การขอจัดตัง้ โรงเรียนเอกชนในระบบ
เพื่อให้ภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริ หารและการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้สอดคล้อง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึ งกฎกระทรวงการขอรั บ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประเภท
การจั ดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และประเภท
นานาชาติ ตลอดจนประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินการไว้ ดังนี้
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การให้คาแนะนาเบื้องต้นสาหรับผู้จะขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
๑. กรณีที่มีเฉพาะที่ดิน
๑.๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคาแนะนา ดังนี้
๑.๑.๑ กรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต่ อ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน (กลุ่มงานโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
๑.๑.๒ จัง หวัดอื่น ติด ต่อที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะขอ
จัดตั้งโรงเรียน
๑.๒ เจ้าหน้าที่สอบถามขนาดของที่ดินและรายละเอียดข้อมูลของที่ดินที่จะใช้เป็น
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนด
ขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕โดยสถานที่และบริเวณที่จะใช้ เป็น
ที่ตั้งโรงเรียนในระบบจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ “ สถานที่ และบริ เวณที่จะใช้เป็ นที่ตั้งโรงเรียน
ในระบบต้องไม่ ขั ดต่อสุ ขลั กษณะหรืออนามั ยของนักเรียน มี การคมนาคมสะดวก ตั้ งอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสม
แก่กิจการของโรงเรียนในระบบ
ที่ดินสาหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่ปะปน
กับกิจการอื่นหรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และ
มีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน เว้นแต่ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ไร่ขึ้นไป อาจจัดให้มีเครื่องหมาย
อื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตของโรงเรียนในระบบก็ได้ ”
๑.๓ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน อาจทาหนังสือยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามข้อ ๑.๑ เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้ ง
โรงเรียน ตามแบบที่สานักงานฯ กาหนด ก่อนที่จะให้ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งดาเนินการขอจัดตั้ง
โรงเรียนในขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลให้ทราบภายใน ๑๐ วันทาการหลังจาก
ไปตรวจโดยระบุให้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนับแต่วันตรวจ
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และให้หนังสือมีผลใช้ได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันตรวจ หากผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งไม่ได้ดาเนินการ
ยื่นคาขอจัดตั้งภายในเวลาที่กาหนด จะต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจใหม่
๑.๔ ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงได้ ว่าเมื่อได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือ สิทธิการเช่า
ไม่น้อยกว่าสิบปีให้กับโรงเรียน
๑.๕ ผู้ ประสงค์ จ ะขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ยนต้ อ งแสดงส าเนาใบรั บรองการก่ อ สร้ า ง
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) แสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็น
อาคารเพื่อการศึกษา
ในกรณีที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องให้วุฒวิ ิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารแสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งรายละเอียดอาคาร
เรียน และอาคารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนและขนาดของห้องเรียน ห้องเรียน
ปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องประกอบ มีความเหมาะสมเพียงพอตามประเภทของโรงเรียน
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ อ.๖) ที่ ใช้จั ดตั้ งโรงเรียนในระบบ ให้ไปติ ดต่ อหน่วยงานราชการในพื้ นที่ที่จะขอจั ดตั้ ง
โรงเรียน เช่ น กรุงเทพมหานคร เมืองพั ทยา อบจ. อบต. เทศบาล ส านั กงานโยธาธิ การจั งหวั ด
เป็นต้น
ในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ ต้ อ งให้ วุ ฒิ วิ ศวกรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
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หากผู้ ใ ดประสงค์ จ ะให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน/
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด /ส านั ก งาน
การศึ ก ษาเอกชนอ าเภอ ตรวจสอบแบบแปลน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงฯ อาจยื่นแบบแปลนมาให้ตรวจสอบด้วยก็ได้

๒. กรณีที่มีอาคารอยู่บนที่ดินที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน
๒.๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคาแนะนา ดังนี้
๒.๑.๑ กรุ ง เทพมหานคร ติ ด ต่ อ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน (กลุ่มงานโรงเรียนที่รับผิดชอบ)
๒.๑.๒ จังหวัดอื่น ติดต่อที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด /สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะขอ
จัดตั้งโรงเรียน
๒.๒ เจ้าหน้าที่สอบถามขนาดของที่ดิน และรายละเอียดข้อมูลของที่ดินที่จะใช้เป็น
สถานที่ตั้งของโรงเรียนตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรีย น
ในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาด
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนในระบบจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ “สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบ
ต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่ เหมาะสมกับกิจการของ
โรงเรียนในระบบ
ที่ดินสาหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปน
กับกิจการอื่นหรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และ
มีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน เว้นแต่ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมาย
อื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตของโรงเรียนในระบบก็ได้ ”
๒.๓ ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ให้ทาหนังสือ ยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามข้อ ๒.๑ เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้ง
โรงเรียน ตามแบบที่สานักงานฯ กาหนด ก่อนที่จะให้ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งดาเนินการขอจัดตั้ง
โรงเรียนในขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลให้ทราบภายใน ๑๐วันทาการ
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หลังจากไปตรวจ โดยระบุให้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นับจาก
วันตรวจ และให้หนังสือมีผลใช้ได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันตรวจหากไม่ได้ดาเนินการยื่นคาขอ
ภายในเวลาที่กาหนดจะต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบใหม่
๒.๔ ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงได้ ว่าเมื่อได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือ สิทธิการเช่า
ไม่น้อยกว่าสิบปีให้กับโรงเรียน
๒.๕ ผู้ประสงค์จะขอจั ดตั้งโรงเรียน ต้อ งแสดงส าเนาใบรับ รองการก่อ สร้า ง
ดัด แปลงอาคาร หรือ เคลื่อ นย้า ยอาคาร (แบบ อ.๖) หรือสาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคาร (แบบ อ.๕) ทีแ่ สดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารเพื่อการศึกษา
ในกรณีที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องให้วุฒวิ ิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบั ญญั ติ วิ ศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ น ผู้ ต รวจสอบและรั บรองความมั่ นคงแข็ ง แรง
ของอาคารแสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งรายละเอียด
อาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อตรวจสอบจานวนและขนาดของห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ
สถานที่ฝึกปฏิบัติการ ห้องประกอบมีความเหมาะสม เพียงพอตามประเภทของโรงเรียนที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ อ.๖) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (แบบ อ.๕) ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ให้ไปติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน เช่น กรุงเทพมหานคร สานักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. อบต. เทศบาล สานักงานโยธาธิการจังหวัด เป็นต้น
ในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ ต้ อ งให้ วุ ฒิ วิ ศวกรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

-๖-

หากผู้ ใ ดประสงค์ จ ะให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน/
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด /ส านั ก งาน
การศึ ก ษาเอกชนอ าเภอ ตรวจสอบแบบแปลน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงฯ อาจยื่นแบบแปลนมาให้ตรวจสอบด้วยก็ได้
๓. ในกรณี ขอจัด ตั้งโรงเรียนนานาชาติ ผู้ ที่ประสงค์จะขอจัด ตั้ง โรงเรียนประเภทนานาชาติ
ต้องขออนุมัติใช้หลักสูตรต่างประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานที่ให้ใช้หลักสูตรก่อนการยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียน
๔. ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ในระบบ และเอกสารที่ จาเป็น ต้องใช้ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า
๕. ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นต้ อ งด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ชื่ อ อั ก ษรย่ อ โรงเรี ย น
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และ
การก าหนดขนาดที่ ดิ น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยส่ ง มาให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบ
๖. เรื่องเครื่องแบบนักเรียน หากโรงเรียนมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบนอกเหนือจาก
พระราชบั ญญัติ เ ครื่อ งแบบนั กเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบี ยบกระทรวงศึ ก ษาธิ การว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่างๆ (อช. ๔) หลังจากที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบเรียบร้อยแล้ว

การยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

-๘-

๑. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
เมื่ อ มี ก ารยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นในระบบ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของเอกสารที่ ยื่ น
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.๑. ๑ คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๑)
๑.๑.๒ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมสาเนา
๑.๑.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
๑.๑.๔ หลักฐานการสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี พร้อมสาเนา
๑.๑.๕ รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จานวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่าย
ครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่
ผู้ซึ่งมีความจาเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของตน
และถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่เกินหกเดือน
๑.๑.๖ ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
๑.๑.๗ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
๑.๑.๘ โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน
หรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่า ไม่น้อยกว่า
สิบปี พร้อมสาเนา
๑.๑.๙ หลักฐานที่แสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
แล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิ
เหนือพื้นดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่า
ไม่น้อยกว่าสิบปีพร้อมสาเนา
๑.๑.๑๐ สาเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) หรือสาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ โดยระบุให้ใช้อาคารเพื่อการศึกษา (แบบ อ.๕)

-๙-

หรื อ หนั ง สื อ ตรวจสอบและรั บ รองความมั่ น คงแข็ ง แรงของอาคาร
จากวุฒิวิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๑.๑.๑๑ รายชื่อหนังสือในห้องสมุด
๑.๑.๑๒ รายชื่อผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
๑.๑.๑๓ หนั ง สื อ ของทางราชการที่ แ จ้ ง ผลการตรวจสถานที่ ตั้ ง ของ
โรงเรียน (ถ้ามี)
๑.๑.๑๔ แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นตามข้อ ๒๐
กฎกระทรวงการขอรั บใบอนุ ญาตให้ จั ดตั้ งโรงเรี ยนในระบบ การก าหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๑๕ แผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษาที่ขอเปิดทาการสอน
๑.๑.๑๖ สาหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ต้องมีหนังสือของทางราชการ
ที่แจ้ งผลการตรวจสถานที่ ตั้งของโรงเรียน และหนังสื ออนุ มัติ ใ ห้ใช้ หลัก สูต ร
ต่างประเทศ
๑.๒ กรณีนิติบุคคลให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. ๒. ๑ คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๑)
๑.๒.๒ ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
พร้อมสาเนา
๑.๒.๓ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชน
จากัดหรือบริษัทจากัดหรือสาเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สาหรับนิติบุคคล
ทีเ่ ป็นห้างหุ้นส่วน พร้อมสาเนา
๑.๒.๔ รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สาหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ
สมาคม หรือสหกรณ์
๑.๒.๕ รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สาหรับนิติบุคคลที่เป็น
สมาคม หรือสหกรณ์

-๑๐-

๑.๒.๖ หนังสือมอบอานาจของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลให้เป็น
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาต
๑.๒.๗ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัต รอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตั ว
ประชาชน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมสาเนา
๑.๒.๘ ทะเบียนบ้า นของผู้ จัด การหรือ ผู้แ ทนของนิ ติบุค คล หลั กฐาน
การสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
พร้อมสาเนา
๑.๒.๙ ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
๑.๒.๑๐ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
๑.๒.๑๑ โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน
หรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่า ไม่น้อยกว่า
สิบปี พร้อมสาเนา
๑.๒.๑๒ หลั ก ฐานที่ แ สดงได้ ว่ า เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
ในระบบแล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือ สิ ทธิ เ หนื อ พื้ น ดิ น หรื อ สิ ทธิ เ ก็ บกิ น ที่ มี ก าหนดเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บปี ห รื อ
สิทธิการเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี พร้อมสาเนา
๑.๒.๑๓ สาเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) หรือสาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้
จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นในระบบโดยระบุ ใ ห้ ใ ช้ อ าคารเพื่ อ การศึ ก ษา (แบบ อ.๕)
หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จากวุฒิวิศวกร
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม
๑.๒.๑๔ รายชื่อหนังสือในห้องสมุด
๑.๒.๑๕ รายชื่อผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา

-๑๑-

๑.๑.๑๖ หนั ง สื อ ของทางราชการที่ แ จ้ ง ผลการตรวจสถานที่ ตั้ ง ของ
โรงเรียน (ถ้ามี)
๑.๑.๑๗ แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นตามข้อ ๒๐
กฎกระทรวงการขอรั บใบอนุ ญาตให้ จั ดตั้ งโรงเรี ยนในระบบ การก าหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๑๘ แผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษาที่ขอเปิดทาการสอน
๑.๑.๑๙ สาหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ต้องมีหนังสือของทางราชการ
ที่แจ้งผลการตรวจสถานที่ตั้งของโรงเรียน และหนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตร
ต่างประเทศ
๑.๑.๒๐ กรณีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต้องมีหนังสือ
ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งจากมหาเถรสมาคม
หมายเหตุ : ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้
๑. กฎกระทรวงการขอรับ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนด
รายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
๒. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดทาตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
๓. ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการอนุญาตอื่นๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกาศ
ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๔. ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และ
เงื่อนไขการกาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

-๑๒-

๒. ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาต
การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๑) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัน ก่อนภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาที่จะขอเปิดทาการสอน
๒.๑.๑ กรุ งเทพมหานคร ให้ ยื่ นต่ อส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน
๒.๑.๒ จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด /สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะขอ
จัดตั้งโรงเรียน
หมายเหตุ การยื่น ค าขอในเขตกรุง เทพมหานคร ให้จั ด ทาตราสารจั ดตั้ ง และ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนจานวนสองชุด สาหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทาจานวน
สามชุด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาจานวนอย่างละหนึ่งชุด และเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสาร
ประกอบการพิจารณาฉบับจริงให้เมื่อตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๒.๒ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
กรณี บุค คลธรรมดา ตามมาตรา ๒๑ หรื อ นิ ติ บุค คลตามมาตรา ๒๒ แล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด เมื่อพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นในระบบ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่ายื่นคาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๒.๓ ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
และให้คณะกรรมการไปตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติ การ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องประกอบ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เหมาะสมตาม
ประเภท และระดับที่จะเปิดทาการสอน
เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจ เสนอผู้อนุญาตพิจารณาการอนุญาตโดยใช้ใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๒) พร้อมอนุญาตตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียน โดยประทับตราส่วนราชการด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่างด้านขวาพร้อมลง

-๑๓-

ลายมือชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และประทับตราโรงเรียนด้วยหมึกสีน้าเงินที่มุมล่าง
ด้านซ้ายพร้อมลงลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
ห้องประกอบ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่มีความพร้อมหรือไม่เ หมาะสมตาม
ประเภท และระดับที่จะเปิดทาการสอน ให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนทาบันทึกการตรวจพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ในระบบ พร้อมสาเนาและให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ลงลายมือ
ชื่อรับทราบ
เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจ เสนอผู้อนุญาตพิจารณา โดยทาเป็นหนังสือ และระบุ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคาสั่งของผู้อนุญาต ผู้ใดไม่พอใจในคาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งคาสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคาสั่ ง แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบทราบ
๒.๔ เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบทราบ และให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจ
มารับใบอนุญาตให้ จัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
อย่ า งละ ๑ ชุ ด พร้ อ มช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นในระบบ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
๒.๕ ให้หน่วยงานผู้อนุญาตจัดเก็บหลักฐานสาเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อย่างละ ๑ ชุด ดังนี้
๒.๕.๑ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บหลักฐานไว้ที่สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒.๕.๒ จังหวัดอื่น จัดเก็บหลักฐานไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ จานวน ๑ ชุด
และให้ส่งสาเนาการอนุญาตพร้อมถ่ายสาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจานวนอย่างละหนึ่งชุด
ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ

-๑๔-

๓. การดาเนินการหลังจากได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นในระบบแล้ ว ให้ โ รงเรี ย นในระบบ
เป็ น นิ ติ บุ ค คล นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คล
ตามมาตรา ๒๔ และให้ ด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๓.๑ ดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพัน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตา มที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ นค าข อรั บ ใบอนุ ญ า ต ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในระบบ
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามมาตรา ๒๕ (๑)
๓.๒ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดให้ มี ต ราสารจั ด ตั้ ง และ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๒) แห่ง
พระราชบั ญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และ
การกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓ โอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ ดินให้แก่โรงเรียนในระบบ
ภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด ตามมาตรา ๒๕ (๓) (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
๓.๔ ดาเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ครบถ้วนภายในเวลา
ที่ผู้อนุญาตกาหนด ตามมาตรา ๒๕ (๔) (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ – ๓.๔ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อนุญาตมีอานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้
ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เป็นของโรงเรียนมีจานองเป็นประกันหนี้ที่เกิดจาก
การด าเนิ น การจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นหรื อ หนี้ ข องโรงเรี ย น มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า ที่ ดิ น นั้ น มี ภ าระผู ก พั น
ตามมาตรา ๒๕ (๑)
๓.๕ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ านวยการคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
การบริหารจัดการโรงเรียน และแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานแต่งตั้งผู้อานวยการ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แต่งตั้ง ตามมาตรา ๓๗ (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)

-๑๕-

๓.๖ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด การคนหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ า นงบประมาณ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานตามตราสารจั ด ตั้ ง นโยบาย และ
ข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ตามมาตรา ๔๐ (ไม่เกิน
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
๓.๗ ดาเนินการให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา
และจานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามมาตรา ๔๒ (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)

๔. การขอเปิดดาเนินกิจการโรงเรียน
เมื่อผู้ รับใบอนุ ญาตได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบั ญญัติ โรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว และพร้อมที่จะเปิดดาเนินกิจการโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๖โดยมีหนังสือแจ้งผู้อนุญาต ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันเปิดดาเนิน
กิจการ ทั้งนี้ การรับนักเรียนให้เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน
เมื่อผู้ อนุญาตได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ าผู้รับใบอนุญาตได้ ดาเนินการถู กต้องตาม
มาตรา ๒๕ จะมีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบเพื่อเปิดดาเนินกิจการได้ แต่ในกรณีที่ผู้อนุญาต
เห็นว่าผู้รับใบอนุญาตยังดาเนินการไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๕ ผู้อนุญาตอาจสั่งให้โรงเรียนชะลอ
การเปิดดาเนินกิจการไปก่อนจนกว่าจะดาเนินการให้ถูกต้องก็ได้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตต้องแจ้งก่อนวัน
เปิดดาเนินกิจการโรงเรียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
กรณีผู้รับใบอนุญาตมิได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้อนุญาตตามกาหนดเวลาให้
โรงเรียนเปิดดาเนินกิจการได้ตามกาหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้

-๑๖ขั้นตอนการดาเนินการ
การยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบและการขอเปิดดาเนินกิจการ
ขั้นเตรียมการ
ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งขอคำแนะนำ /
เอกสำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมเหมำะสมของ
สถำนที่ / สภำพแวดล้อมที่จะใช้จัดตั้ง
โรงเรียน

เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรตรวจควำม
เหมำะสมของสถำนที่ /สภำพแวดล้อม
ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน

ขั้นตอนที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

ขั้นตอนที่ ๒ การขอเปิดดาเนินกิจการ

ผู้ประสงค์ที่ขอจัดตั้งที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนยื่น
คำขอจัดตั้งโรงเรียน (สช.๑) ต่อเจ้ำหน้ำที่
พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ครบถ้วน

ผู้รับใบอนุญำตดำเนินกำรโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหำริมทรัพย์
ให้แก่โรงเรียนภำยใน ๑๒๐ วัน

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร /
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน /คุณสมบัติของผู้ขอผู้ยื่นคำ
ขอชำระค่ำธรรมเนียม ๕๐๐ บำท

ผู้รับใบอนุญำตดำเนินกำรตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ดำเนินกำรให้มีผู้อำนวยกำร, ผู้จัดกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผู้อนุญำตแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
จัดตั้งโรงเรียน เพื่อตรวจควำมพร้อมของ
อำคำร สถำนที่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลำกร

๓๐ วัน

ผู้รับใบอนุญำตแจ้งขอเปิดดำเนิน
กิจกำรก่อนเปิดทำกำรสอนล่วงหน้ำ ไม่
น้อยกว่ำ ๓๐ วัน

เจ้ำหน้ำที่สรุปผลกำรตรวจเสนอผูอ้ นุญำต เพื่อ
พิจำรณำอนุญำตให้จดั ตั้งโรงเรียน (สช.๒)
พร้อมอนุญำตตรำสำรจัดตั้ง และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียน

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมพร้อมก่อน
เปิดทำกำรสอนและแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญำตทรำบไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน

เมื่อผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตแล้ว
ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทรำบ และ
รับ สช.๒ ตรำสำรจัดตั้ง และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียนผู้ยื่นคำขอชำระ
ค่ำธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บำท

ผู้รับใบอนุญำตเปิดทำกำรสอน

-๑๗-

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. กฎกระทรวงกำรขอรั บใบอนุ ญำตให้ จั ดตั้ งโรงเรี ยนในระบบ กำรก ำหนดรำยกำรและ
กำรขอเปลี่ ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจั ดตั้ง และกำรก ำหนดขนำดที่ ดินที่ใช้เป็ นที่ตั้ งของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ประกำศคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรศึ กษำเอกชน เรื่ อ ง ก ำหนดประเภทและระดั บ
ของโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ประกำศคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรศึ กษำเอกชน เรื่ อ ง ก ำหนดประเภทและระดั บ
ของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกำศ ณ วันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
จั ด ท ำตรำสำรจั ด ตั้ ง รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จ กำรของโรงเรี ย นในระบบ ประกำศ ณ วั น ที่ ๒๙ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรตำมกฎกระทรวง กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง และรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียน
และกำรขออนุญำตรำยกำรอื่นๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรกำหนด
จำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒
๑๒. กฎกระทรวงกำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๓. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวัน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๔. ข้อบังคับของกระทรวงธรรมกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวันให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่
๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๘๐
๑๕. พระรำชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๖. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
******************************

ภาคผนวก

แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ไปตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน

(ร่า(ร่ง)าง)
ที่ .../....

..................(เขียนที่)................
................................................
วันที่ ................................

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ตั้งโรงเรียน (สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ด้วย .......................................................... มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ประเภท... (สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ).... ระดับ ...........ซึ่งจะจัดตั้งอยู่ที่ /เลขที่โฉนด ........หมู่ที่
.............ถนน.....................แขวง/อาเภอ.....................เขต/ตาบล...................จังหวัด.......................................
มีเนื้อที่ดินรวมทั้งหมด.......................................ไร่/ตารางวา เพื่อให้การจัดตั้งโรงเรียนเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เ ป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

ผู้ประสานงาน....................................
หน่วยงาน...........................................
โทรศัพท์/โทรสาร.............................

แบบหนังสือแจ้งผลการตรวจสถานที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

(ร่าง)
ที่ ศธ .........../.........

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่ ........................

เรื่อง

แจ้งผลการตรวจสถานที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภท... (สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)

เรียน ..............................................
อ้างถึง .................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย .................... (ถ้ามี).........................
ตามหนังสือที่อ้า งถึง ท่านได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่เพื่อใช้เป็นที่
จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภท....(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)...............ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจ
สถานที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ .............................................. นั้น
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเรียนว่า สถานที่ดังกล่าว ปรากฎว่ามี
ความเหมาะสมสามารถที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน.....(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)....ระดับ ......................ได้
ดังนั้น หากท่านประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียน ขอให้ท่านดาเนินการภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่
ได้รับ หรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ให้ไปดาเนินการตรวจ
สถานที่ตั้งโรงเรียนอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงาน.................................................
โทรศัพท์/โทรสาร...........................................

ตัวอย่าง
ตราสารจัดตั้ง
และทะเบียนการจัดทาหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในตราสารจัดตั้ง

ตัวอย่าง
ตราสารจัดตั้ง
โรงเรียน/วิทยำลัยเทคโนโลยี/วิทยำลัยอำชีวศึกษำ………………..………..........................…………
หมวด ๑
ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา
ข้อ ๑ โรงเรียนนี้มีชื่อว่ำ โรงเรียน/วิทยำลัยเทคโนโลยี/วิทยำลัยอำชีวศึกษำ.....................................
ชื่อเป็นภำษำต่ำงประเทศ............................................................
อ
(สำมัญศึกษำ/อำชีวศึกษำ/นำนำชำติ)
เปิดสอนประเภท ……………………………………
ระดับการศึกษาที่ได้รบั อนุญาตให้เปิดทาการสอน
ระดับ………………………………………..……………………
ชั้นเรียนที่เปิดสอน....................................................................จัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะ (ทั่วไป/กำรกุศล/
กำรศึกษำพิเศษ/กำรศึกษำสงเครำะห์)
ควำมจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ จำนวน...................คน
ข้อ ๒ ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ซอย ...........………ถนน ........... ตำบล/แขวง.......…..
อำเภอ/เขต...... จังหวัด............รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์................ โทรสำร..........
E-mail ................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ........... เขต........./สช.จังหวัด/สช.อำเภอ
ข้อ ๓ ตรำของโรงเรียน (ระบุรำยละเอียดตรำของโรงเรียน) ..............................................................
1 อักษรย่อภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
อักษรย่อว่ำ...............…………………………………………………………………………………..............……
......................................................................................................................... .........................

(ภำพตรำ
ของโรงเรียน)

ข้อ ๔ รำยละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอำคำรของโรงเรียนปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยตรำสำร
จัดตั้งโรงเรียน

หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ โรงเรียน/วิทยำลัยเทคโนโลยี/วิทยำลัยอำชีวศึกษำ.................................................................
มีวัตถุประสงค์
(๑) เพื่อจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ
(๒) เพื่อให้บริกำรเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนหรือจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียน ครู
ผู้ปกครอง และบุคลำกรของโรงเรียน
(๓) เพื่อให้บริกำรด้ำนวิชำกำรและบริกำรอื่นแก่ชุมชน
(๔) เพื่อให้บริกำรที่พักอำศัยแก่นักเรียน/นักศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกร
ของโรงเรียน
(๕) อื่นๆ (ถ้ำมี) .....................................................................................................................
หมวด ๓
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ข้อ ๖ ทรัพย์สินของโรงเรียนเมื่อเริ่มแรกคือ
(๑) เงินสดจำนวน
บำท (
ตัวอักษร
)
(๒) ทรัพย์สินส่วนที่เป็นอสังหำริมทรัพย์ ได้แก่ (ให้ระบุเฉพำะที่ได้รับอนุญำต)
(๒.๑) ที่ดินอันเป็นสถำนที่ตั้งของโรงเรียน/วิทยำลัยเทคโนโลยี/วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
จำนวน ...................ไร่........................งำน .......................ตำรำงวำ ตำมโฉนดที่ดินเลขที/่ เอกสำรสิทธิอื่น
เลขที.่ ....................... พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน
(๒.๒) อำคำรเรียน จำนวน..................หลัง ห้องเรียน จำนวน..................ห้อง
(ระบุลักษณะของอำคำร พร้อมทั้งระบุขนำดห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติกำรและห้องอื่นๆ แต่ละห้องให้ชัดเจน)
(๒.๓) อำคำรประกอบ
หลัง (ระบุลักษณะของอำคำร พร้อมทั้งระบุขนำดของ
ห้องแต่ละห้องให้ชัดเจน)
** โรงเรียนต้องจัดให้มีห้องประกอบ ห้องปฏิบัติกำร และสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำน ตำมที่สำนักงำน
กำหนด
(๓) เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ จำนวน
ชิ้น (หรือตำมบัญชีแนบท้ำยตรำสำรจัดตั้ง)
ข้อ ๗ โรงเรียนอำจได้มำซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลที่รัฐจ่ำยให้แก่ผู้เรียน
(๒) เงินอุดหนุนจำกภำครัฐ
(๓) เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่น
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้แก่โรงเรียน
(๕) ดอกผลที่เกิดจำกทรัพย์สินของโรงเรียน
(๖) เงินจำกกำรบริกำรต่ำงๆ ของโรงเรียน เช่น กำรขำยอำหำร ค่ำรถโรงเรียน ค่ำขำย
เสื้อผ้ำ เครื่องใช้สำหรับนักเรียน กำรขำยสิ่งพิมพ์ สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์
สหกรณ์ เป็นต้น
(๗) รำยได้จำกกำรจัดงำนอื่น
(๘) เงินที่ได้จำกกำรบริกำรที่เกี่ยวเนื่องจำกผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรในโรงเรียน
(๙) รำยได้เนื่องจำกกำรขำยผลผลิตของโรงเรียน

(๑๐) รำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรทรัพย์สินในอนำคต
(๑๑)
อื่นๆ (ถ้ำมี)
.
หมวด ๔
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๘ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร ผู้อำนวยกำร ผู้เทนครู
ในโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้จำนวนและคุณสมบัติของกรรมกำร
ต้องสอดคล้องกับขนำดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำหนด
ในกรณีผู้รับใบอนุญำต เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดกำร หรือผู้อำนวยกำร ให้แต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหนึ่งหรือสองคน แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๙ กำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน โดยกำรเลือกประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน อำจดำเนินกำรได้สองกรณี ดังนี้
(๑) ให้ผู้รับใบอนุญำตเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรโรงเรียน โดยระบุไว้ในตรำสำรให้ชัดเจน
(๒) จัดประชุมเพื่อเลือกประธำนกรรมกำรบริหำรโรงเรียนและคณะกรรมกำรบริหำร
ข้อ ๑๐ กรรมกำรบริหำรโรงเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๒๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เหมำะสมกับกิจกำรของโรงเรียน
(๔) มีควำมประพฤติเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของสังคม
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๗) มีควำมตั้งใจเพื่อพัฒนำกิจกำรของโรงเรียนและสำมำรถอุทิศเวลำในกำรบริหำรโรงเรียน
(๘) คุณสมบัติอื่นที่โรงเรียนจะกำหนด.....................
ข้อ ๑๑ วิธีกำรสรรหำกรรมกำรบริหำรโรงเรียนให้ดำเนินกำรโดยให้ผู้รับใบอนุญำตแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจำนวน ๕ คน เพื่อทำหน้ำที่สรรหำผู้มีควำมรู้และควำมสำมำรถ
เป็นคณะกรรมกำรบริหำร ที่มำจำกผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ เท่ำ
เพื่อเสนอให้ผู้รับใบอนุญำตเลือกตำมจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๘
ข้อ ๑๒ กรรมกำรบริหำรที่มิใช่กรรมกำรโดยตำแหน่งให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ ๓ ปี
และกรรมกำรบริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
ข้อ ๑๓ กรรมกำรบริหำรของโรงเรียนพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะกรรมกำรบริหำร ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมให้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่
มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือกระทำกำรให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำรดำเนินกิจกำรโรงเรียน
(๔) ขำดคุณสมบัติตำม ข้อ ๑๐

(๕) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นกรรมกำรประเภทนั้น
(๖) คุณสมบัติอื่นที่โรงเรียนจะกำหนด.................
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรซึ่งมิใช่กรรมกำร โดยตำแหน่งพ้นจำกตำแหน่งก่อนวำระ
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่ำงลง ดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน
เ มื่ อ ค ร บ ก ำ ห น ด ต ำ ม ว ำ ร ะ ห ำ ก ยั ง ไ ม่ มี ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ค ณ ะ ใ ห ม่
ขึ้นมำ ให้คณะกรรมกำรบริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งอยู่ดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ขึ้นใหม่เข้ำรับหน้ำที่
หมวด ๖
การประชุม และลงมติ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๖ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีกำรดำเนินกำรประชุมโดย
กำรประชุม ต้องมีกรรมกำรมำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๗ ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำร
ไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งทำหน้ำที่ประธำน
ในที่ประชุม
ข้อ ๑๘ กำรวินิจฉัยชี้ขำดที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงในกำรลงคะแนน
หนึ่งเสียง ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด
ข้อ ๑๙ กำรประชุมเพื่อลงมติพิเศษให้กระทำโดยมีกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำ
๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ ของจำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม
หมวด ๗
อานาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
ข้ อ ๒๐ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ แ ทนของโรงเรี ย นในกำรท ำนิ ติ ก รรมกั บ บุ ค คลภำยนอก
โดยลงลำยมือชื่อและประทับตรำของโรงเรียน
ข้อ ๒๑ ผู้จัดกำรมีหน้ำที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรงำนทั่วไป
และรับผิดชอบในกำรจัดวำงระบบบัญชีและจัดทำบัญชี โดยจัดทำสมุดรำยวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทำ
งบทดลอง และรำยงำนทำงกำรเงิน (งบดุล งบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย งบกระแสเงินสด หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน) ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี
ข้อ ๒๒ ผู้อำนวยกำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของโรงเรียนและตำม
ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๓ ให้มีรองผู้อำนวยกำรจำนวน
คน รับผิดชอบตำมที่ผู้อำนวยกำรมอบหมำย
(ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน)
หมวด ๘
อานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๒๔ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ใน มำตรำ ๓๑ และ มำตรำ ๔๗
แห่งพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆของโรงเรียนในระบบ
(๒) ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย และแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนในระบบ

(๓) ให้คำแนะนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียน ด้ำนบุคลำกร แผนงำน งบประมำณ
วิชำกำร กิจกรรมนักเรียน อำคำรสถำนที่ และควำมสัมพันธ์กับชุมชน
(๔) กำกับดูแลให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
(๕) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำร
(๖) ให้ควำมเห็นชอบกำรกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลำยครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้ำ
ของมูลค่ำของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรไม่ให้ควำมเห็นชอบกำรกู้ยืมเงิน คณะกรรมกำรต้องเสนอ
ทำงเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำกำรกู้ยืมเงิน
นั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกำรดำเนินกิจกำรโรงเรียน
(๗) ให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
(๘) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจำปี งบกำรเงินประจำปี และกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๙) พิจำรณำคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
(๑๐) ให้ควำมเห็นชอบในกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง
(๑๑) ให้ควำมเห็นชอบในกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำร
ของโรงเรียน
(๑๒) ดำเนินกำรให้มีกำรตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
ต่องบกำรเงินของโรงเรียนภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนกำหนด (มำตรำ ๔๗)
(๑๓) และอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียน (ถ้ำมี)
.
(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย
ข้อ ๒๕ มติคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนตำม ข้อ ๒๔ (๗) (๑๐) ( ๑๑) (๑๒) จะกระทำได้ก็แต่โดย
กำรประชุมและมติพิเศษ
หมวด ๙
ระเบียบการของโรงเรียน
ข้อ ๒๖ ระเบียบกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน
(๑) รับสมัครนักเรียนทั้งชำยและหญิง หรือระบุ( ชำย/ หญิง)
(๒) อำยุตั้งแต่
ปี ไม่เกิน
ปี
(๓) พื้นฐำนควำมรู้จบกำรศึกษำในระดับ
.
(๔) อื่นๆ (ถ้ำมี)
.
ข้อ ๒๗ หลักฐำนกำรสมัคร
(๑) สำเนำสูติบัตร
(๒) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(๓) หลักฐำนกำรเรียน
(๔) ภำพถ่ำยนักเรียน (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด ......... จำนวน ......... รูป
ข้อ ๒๘ กำรจำหน่ำยนักเรียน
(๑) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
(๒) เมื่อสมัครใจลำออก

(๓) ตำย
(๔) อื่นๆ (ถ้ำมี)
.
ข้อ ๒๙ เวลำเรียน
(๑) เริ่มตั้งแต่เวลำ
ถึงเวลำ
.
(๒) ทำกำรสอนตั้งแต่วัน
ถึงวัน
.
(๓) พักกลำงวันเวลำ
.
(๔) ภำคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่
.ถึงวันที่
.
ภำคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่
.ถึงวันที่.........................
ข้อ ๓๐ วันหยุด .......................................(วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ข้อ ๓๑ กำรแต่งกำยของนักเรียน/นักศึกษำ ชำยและหญิง (แต่งกำยตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษำ หรือนอกเหนือระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร รำยละเอียดอยู่ในภำคผนวก)
หมวด ๑๐
การเลิกกิจการและการบัญชี
ข้อ ๓๒ กำรเลิกกิจกำรโรงเรียนต้องยื่นคำขอล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ
และให้ผู้รับใบอนุญำต ผู้อำนวยกำรและผู้จัดกำร ส่งมอบทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หลักฐำนกำรวัดผล ประเมินผลของโรงเรียน หลักฐำนกำรชำระบัญชี และอื่นๆ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
กำหนด ให้แก่ผู้อนุญำตเพื่อประโยชน์กำรตรวจสอบ
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนหรือคณะกรรมกำรควบคุมโรงเรียนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
เพื่อชำระบัญชีของโรงเรียนในระบบ
ข้อ ๓๔ กำรชำระบัญชีให้นำควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยกำรชำระบัญชี
ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมำใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญำต
หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๖ กำรบริหำรกำรจัดกำรพัสดุ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ/ระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๓๗ กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมข้อบังคับของโรงเรียน
ข้อ ๓๘ กำรร้องทุกข์ของครู นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปตำมข้อบังคับ/ระเบียบ ของโรงเรียน
ข้อ ๓๙ กำรรักษำวินัยและกำรดำเนินกำรทำงวินัยของบุคลำกรให้เป็นไปตำมข้อบังคับ/ระเบียบ
ของโรงเรียน
ข้อ ๔๐ กำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ในตรำสำรนี้ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ/ระเบียบของโรงเรียน
ลงชื่อ ……………………………………………
(..................................................)
ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน.........................................

ให้ผู้อนุญำตจัดเก็บตรำสำรจัดตั้งไว้ที่ที่ทำกำรของผู้อนุญำต จำนวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญำต
จัดเก็บไว้ที่โรงเรีย นในระบบ จำนวนหนึ่งชุด และสำหรับกรณีที่ผู้ อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้อนุญำต ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/สำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัด /สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอำเภอ แล้วแต่กรณี ส่งสำเนำตรำสำรจัดตั้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนเก็บไว้ จำนวนหนึ่งชุด

ทะเบียนการจัดทาหรือการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
ของโรงเรียน .......................................................................
การยื่นคาขอ

รายการที่ขออนุญาต

ครั้งที่ วัน เดือน ปี

การอนุญาต
เลขที่
หนังสือ

ผู้บันทึกข้อมูล

วัน เดือน
ปี

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน
ตราโรงเรียน
(....................................................)

หมำยเหตุ : ๑. ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
๒. เอกสำรฉบับนี้ใช้ประกอบแนบท้ำยตรำสำรจัดตั้ง

ตัวอย่าง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

ตัวอย่าง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา.......................................
**************************
ส่วนที่ ๑ โครงการและแผนการดาเนินงาน
ประวัติย่อโรงเรียน
โรงเรียน............จัดตั้งขึ้นเมื่อ.....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
(รำยละเอียดที่สำคัญ)...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๑.๑ วิสัยทัศน์
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑.๒ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการโรงเรียน
พร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ
(เป็นกำรกล่ำวถึงวิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆตำมลำดับตั้งแต่ขั้นเตรียมกำร
ขั้นดำเนินกำรขั้นสรุปและประเมินผล).................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................
๑.๓ แผนและขั้นตอนการดาเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียน
(โรงเรียนจะดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งเป็นสถำนที่ตั้งโรงเรียน
จำนวน .................... ไร่ ............ งำน………….วำ ให้เป็นของโรงเรียนตำมที่พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด) ......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๑.๔ แผนและขั้นตอนในการดาเนินการโอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียน
(โรงเรียนจะดำเนินกำรโอนเงินและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทุนนอกเหนือจำกที่ดินให้แก่โรงเรียน
ตำมที่พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

๑.๕ แผนและขั้นตอนในการดาเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนได้ดำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ตำมที่กำหนดไว้ใน ตรำสำร
จัดตั้งโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ............ ตำมคำสั่งโรงเรียนที่ ............../๒๕.............. ลงวันที่...............................
(แนบสำเนำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรฯ ด้วย) ...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑.๖ แผนการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงิน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ในกรณีที่ประสงค์จะให้มีการขอความช่วยเหลือ (ถ้ามี)
โรงเรียนทำควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำ....................................................................
จำก............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................... ....
๑.๗ แผนการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ
จากกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลา ๖ ปี (สาหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ)
............................................................................................................................. .......................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๒ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา
๒.๑ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน
๒.๑.๑ หลักสูตรที่เปิดสอน และวิธีกำรเรียนกำรสอน
(ประเภทอาชีวศึกษา ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน เช่น
- หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร (พัฒนำโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ)
รอบเช้ำและรอบบ่ำย โดยจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำพณิชยกำร สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนกำรขำย สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรโรงแรม และ
กำรท่องเที่ยว สำขำงำนกำรท่องเที่ยว
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำกำรตลำด
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
สำขำงำนมัคคุเทศก์ทั่วไป
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................
(ประเภทสามัญศึกษา ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน เช่น
- หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ )

- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program: EP)
- อื่นๆ...........................................................................................................
(ประเภทนานาชาติ ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เปิดทาการสอน
โดยเป็นหลักสูตรต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำต หรือรับรองจำกประเทศเจ้ำของหลักสูตร และได้รับอนุมัติจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร เช่น
- หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (Kindergarten 1 – 3, Primary 1 – 6, Secondary 1- 6)
- หลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกำ ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (Kindergarten 1 – 3, Grade 1- 12)
- หลักสูตรของประเทศสหรำชอำณำจักร ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง ระดับ
มัธยมศึกษำ (Kindergarten 1 – 2, Year 1 - 13)
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๒.๑.๒ ความจุนักเรียนตำมที่ได้รับอนุญำต (เฉพำะประเภทอำชีวศึกษำ)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษา (ตำมหลักสูตรที่ได้รับอนุญำตให้เปิดทำกำรสอน)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(เป็นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรโรงเรียนแล้วจัดทำเป็นประกำศของโรงเรียนติดไว้ในที่เปิดเผย)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓.๒ ค่าธรรมเนียมอื่น
(เป็นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมอื่นโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียนแล้วจัดทำเป็นประกำศของโรงเรียนติดไว้ในที่เปิดเผย)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๔คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง
และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และประกำศของโรงเรียนซึ่งดำเนินกำรตำมที่พระรำชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔กำหนด)
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ตราโรงเรียน

(.............................................)
ผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน..........................
(เพิ่มตรำประทับ สช. และโรงเรียน)

***เอกสำรนี้เป็นเพียงแนวทำงกำรจัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียนเท่ำนั้น สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดทำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมีหัวข้อให้ครบ (๔ หัวข้อ) ตำม ม. ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวง กำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ กำรกำหนดรำยกำรและกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้งและกำรกำหนดขนำดของที่ดินที่ใช้
เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ อนุ ญ ำตจั ด เก็บ รำยละเอีย ดเกี่ย วกั บกิ จ กำรของโรงเรี ย นในระบบไว้ที่ ที่ ท ำกำรของผู้ อนุ ญ ำต
จ ำนวนหนึ่ ง ชุ ด มอบให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตจั ด เก็ บ ไว้ ที่ โ รงเรี ย นในระบบ จ ำนวนหนึ่ ง ชุ ด และส ำหรั บ กรณี ที่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้อนุ ญำต ให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนอำเภอ แล้วแต่
กรณี ส่งสำเนำรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียนในระบบให้สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนเก็บไว้ จำนวนหนึ่งชุด
*********************************

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. กฎกระทรวงกำรขอรั บใบอนุ ญำตให้ จั ดตั้ งโรงเรี ยนในระบบ กำรก ำหนดรำยกำรและ
กำรขอเปลี่ ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจั ดตั้ง และกำรก ำหนดขนำดที่ ดินที่ใช้เป็ นที่ตั้ งของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกำศ ณ วันที่ ๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ประกำศคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรศึ กษำเอกชน เรื่ อ ง ก ำหนดประเภทและระดั บ
ของโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ประกำศคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม กำรศึ กษำเอกชน เรื่ อ ง ก ำหนดประเภทและระดั บ
ของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ๒) ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
จั ด ท ำตรำสำรจั ดตั้ ง และรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กิ จกำรโรงเรี ยนในระบบ ประกำศ ณ วั น ที่ ๒๙ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรตำมกฎกระทรวง กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง และรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียน
และกำรอนุญำตอื่นๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรกำหนด
จำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนในระบบ ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๖
๑๐. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒
๑๑. กฎกระทรวงกำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้อำคำร พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวัน พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๓. ข้อบังคับของกระทรวงธรรมกำรว่ำด้วยสมุดหมำยเหตุรำยวัน
๑๔. พระรำชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๕. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวอย่าง
การเขียนสมุดหมายเหตุรายวัน

ตัวอย่างสมุดหมายเหตุรายวัน
สมุ ด หมายเหตุ ร ายวั น หมำยถึง เอกสำรที่ ส ถำนศึก ษำต้อ งจั ดให้ มี ไว้ เพื่ อไว้จ ดบั นทึ ก
รำยละเอียดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆที่เกิดขึ้นประจำวันในสถำนศึกษำ กำรจัดทำต้องจัดทำให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
และเก็บรักษำไว้ให้อยู่ในสภำพที่ตรวจสอบได้
เรื่ อ งที่ จ ะเขี ย นลงในสมุ ด หมำยเหตุ ร ำยวั น ได้ แ ก่ ประวั ติ ระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ กำร
เปลี่ยนแปลงกำรระดมทรัพยำกร ผลกำรเรียน กำรแก้ไขหลักฐำนทำงทะเบียน กำรมำปฏิบัติงำน และบำเหน็จ
ควำมชอบของบุคลำกร กำรลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรำยอื่นๆ นอกจำกนี้ เรื่องอื่นๆ ที่จะลงในสมุดหมำย
เหตุรำยวันให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้ำสถำนศึกษำ ถ้ำวันใดไม่มีเหตุกำรณ์อะไร ก็ให้ลงว่ำ “ปกติ”ต้องเขียนวัน
เดือน ปี และลงชื่อหัวหน้ำสถำนศึกษำกำกับไว้ ทุกวันด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรศึกษำเอกชนในฐำนะกำกับดูแลสถำนศึกษำเอกชน
มอบหมำยให้ พ นั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ตำม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ หรือ ผู้ ที่ไ ด้รับ มอบหมำยจำก
สำนักงำนฯบันทึกกำรตรวจติดตำม/นิเทศ และเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่พบในสถำนศึกษำและลงลำยมือชื่อกำกับ
การจัดทาสมุดหมายเหตุรายวัน
๑.สถำนศึกษำใช้สมุดหมำยเหตุรำยวันตำมแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรทีละเล่ม จนกว่ ำจะ
เต็มแล้วจึงเริ่มใช้เล่มต่อไป โดยให้ลงหมำยเหตุรำยวันเป็นวันๆไป
๒.กำรลงสมุดหมำยเหตุรำยวัน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสมุดหมำย
เหตุรำยวัน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
เป็นผู้มีหน้ำที่จดข้อควำมลงในสมุดหมำยเหตุรำยวันได้
๔.สถำนศึกษำจะต้องเก็บรักษำสมุดหมำยเหตุรำยวันเป็นอย่ำงดี

ตัวอย่างการเขียนสมุดหมายเหตุรายวัน (กรณีตรวจปกติ)
วันที่ ( ลงวัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ไปตรวจ )
ข้อความขึ้นต้น
วันนี้ คณะจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ประกอบด้วย (ระบุชื่อ
ตำแหน่ง ของหัวหน้ำคณะ และชื่อ ตำแหน่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกรำย)
ได้มำ (ตรวจเยี่ยม/
ตรวจนิเทศ/ตรวจติดตำม/ตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ) โรงเรียน (ระบุชื่อสถำนศึกษำ)
เขต/อำเภอ
จังหวัด (สำหรับกรุงเทพมหำนคร ไม่ต้องระบุจังหวัดก็ได้ ) พบว่ำ
(สรุปประเด็นที่พบในแต่ละเรื่อง
จะบันทึกเป็นข้อควำมเรียงหรือเป็นรำยข้อก็ได้)
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................
คาลงท้าย
ขอขอบคุ ณ
(ระบุ ชื่ อ ต ำแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำที่ พ บในวั น ที่ ต รวจ)
คณะครู และเจ้ำหน้ำที่ ที่ให้ควำมร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจ
ครั้งนี้เป็นอย่ำงดี

ลำยมือชื่อ
(นำย/นำง/นำงสำว.........................................)
ตำแหน่ง..........................................................
หมายเหตุ

๑. กำรเขียนสมุดหมำยเหตุรำยวันนี้อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม
๒. ลงลำยมือชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจทุกคนในสมุดหมำยเหตุรำยวัน
๓. เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงลำยมือทุกคนแล้ว ให้ทำสำเนำ ๑ ชุด (อำจใช้กระดำษคำร์บอน)
และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเขียน “รับทรำบ” และลงลำยมือชื่อกำกับในสำเนำด้วย

ตัวอย่างการเขียนบันทึกหมายเหตุรายวัน (กรณีตรวจสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งใหม่)
วันที่ (.......ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ไปตรวจ.......)
ข้อความขึ้นต้น
วันนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ หลักสูตร........................
ในกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี กำรศึกษำ........... ได้มำตรวจพิจำรณำควำมพร้อมในกำรขออนุญำตจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท ..........(สำมัญศึกษำ/อำชีวศึกษำ/นำนำชำติ.......) ตำมที่.............................
(นำย/นำง/นำงสำว...........................) ผู้ขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน ได้ยื่นคำขออนุญำตจัดตั้ง โรงเรียน/
วิทยำลัยเทคโนโลยี / วิทยำลัยอำชีวศึกษำ...............ตัง้ อยู่เลขที่.............ถนน............หมู่ที่............. แขวง..........
เขต......... จังหวัด.........โดยขอเปิดทำกำรสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร หลักสูตร...........................
(ระบุชื่อหลักสูตรและระดับที่ขอเปิดทำกำรสอน สำหรับโรงเรียนอำชีวศึกษำในระบบ ต้องระบุ ประเภทวิชำ /
สำขำวิชำ / สำขำงำน / ที่ขอเปิดทำกำรสอนสำขำงำนละ.....ห้อง)
คณะกรรมกำรฯ ตรวจพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำ มีควำมพร้อมในเรื่องที่ดิน อำคำรสถำนที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องประกอบ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลำกร โดยจัดเตรียมอำคำรเรียน.............หลัง
หลังที่ ๑ เป็นอำคำร............(เช่น อำคำร คลส. /โรงฝึกงำน ฯลฯ) มีห้องเรียน...........ห้อง ห้องเรียนปฏิบัติกำร
........ห้ อ ง ............(ระบุ ร ำยละเอี ย ดของทุ ก อำคำรให้ ค รบทุ ก หลั ง ) ซึ่ ง มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
และห้ องประกอบ............. (พร้ อม/ ไม่ พร้อม)............ ส ำหรับ กำรจั ดกำรเรียนกำรสอนตำมที่ยื่น คำขอ
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนิน กำร........... (ให้ร ะบุป ระเด็นที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำผู้ขอรับใบอนุญำต ต้องดำเนินกำร
เพิ่มเติม).................. เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ ตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรฯ ก่อน
ยื่นเรื่องขอเปิดดำเนินกิจกำรด้วย
คาลงท้าย
ขอขอบคุณคณะผู้ขอจัดตั้งฯ ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ และอำนวย
ควำมสะดวกเป็ นอย่ำงดี หวังเป็นฯอย่ ำงยิ่งว่ำ สถำนศึกษำแห่งนี้จะเป็นส่ว นหนึ่งของกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และผลิตเยำวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชำติอย่ำงมีคุณภำพต่อไป
ลำยมือชื่อ
(นำย/นำง/นำงสำว......................................................)
ตำแหน่ง......................................................................
หมายเหตุ
๑. กรณีตรวจสถำนศึกษำที่ขอจัดตั้งใหม่ จะไม่มีสมุดหมำยเหตุรำยวัน จึงให้คณะผู้ตรวจฯ
ใช้กระดำษเอ ๔ เขียนบันทึกกำรตรวจแทนกำรบันทึกในหมำยเหตุรำยวัน
๒. กำรเขียนสมุดหมำยเหตุรำยวันนี้อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. ลงลำยมือชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจทุกคนในสมุดหมำยเหตุรำยวัน
๔. เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงลำยมือชื่อทุกคนแล้ว ให้ทำสำเนำ ๑ ชุด (อำจใช้กระดำษ
คำร์บอน) และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเขียน “รับทรำบ” และลงลำยมือชื่อกำกับในสำเนำด้วย

