คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
นานาชาติ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เรื่องที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 และที่
แกไขเพิ่มเติม)มีดังนี้
1.1 วัตถุประสงค
1.2 ชือ่ ประเภทระดับของโรงเรียนในระบบ
1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ
1.4 ตราหรืออักษรยอของโรงเรียนในระบบ
1.5 ระเบียบการของโรงเรียนในระบบ
1.6 ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ
1.7อาคารเรียน อาคารประกอบ จํานวนหองเรียน พรอมระบุขนาดแลุความจุนักเรียนตอหองจํานวนหองประกอบ พรอม
ระบุขนาด
1.8เพิ่ม ลดเนื้อที่ดิน
1.9อายุนักเรียน
1.10เครื่องแบบนักเรียน (กอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงตองไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงฯ)
1.11การเปด ปด ภาคเรียน
1.12 วันหยุดประจําสัปดาห
1.13 รายการอื่นๆ
2. การขอเปลีย่ นแปลงรายการในตราสารจัดตั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ
กอนยื่นคําขอใหผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจัดตั้งตามแบบ สช.3 พรอมทั้งแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดที่จะขอเปลี่ยนแปลง โดยใหแสดงเหตุผลที่จะขอ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสนอมาตรการรองรับหรือแผนการชวยเหลือนักเรียนและครูท่ไี ดรับผลกระทบประกอบการพิจารณา
ของผูอนุญาต
2.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่เปนการขอเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียนหรือการขอลดหรือยุบระดับที่
เปดสอน ผูรับใบอนุญาตตองแจงใหนักเรียนและครูที่ไดรับผลกระทบทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนยื่นคําขอ
2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่เปนการขอเปลี่ยนแปลงขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง ตองแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบประกอบคําขอ
การขอเพิ่มขนาดที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ที่ดินที่ขอเพิ่มจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 200 ตารางวา และอยูหางจาก
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามเสนทางคมนาคมไมเกิน 1 กิโลเมตร
ในกรณีที่ดินที่ขอเพิ่มอยูหางเกิน 1 กิโลเมตร แตไมเกิน 3 กิโลเมตร ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ

สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอแลวแตกรณีสงคําขอและเอกสารประกอบคําขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนเปนผูพิจารณาอนุญาต และเมื่อพิจารณาเสร็จแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แลวแตกรณี เพื่อ
ดําเนินการแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบตอไป
2.3 เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขอพรอมเอกสารประกอบคําขอครบถวนแลว ใหผูอนุญาตพิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรฐานการ
จัดตั้งโรงเรียนในระบบเหคุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลงมาตรการรองรับหรือแผนการชวยเหลือนักเรียนและครูที่ไดรับผลกระทบ
และแจงผลการพิจารณาใหผูรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารประกอบคําขอ
ครบถวน
ในกรณีอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ใหผูอนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการของสวนราชการผู
อนุญาตไวมุมลางดานขวาของตราสารจัดตั้งในสวนที่ขอเปลี่ยนแปลง
3. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
3.1 โรงเรียนยื่นคําขอ แบบ สช.3 เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โดยจะตองแนบเอกสาร ตามรายการที่กําหนดใน
แบบ
3.2 สวนราชการผุอนญาต ลงทะเบียนรับเรื่องในแบบคําขอ
3.3 ผูอนุญาต พิจารณาแจงผลการพิจารณา ภายใน 60 วัน นับแตวันรับคําขอพรอมเอกสารประกอบครบถวน โดย
ออกเปนหนังสือราชการใหเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
3.4 กรณีอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ใหผูอนุญาตลงรายมือชื่อพรอมประทับตราเครื่องหมายราชการ
ของสวนราชการผูอนุญาตไวมุมลางดานขวาของตราสารจัดตั้งในสวนที่ขอเปลี่ยนแปลง
3.5 กรณีมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ใหสวนราชการพิมพรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงแนบทาย โดยใชแบบ อช. 1
3.6 ตราสารจัดตั้ง ตองประทับตราโรงเรียนไวมุมดานซายของตราสารจัดตั้งดวยหมึกสีน้ําเงินพรอมลงลายมือชื่อผูรับ
ใบอนุญาตกํากับในดวงตราที่ประทับ โรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดทําตราสารจัดตั้งจํานวนสองชุด สําหรับใน
เขตจังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวนสามชุด
ใหประทับตราเครื่องหมายราชการของสวนราชการผูอนุญาตดวยหมึกสีแดงพรอมลงลายมือชื่อผูอนุญาตกํากับในดวง
ตราที่ประทับไวมุมลางดานขวาของตราสารจัดตั้ง และใหผูอนุญาตจัดเก็บตราสารจัดตั้งไวที่ทําการของผูอนุญาตจํานวนหนึ่ง
ชุด มอบใหผูรับใบอนุญาตจัดเก็บไวที่โรงเรียนในระบบจํานวนหนึ่งชุด กรณีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ใหสงตราสารจัดตั้งใหสํานักงานเก็บไวจํานวน
หนึ่งชุด
4. การพิจารณาเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมี
ความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจดบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในใบบันทึกดังกลาวมิฉะนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร
ติดตอที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
10300/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวนจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัด
ปตตานีจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอเทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอยกรณีมีการชําระ
คาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30 น.))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานีจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะ
นะอําเภอเทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอย/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในจังหวัดยะลาจังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอ
จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

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

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

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

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ (สช.3) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคาคําขอ
(หมายเหตุ: -)
3)

4)

การพิจารณา
ตรวจสอบความพรอมและความถูกตองของรายการที่ขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งรวมทั้งตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและสรุปผลพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําบันทึกเสนอผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารไดและลงนามในใบอนุญาต (อช.1) พรอม
หนังสือแจงผูรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับคําขอแจงผลการพิจารณาอนุญาต
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจลงนามแลวเสร็จ))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจไดแก สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอม
ชําระคาอากรแสตมป )

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

56 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

3 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
2) ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนา)
3) รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 4) โฉนดที่ดินฉบับจริงหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสือ
ยินยอมใหใชที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน
หรือสิทธิเก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาไม
นอยกวาสิบป
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริง พรอมรับรองสําเนา (กรณีขอเพิ่ม
หรือลดเนื้อที่ดิน))
5) เอกสารการรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
(แบบอ.6) หรือเอกสารใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุใหใช
อาคารเพื่อการศึกษา (แบบอ.5) หรือหนังสือตรวจสอบและรับรอง
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากวุฒิวิศวกรที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งและ
แผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ
-รับรองสําเนา (กรณีขอเพิ่ม ขอลด หรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ))
6) หลักสูตรตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะหลักสูตรที่ขอขยาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีการขอขยายชั้นเรียน )

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
7) แผนผังหองเรียนและหองประกอบพรอมระบุขนาด
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 8) มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงตราสารในแตละเรื่องที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 9) ตัวอยางตราประทับโรงเรียน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีขอเปลี่ยนแปลงตราโรงเรียน)
10) รูปถายเครื่องแบบนักเรียนชายหญิง
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปลี่ยนแปลงอายุนักเรียน เครืองแบบนักเรียน)
11) ใหโรงเรียนจัดทําตราสารหมวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อผูรับใบอนุญาตพรอมประทับตราโรงเรียน
ดวยหมึกสีน้ําเงินมุมลางซาย)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 100 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
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

เอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุญาตเปลียนแปลงรายการในตราสารจัดตังโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทนานาชาติ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง

ตัวจริง
0

สําเนา
เงื่อนไข
1 (เอกสารประกอบหนังสือ 
มอบอํานาจไดแก สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ พรอมชําระ
คาอากรแสตมป)
1 (รับรองสําเนา)


2 ตราสารจัดตั้งโรงเรียน

0

3 รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง

0

1

-



4 โฉนดที่ดินฉบับจริงหรือหลักฐานอื่นที่แสดง
กรรมสิทธิ์หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดินหรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิ
เก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการ
เชาไมนอยกวาสิบป

0

1

(แสดงเอกสารฉบับจริง
พรอมรับรองสําเนา (กรณี
ขอเพิ่มหรือลดเนื้อที่ดิน))



5 เอกสารการรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลง
อาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร
(แบบอ.6)
หรือเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารที่
ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุใหใชอาคารเพื่อ
การศึกษา (แบบอ.5) หรือหนังสือตรวจสอบและ
รับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากวุฒิ
วิศวกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรรม
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

0

1



6 หลักสูตรตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะ
หลักสูตรที่ขอขยาย)

1

0

(กรณีเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ตั้งและแผนผังแสดง
บริเวณและอาคารของ
โรงเรียนในระบบ
-รับรองสําเนา (กรณีขอ
เพิ่ม ขอลด หรือปรับปรุง
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ))
(กรณีการขอขยายชั้น
เรียน)



รายการเอกสาร
7 แผนผังหองเรียนและหองประกอบพรอมระบุขนาด

ตัวจริง
1

สําเนา
1

เงื่อนไข
-



8 มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตราสารในแตละเรื่องที่
ยื่นขอเปลี่ยนแปลง

1

0

-



9 ตัวอยางตราประทับโรงเรียน

1

0



10 รูปถายเครื่องแบบนักเรียนชายหญิง

1

0

11 ใหโรงเรียนจัดทําตราสารหมวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

2

0

(กรณีขอเปลี่ยนแปลงตรา
โรงเรียน)
(กรณีเปลี่ยนแปลงอายุ
นักเรียน เครืองแบบ
นักเรียน)
(ลงลายมือชื่อผูรับ
ใบอนุญาตพรอม
ประทับตราโรงเรียนดวย
หมึกสีน้ําเงินมุมลางซาย)

แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
ไมพบแบบฟอรมคําขออนุญาต

เงื่อนไข




