับใบอนุญาตดําเนิน การแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
และส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แบบ สช. ๕

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
 ๑.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อ ยไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี
มี ค วามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................

๒
 ๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อ ยไม่บกพร่องในศีล ธรรมอันดี
มี ค วามเลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํา่ กว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................

๓
๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
อักษรย่อ (ถ้ามี) ......................................................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ...................................................................
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้รบั ใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์
จํานวน ........ แผ่น
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิตบิ ุคคล
จํานวน ........ แผ่น
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น
 หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้หลักสูตร
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าอาคาร
ที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือ
สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตัง้ โรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น

๔
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทีร่ ะบุในคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
ที่นํามาใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ
๔. ข้าพเจ้า ได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้า ได้ยื่นคํา ขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ).................................................ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(.................................................)
ความเห็น
 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................)
..... / ..... / ..........

แบบ สช. ๖

เลขที่ใบอนุญาต ........... /.............

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
และมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบแนบท้ายใบอนุญาตนี้
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........

ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ สช. ๗

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

ชื่อผู้รับใบอนุญาต ..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
มีความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เนื่องจาก..............................
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องทีท่ ี่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
 ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 หนังสือมอบอํานาจของผูร้ ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการขอรับใบอนุญาตผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องยื่นคําขอพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้
และรายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ย วกับการโอนใบอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นเอกชนไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญ าตผู้ใ ดประสงค์ จะโอนใบอนุญาตให้จั ด ตั้งโรงเรี ย นเอกชนให้บุค คลอื่ น
ให้ยื่นคําขอต่อผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ โดยผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และผู้รับโอน ยื่นคําขอ
ตามแบบ อ. ๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
การขอรับใบอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรีย นในระบบ และกฎกระทรวงว่าด้ว ยการขอรับใบอนุญาตให้จัด ตั้ง
โรงเรียนนอกระบบ แล้วแต่กรณี โดยผู้รับโอนต้องแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ มาพร้อมกับคําขอด้วย
ข้อ ๓ ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ นอกจากต้องมีเอกสารตามข้อ ๒ แล้ว ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสาร
ที่แสดงว่ามีสิทธิในการใช้สอยที่ดินและทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
หากผู้รับโอนไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงว่ามีสิทธิในการใช้สอยที่ดิน
และทรัพย์สินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว ผู้รับโอนอาจแสดงหลักฐานอื่นที่แสดงได้ว่าจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิท ธิในการใช้สอยที่ดินและทรัพย์สินอัน เป็น ที่ตั้งของโรงเรียน ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญ าตออกหนังสือ
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้รับโอนได้ดําเนินการจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๔ ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนว่าด้วยการคุ้มครองการทํางาน หรือตามกฎหมายแรงงาน แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อ ๕ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบ
คําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญ ญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
หากเห็นสมควรอนุญาต ให้ผ้อู นุญาตออกใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียน แต่หากตรวจพบว่า มีข้อใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาต
ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนในระบบ ให้ใช้แบบ อ. ๒ ท้ายประกาศนี้
ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนนอกระบบ ให้ใช้แบบ อ. ๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ในกรณีที่ใบอนุญ าตให้รับโอนโรงเรียนสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนตามแบบ อ. ๔ ท้ายประกาศนี้
ใบแทนใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนให้ใช้แบบใบอนุญาตตามแบบ อ. ๒ ท้ายประกาศนี้และ
มีข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มุมบนด้านขวา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

แบบ อ. ๑
คําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอโอนใบอนุญาต
 ๑.๑ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
 ๑.๒ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอนใบอนุญาต
 ๒.๑ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อ - สกุล ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้า พเจ้า ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรีย นเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้ม ละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ คน
เสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................

๒
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
 ๒.๒ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ .........................................................
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล .......................................................................................
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ...............
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ชื่อ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ชื่อ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ ..................
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา .....................................................
ข้า พเจ้า ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรีย นเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้ม ละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ คน
เสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด
เรื่อง ................................................................................................................
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน
ความผิดฐาน ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
พ้นโทษเมือ่ วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

๓
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
(๔.๑) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
(๔.๒) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ......................................
๓. ผู้ขอโอนมีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้รับโอนข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 โรงเรียนในระบบ
 โรงเรียนนอกระบบ
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ จํานวน ........ แผ่น
 รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จํานวน ........ แผ่น
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
จํานวน ........ แผ่น
 ตราสารจัดตัง้ จํานวน ........ แผ่น (กรณีโรงเรียนในระบบ)
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
นอกระบบ จํานวน ........ แผ่น
 หลักฐานตามข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียนเอกชน จํานวน ........ แผ่น
 สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสําเนาใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น

๔
๔. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในคําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่นํามาใช้ประกอบคําขอนี้ ถูกต้องตรง
ความเป็นจริงทุกประการ
๕. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนได้ทราบแล้วว่า เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ผู้อนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ).................................................ผู้ขอโอน
(.................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูร้ ับโอน
(.................................................)
ความเห็น
 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................)
..... / ..... / ..........

แบบ อ. ๒

หนังสืออนุญาตเลขที่ ........... /.............

ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนในระบบ
ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียน..........................................
................................................................................................................................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด .................................................................ลงวันที่..............เดือน................................................
พ.ศ. ......... นั้น
อนุญาตให้....................................................................................................ผู้ขอโอน
โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน..............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ให้แก่.........................................................................................................................................ผูร้ ับโอน
อยู่บ้านเลขที่ ................................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........
ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ อ. ๓

หนังสืออนุญาตเลขที่ ........... /.............

ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนนอกระบบ
ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตัง้ โรงเรียน..........................................
................................................................................................................................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด .................................................................ลงวันที่..............เดือน................................................
พ.ศ. ......... นั้น
อนุญาตให้....................................................................................................ผู้ขอโอน
โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน..............................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต......................................................................................................................................
ให้แก่.........................................................................................................................................ผูร้ ับโอน
อยู่บ้านเลขที่ ................................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ..........
ติดรูปถ่าย
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

--ประทับตราส่วนราชการผูอ้ นุญาต--

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้อนุญาต
(...........................................................)

แบบ อ. ๔

เลขรับที่.................................
วันที่.......................................
(สําหรับเจ้าหน้าที)่
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชน
เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. .......

ชื่อผู้รับใบอนุญาต ..................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........................................................
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..........................................
ได้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน ............................................................................................................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .....................................................................................................
ประเภท .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร .........................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ...............
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..............................
มีความประสงค์ทจี่ ะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชน เนื่องจาก.......................................
................................................................................................................................................................
และได้แนบ  หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องทีท่ ี่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
 ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ
 หนังสือมอบอํานาจของผูร้ ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

