คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
ประเภทนานาชาติ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักสูตรตางประเทศที่ขอที่ขอขยายตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2.การขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียนในระบบกอนยื่นคําขอ
3. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ
3.1. โรงเรียนยื่นคําขอแบบอช.2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบโดยจะตองแนบ
เอกสารตามรายการที่กําหนดในแบบ
3.2 สวนราชการผูอนุญาตลงทะเบียนรับเรื่องในแบบคําขอ
3.3 ผูอนุญาตพิจารณาแจงผลการพิจารณาภายในหกสิบวันนับแตวันรับคําขอพรอมเอกสารประกอบครบถวน
3.4 การอนุญาตใหออกเปนใบอนุญาตแบบอช.3 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ
เฉพาะหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.5 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตองประทับตราโรงเรียนไวมุมลางดานซายของรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบดวยหมึกสีน้ําเงินพรอมลงลายมือชื่อผูรับใบอนุญาตกํากับในดวงตราที่ประทับ
โรงเรียนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวนสามชุด
ใหประทับตราเครื่องหมายราชการของสวนราชการผูอนุญาตดวยหมึกสีแดงพรอมลงลายมือชื่อผูอนุญาตกํากับ
ในดวงตราที่ประทับไวมุมลางดานขวาของรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบและใหผูอนุญาตจัดเก็บ
ไวที่ทําการของผูอนุญาตจํานวนหนึ่งชุดมอบใหผูรับใบอนุญาตจัดเก็บไวที่โรงเรียนในระบบจํานวนหนึ่งชุดกรณีของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ใหสงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบใหสํานักงานเก็บไวจํานวนหนึ่งชุด
4. การพิจารณาเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจดบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในใบบันทึกดังกลาวมิฉะนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอ

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครติดตอที่ 319
กระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300/ติดตอ
ดวยตนเอง 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
นราธิวาสจังหวัดปตตานีและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอเทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอย/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)

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของแบบ (อช.2) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: (จะนับระยะเวลาที่ยื่นตั้งแตไดชําระคายื่นคําขอ
เรียบรอยแลว))
3) การพิจารณา
ตรวจสอบความพรอมและความถูกตองของรายการที่ขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบรวมทั้งตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปผล
พิจารณาอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําบันทึกเสนอผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง
รายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
และลงนามในใบอนุญาต (อช.3) รายละเอียดแนบอช.3
พรอมหนังสือแจงผูรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับคําขอแจงผลการพิจารณาอนุญาต
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูมีอํานาจลงนามแลวเสร็จ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอํานาจใหมีการกระทําการแทนเพื่อยื่นคํา
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียน (สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบและผูรับมอบพรอมรับรองสําเนา)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

56 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

3 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ –
3)

4)

5)

รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบที่ขอ
เปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ มติคณะกรรมการบริหารใหใชหลักสูตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใชทุกกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลง)
หลักสูตรตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะหลักสูตรที่ขอขยาย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีการขอขยายชั้นเรียน)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 100 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน (สายดวน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กทม.
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
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) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบประเภทนานาชาติ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 หนังสือมอบอํานาจ

ตัวจริง
1

สําเนา
เงื่อนไข
0 (กรณีมีการมอบอํานาจให
มีการกระทําการแทนเพื่อ
ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจการ
โรงเรียน (สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู
มอบและผูรับมอบพรอม
รับรองสําเนา)
1 -





2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียน
ในระบบ

0

3 รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของโรงเรียน
ในระบบที่ขอเปลี่ยนแปลง

2

0

-



4 มติคณะกรรมการบริหารใหใชหลักสูตร

1

0



5 หลักสูตรตางประเทศที่ไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ(เฉพาะ
หลักสูตรที่ขอขยาย)

1

0

(ใชทุกกรณีที่ขอ
เปลี่ยนแปลง)
(กรณีการขอขยายชั้น
เรียน)

แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
1 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน

-

เงื่อนไข





คูมือสําหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนไว
ดังตอไปนี้
1. ผูรับโอนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ใหผูรับใบอนุญาตที่ประสงคจะขอโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน และผูรับโอน ยื่นคําขอตามแบบ อ.1 พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ และประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชน โดยผูรับโอนตอง
แนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ มาพรอมกับคําขอ
3. ผูรับโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตองมีหลักฐานที่แสดงวามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงวามีสิทธิในการใชสอยที่ดิน
และทรัพยสินอันเปนที่ตั้งของโรงเรียน
4. เมื่อผูอนุญาตไดรับคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว เจาหนาที่ดําเนินตามขั้นตอนและออกตรวจสอบ
สภาพของโรงเรียนหากเปนไปตามหลักเกณฑจะออกใบอนุญาตใหรับโอนโรงเรียนในระบบตามแบบ อ.2
5. โรงเรียนที่ตั้งกอนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ผูรับโอนตองมีหลักฐานที่แสดงวามีกรรมสิทธิ หรือ
เอกสารที่แสดงวามีสิทธิในการใชสอยที่ดินและทรัพยสินอันเปนที่ตั้งของโรงเรียน
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น))
กลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 319 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวนจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัด
ปตตานีจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอเทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอยกรณีมีการชําระ
คาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30 น.))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู/
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)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานีจังหวัดจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะอําเภอ
เทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอย/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น))
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในจังหวัดยะลาจังหวัด
นราธิวาสจังหวัดปตตานีและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ
อําเภอเทพาอําเภอนาทวีอําเภอสะบายอย/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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ (อ.1) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ชําระคายื่นคําขอ

3)

(หมายเหตุ: (จะนับระยะเวลาที่ยื่นตั้งแตไดชําระคายื่นคําขอ
เรียบรอยแลว))
การพิจารณา
ตรวจสอบความพรอมและความถูกตองของอาคาร สถานที่
และความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการโอนโรงเรียน
รวมทั้งตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและสรุปผลพิจารณาการ
อนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

26 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ลําดับ
ขั้นตอน
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําใบอนุญาตเสนอผูอนุญาตพิจารณาและลงนามใน
ใบอนุญาต (อ.2)
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับคําขอแจงผลการพิจารณาอนุญาต
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูมีอํานาจลงนามแลวเสร็จ ))

ระยะเวลา
3 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหใชบัตรอื่นที่หนวยงาน
ราชการออกใหเชนบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของ
รัฐ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตหนังสือเดินทางกรณีเปนนิติบุคคลตองมีสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต แสดงเอกสาร
ฉบับจริง พรอมรับรองสําเนา)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาทะเบียนบานผูลงนามแทน
ผูรับใบอนุญาต แสดงเอกสารฉบับจริง พรอมรับรองสําเนา)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคลหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงวัฒนธรรมไดแก
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลพรอมวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษาบัญชีรายชื่อผูถือหุนสําหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชน
จํากัดหรือบริษัทจํากัดหรือบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวนสําหรับนิติบุคคล
ที่เปนหางหุนสวนรายชื่อและสัญชาติของกรรมการสําหรับนิติบุคคลที่
เปนมูลนิธิสมาคมหรือสหกรณรายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน
สําหรับนิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ (หนังสือรับรองนิติบุคคล
ใชไดไมเกิน 3 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนออกให) พรอมรับรอง
สําเนา)

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
4) หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอํานาจใหมีการกระทําการแทนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตพรอมอากรแสตมป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
5) ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ถามี รับรองสําเนา )
6) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
7) รูปถาย 4x6 ซ.ม.
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะผูรับโอนที่เปนบุคคลธรรมดา)
8) ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนา)
9) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนา)
10) โฉนดที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือหนังสือยินยอมให
ใชที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิ
เก็บกิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (1. โฉนดที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือ
หนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือ
พื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบป หรือสิทธิการ
เชาไมนอยกวาสิบป แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา 2. ใน
กรณีที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งโรงเรียนเปนที่ดินของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตามกฎหมายวาดวย

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

-

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
กรมที่ดิน

ลําดับ

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
คณะสงฆหรือองคกรทางศาสนาอื่นใหแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใช
ที่ดินอยางอื่นที่มิใชสัญญาเชาหรือสัญญาเชาที่มีระยะเวลานอยกวา
10 ปก็ได แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
หลักฐานที่แสดงไววามีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงวามีสิทธิใน
การใชสอยที่ดินและทรัพยสินอันเปนที่ตั้งของโรงเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ตองแสดงฉบับจริง หากผูรับโอนไมมีหลักฐานที่แสดงวามี
กรรมสิทธิ์หรือเอกสารที่แสดงวามีสิทธิในการใชสอยที่ดินและ
ทรัพยสินอันเปนที่ตั้งของโรงเรียนแลวผูรับโอนอาจแสดงหลักฐานอื่นที่
แสดงไดวาจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสอยที่ดินและ
ทรัพยสินอันเปนที่ตั้งของโรงเรียนในกรณีนี้ใหผูอนุญาตออกหนังสือ
รับทราบไวเปนหลักฐานเมื่อผูรับโอนไดดําเนินการจัดใหมีเอกสารแลว
ใหแจงใหผูอนุญาตทราบเพื่อพิจารณาตอไป)
ใบรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารการรับรองการกอสรางอาคารหรือเคลื่อยาย
อาคาร(แบบอ.6) หรือเอกสารใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช
อาคารที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุใหใชอาคารเพื่อการศึกษา (แบ
บอ.5)หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร
จากวิศกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับนิติบุคคลที่บริษัทมหาชนจํากัด
หรือบริษัทจํากัดหรือสําเนาบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวน สําหรับนิติ
บุคคลที่เปนหางหุนสวน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (
รับรองสําเนาถูกตองพรอมแสดงเอกสารฉบับจริง)
มติที่ประชุมกรรมการบริษัทใหเปนผูทําการแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
15) รายชื่อและสัญชาติกรรมการ กรณีนิติบุคคลเปนมูลนิธิ สมาคม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง)
16) สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับ
จํานวนที่ดินอาคารเรียน อาคารประกอบ และความจุนักเรียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
17) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน กรณีนิติบุคคลเปนสมาคม
หรือสหกรณ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 18) แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 19) บัญชีครู นักเรียน และหลักฐานการวัดผลประเมินผลที่สงมอบให
ผูรับโอน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 20) เอกสารแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเชาที่ดิน
ที่ใชเปนที่จัดตั้งโรงเรียนที่ขอโอนฉบับจริงพรอมสําเนา
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)
21) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษา
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (แสดงเอกสารฉบับจริงพรอมรับรองสําเนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

-

-

-

กรมที่ดิน

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ อ.1
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 100 บาท

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

