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กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็นกฎหมายที่ 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) ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
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

