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ค าน า 

 
                    ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน  2560 ได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดท า
หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทน 
                    ดังนั้น  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
โรงเรียนเอกชน  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัตินั้น ๆ  จึงจะส าเร็จได้อย่าง
ถูกต้องในทุกกระบวนการท างาน  
                   การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในครั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ให้กับบุคลากรทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้รับริการเกิดความพึงพอใจ ส่งผลต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกรอบเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง แผนภูมิในข้ันตอนการปฏิบัติงานแต่ละงาน  ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้  ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกคนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ที่ให้ค าปรึกษาใน
งานต่าง ๆ  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย อนึ่ง หากพบข้อผิดพลาดประการ 
กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จักขอบคุณยิ่ง  
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บทบาทหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560) 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1) ก ากับ  ดูแล  ประสาน  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน  
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่น  
    ก าหนด  
4) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก าหนด  
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ค าจ ากัดความ 

(ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และ 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2พ.ศ.2554) 

 “โรงเรียน” หมายความว่า  สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือ
โรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
 “โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  
หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“โรงเรียนนานาชาติ” หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตร
ต่างประเทศท่ีปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเองที่ไม่ใช่หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ   และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ  
ศาสนาและไม่ขัดต่อศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ     

“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จ  

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
(ปัจจุบันได้มอบอ านาจมาให้กับศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560) 
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“ตราสารจัดตั้ง” หมายความว่า  ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด คือ    

              1) วัตถุประสงค์     
              2) ชื่อ ประเภท ระดับของโรงเรียนในระบบ  

                        3) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนใน
ระบบ   
                        4) เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง  
                        5) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎหมายโรงเรียนเอกชนและที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
 “รายละเอียดกิจการของโรงเรียนในระบบ” หมายความว่า  รายการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบ
พร้อมกับตราสารจัดตั้งในการยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน ได้แก่   
                        1) โครงการและแผนการด าเนินงาน   
                        2) หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษา   
                        3) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน   
                       4) คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน  ค่าสอน  ค่าชดเชย ค่าตอบแทน  หลักเกณฑ์การจ้างและ
การเลิกจ้าง และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนง.ศธจ.สกลนคร      - 2 - 



การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา 
 1.1   ผู้ขอยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง (โดยแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ
พร้อมกับค าขอด้วย)  
 1.2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เก่ียวข้องและ เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  อาทิเช่น 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจพิจารณาการใช้หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน และการ 
วัดผลประเมินผลการศึกษา 

1.2.2 คณะกรรมการตรวจพิจารณาการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องเรียน 
สถานทีต่่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.3  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 1.2  ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ท่ีตั้งโรงเรียน 
วิเคราะห์  สรุปข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต   
 1.4  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ี
ใบอนุญาต (ผู้อนุญาตจะต้องพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ยื่นค าขอ)   
 1.5  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ 
 1.6  เมื่อผู้ขอได้รับอนุญาตตามข้อ 1.5 แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  
25 และ  26 ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  จึงจะสามารถเปิดด าเนินกิจการได้  ตลอดทั้งให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรา 30 , 37 , 40  และ มาตรา 42     
 
2. การขอจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ 
    การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ มี 2 ขั้นตอน คือ  
         1. ผู้ขอต้องขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร (Feasibility study)   
         2. ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (School license) ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 1  การขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร (Feasibility study) 
 1. ผู้ขอยื่นเรื่องจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระ
ค่าธรรมเนียมค าร้อง 
 2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบเอกสารโครงการและหลักสูตร  
 3. ในส่วนหลักสูตรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลงนามแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนด าเนินการพิจารณาหลักสูตร ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ  
  ประเภทที่ 1 หลักสูตรที่น ามาจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานานาชาติพิจารณา 
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 ประเภทที่ 2 คือ หลักสูตรที่น ามาจากต่างประเทศแล้วปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่  
 ประเภทที่ 3 คือ หลักสูตรที่โรงเรียนเขียนขึ้นเอง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนส่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนส่งเรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
แจ้งผู้ขอทราบและด าเนินการตามโครงการจัดตั้งโรงเรียน  โดยยื่นค าขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารและขอ
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

            ขั้นตอนที่ 2  การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (School license) 
 1. ผู้ขอยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่
โรงเรียนตั้งอยู่ (โดยแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนนานาชาติพร้อมกับค าขอด้วย 
ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการและหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว)  
 2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอแต่งตั้ง
คณะคณะกรรมการตรวจพิจารณาการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องเรียน  สถานที ่ ต่าง ๆ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. คณะกรรมการตามข้อ 2  ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ที่ตั้งโรงเรียนนานาชาติ 
วิเคราะห์  สรุปข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต   
 4.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่
ใบอนุญาต 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
โรงเรียน และเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ทราบเพ่ือแจ้งรายชื่อโรงเรียนนานาชาติไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการกงสุล 
 6. เมื่อผู้ขอได้รับอนุญาตตามข้อ 4 แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  25 
และ  26 ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  จึงจะสามารถเปิดด าเนินกิจการได้  ตลอดทั้งให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา 30 , 37 , 40  และ มาตรา 42    

เอกสารประกอบ 
      1. หนังสือขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
      2. ส าเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน (แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจะขอจัดตั้งโรงเรียน) 
      3. ผังแสดงบริเวณท่ีดิน  สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเอกสารที่จะขอก่อสร้าง  
      4. แบบแปลนจ านวน  3 ชุด  
      5. รายการค านวณทางวิศวกรรม 
    6. หนังสือรับรองแบบแปลนจากสถาปนิกและวิศวกร 
     7. ส าเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร 
     **** กรณีใช้อาคารเดิม ต้องมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารจากวุฒิวิศวกรด้วย  
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เอกสารผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
    1.ค าขอ แบบ สช.1  
    2.แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาต  
    3.ตราสารจัดตั้งโรงเรียน จ านวน  2 ชุด  
    4.รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  จ านวน  2  ชุด  
    5.เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียนหรือสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี 
    6.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
    8.ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    9.รูปถ่ายครึง่ตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร (ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป  
   10.แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียนและห้องประกอบ 
   11.แผนการเรียน ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่จะเปิดสอน  
   12.บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์  
   13.รายชื่อหนังสือในห้องสมุด  
   14.รายชื่อครูผู้สอนพร้อมวุฒิการศึกษา     

เอกสารผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล 
    1.ค าขอ แบบ สช.1  
    2.แบบรายการประวัติย่อของผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล  
    3.ตราสารจัดตั้งโรงเรียน จ านวน  2 ชุด  
    4.รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  จ านวน  2  ชุด  
    5.เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียนหรือสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี 
    6.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล 
    7.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล  
    8.ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีของผู้จัดการนิติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล 
    9.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร (ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป  
   10.แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียนและห้องประกอบ 
   11.แผนการเรียน ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่จะเปิดสอน  
   12.บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์  
   13.รายชื่อหนังสือในห้องสมุด  
   14.รายชื่อครูผู้สอนพร้อมวุฒิการศึกษา 
   15.หลักฐานการเป็นนิติบุคคล  รายงานการประชุมที่ก าหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ลงนามแทนนิติบุคคลในการขอ
จัดตั้งโรงเรียน 
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การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 
 ในการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สามารถใช้อาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างไว้แล้วเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
                 1. ผู้ขอยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน โครงการ ระเบียบการ หลักสูตร ต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง 
                 กรณีการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ   ประเภทกวดวิชาไม่ต้องเสนอหลักสูตร 
                2. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร/คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ วิเคราะห์ สรุป
ข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต                  
                3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่
ใบอนุญาต (ผู้อนุญาตจะต้องพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
อนุญาต)   
  4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ 
                 5. เมื่อผู้ขอได้รับอนุญาตตามข้อ 4 แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  122 
และ  123 ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด   
 
เอกสารประกอบ 
 1. ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.1)  
 2. แบบรายการประวัติย่อของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1 พร้อมส าเนาบัตร
ข้าราชการรับรอง  
 3. โครงการจัดตั้งโรงเรียน 
 4. แบบรายงานการตรวจสถานที่/สุขาภิบาล 
 5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายอาคาร/ที่ดิน  
ถ้าเป็นการเช่าต้องมีสัญญาเช่าที่มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ยื่นค าร้องขอจัดตั้ง ถ้าเป็น
อาคารที่ไม่ได้ก่อสร้างเพ่ือเป็นอาคารเรียน ต้องมีหนังสือรับรองความมั่นคงจากวิศวกร  ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา 
 6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 7. หลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ
หนังสือรับรองตนเอง) 
 8. หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 9. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป 
 10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนง.ศธจ.สกลนคร      - 6 - 



 11. หนังสือยินยอมของคู่สมรสให้จัดตั้งโรงเรียน 
 12. หลักสูตรที่ขอเปิดสอน (ยกเว้นประเภทกวดวิชา) 
 13. ระเบียบการของโรงเรียน 
 14. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ  

 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคลให้ยื่นหลักฐาน เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ยกเว้น 
ข้อ 8, 9 และ 11 และให้เพ่ิมหลักฐานการเป็นนิติบุคคล เช่น ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาหนังสือ
แสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ส าเนาบัญชีผู้ถือหุ้น ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิรายงานการประชุมที่มอบหมายให้
ผู้ลงนามแทนนิติบุคคลในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ตามมาตรา 121 เช่น 
 - ชื่อ  ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ  
 - ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ  
 - หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล  
 - หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว   
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      แผนภูมิ  การด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอ 
ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 

พร้อมเอกสารประกอบต่อ สนง.ศธจ.ท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ. 

พิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ี 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจอาคารรสถานท่ี 

อุปกรณ์ต่าง ๆ  และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต  
 

สนง.ศธจ. 
แจ้งผู้ขอและเก็บส าเนาหนังสืออนญุาตไวเ้ป็นหลักฐาน 
พร้อมท้ังส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนทราบ 
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                  แผนภูมิ  การด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ 
                                     (การขออนุมัติโครงการ / หลักสูตร ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอ 
ยื่นค าร้องพร้อมโครงการและหลักสูตร 

ตอ่ สนง.ศธจ.ที่โรงเรยีนตัง้อยู ่
 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร โครงการและหลักสูตรและท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต  

 

สนง.ศธจ. 
แจ้งผู้ขอและเก็บส าเนาหนังสืออนญุาตไวเ้ป็นหลักฐาน 
พร้อมท้ังส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนทราบ 

สนง.ศธจ. 
เสนอโครงการและหลักสูตร ต่อ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชน (สช.)  
 

สช. 
พิจารณาอนุญาตหลักสตูร 

สช. 
พิจารณาอนุญาตโครงการ 
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ผู้ขอ 

ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พร้อมเอกสารประกอบ  
ต่อ สนง.ศธจ.ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง 

 

            
                           แผนภูมิ  การด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสารที่เกีย่วข้อง เสนอตัง้คณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ   

และออกตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต 
 และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต เก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง  

และเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนา 
แจ้ง สช. ทราบ 
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การขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่
โรงเรียนตั้งอยู่  โดยยื่นต่อผู้อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นปีการศึกษา  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนต้องส่งคืน
ตามมาตรา 39 (4) และ (5) รวมถึงการก าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขให้โรงเรียนต้องปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองหรือ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนนั้น  พร้อมทั้ง  การให้ค าแนะน าเรื่องครู นักเรียน  
และวิเคราะห์ สรุปข้อมูลและท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต  
 3. น าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ  เก็บส าเนาใบอนุญาต และ
เอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนส่งคืนไว้เป็นหลักฐาน และเก็บค่าธรรมเนียม ค าร้อง  พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สข.) ทราบ 
 5. โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแล้วแต่กรณี  
ด าเนินการตามมาตรา  115  ซึ่งในระหว่างนี้ ให้ถือว่าโรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นใน
การด าเนินการตามมาตรา 115   

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. ค าร้องแสดงความจ านงขอเลิกกิจการ โดยให้ยื่นก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 120 วัน 
 2. หนังสือแจ้งครูและผู้ปกครองทราบการเลิกกิจการของโรงเรียนพร้อมทั้งแนะน าสถานที่เรียนใหม่ให้
นักเรียน  
 3. บัญชีการจ่ายเงินชดเชยให้ครู  
 4. โรงเรียนส่งมอบหลักฐานตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 39 (4) และ (5) 
 
การด าเนินการเลิกกิจการโรงเรียนนอกระบบ 
 ด าเนินการได้  2  ลักษณะ  คือ   
 1. ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกกิจการ  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการและให้ใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเมื่อถึงก าหนดเลิกกิจการ 
 2. ผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดด าเนินกิจการเกินเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งตาม
ข้อ 1  ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้    
 

 

  

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนง.ศธจ.สกลนคร      - 11 - 



 
แผนภูมิ  การด าเนินการขอเลิกด าเนินกิจการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต 
และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดท่ีโรงเรียนส่งคืน  

ตามมาตรา 39 (4) และ (5) และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ค าแนะน าเรื่องครู นักเรียน  

 

สนง.ศธจ. 
แจง้โรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมท้ังส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
และให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรา 115 

โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อ  

สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่  
 

กรรมการบริหารโรงเรียนหรือกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ 
(แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 
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                                  การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้ขอโอน/ผู้รับโอนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณี  วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และ ท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต  
 3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้ผู้ขอทราบและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
 
เอกสารประกอบ 
  ผู้ขอโอน  
 1. ค าร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (อ.1) 
 2. ส าเนาหนังสือรับโอนโรงเรียน  
 ผู้ขอรับโอน 
 1. แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับโอนโรงเรียน 
 2. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ดิน 
ที่ใช้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนที่ขอโอนฉบับจริงพร้อมส าเนา (เฉพาะโรงเรียนที่จัดตั้งก่อน พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550) 
 3. ส าเนาโฉนดที่โอนที่ดินให้กับโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว (เฉพาะโรงเรียนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 5. หลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 6. หลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือหนังสือรับรองตนเอง) 
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติ
บุคคลไม่ต้องใช้รูปถ่าย) 
 8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
 9. หนังสือยินยอมของคู่สมรสทั้งผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนโรงเรียน 
 10. ส าเนาตราสารให้จัดตั้งโรงเรียน ส าเนาใบอนุญาตที่เก่ียวกับจ านวนที่ดิน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และความจุนักเรียน 
 11. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ  
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 12. บัญชีส ารวจครู นักเรียน บัญชีรายชื่อครูที่มีอยู่ในวันรับโอน และหลักฐานการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับโอน 
    *** กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานการเป็นนิติบุคคล และหนังสือการแต่งตั้งผู้ลงนามแทน    
นิติบุคคลของโรงเรียน **** 
  

กรณีผู้รับใบอนุญาตคนเดิมถึงแก่กรรม  ต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้   
 1. ค าร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียน (อ.1) โดยผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นขอโอนกิจการโรงเรียนให้แก่
ทายาทหรือบุคคลอ่ืน  
 2. ส าเนาใบมรณบัตร  
 3. ค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีทายาทตกลงกันได้ให้ใช้หนังสือยินยอมการโอนโรงเรียนของ
ทายาททุกคน) 
 4. เอกสารอ่ืนเช่นเดียวกับกรณีผู้ขอรับโอนเป็นบุคคลธรรมดา 

  ***  ต้องยื่นค าร้องขอรับโอนภายใน  90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิต และหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในก าหนดนี้  ให้ยื่นค าขอต่อ สนง.ศธจ.ในการขอขยายเวลารับโอนตามความจ าเป็น *** 
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                                    แผนภูมิ  การด าเนินการขอโอนกิจการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณา 

อนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร  วิเคราะห์ สรปุข้อมูลต่าง ๆ  

 และท าเรื่องพร้อมใบอนญุาต 
 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมท้ังส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 

โรงเรียน 

ยื่นค าร้องขอโอนและขอรับโอนพรอ้มเอกสารประกอบต่อ  
สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. โรงเรียนยื่นหนังสือพร้อมค าร้องตามแบบที่กระทรวงกลาโหมก าหนดต่อส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์  สรุปข้อมูลต่าง ๆ 
พร้อมท าหนังสือแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ลงนามถึงปลัดกระทรวงกลาโหม 
 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บส าเนาหนังสืออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
(เม่ือกระทรวงกลาโหมอนุญาตให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารแล้ว  จะแจ้งโรงเรียนโดยตรง)   
 
เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือน าส่งเรื่องขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 
 2. ค ารอ้งขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 3 ฉบับ 
 3. ส าเนาหนังสือหรือหลักฐานการอนุญาตที่ระบุว่าโรงเรียนเปิดท าการสอนถึงชั้น ปวช . หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ฉบับ 
 4. ระเบียบการของโรงเรียน 3 ฉบับ 
 5. แผนผังที่ตั้งโรงเรียน 3 ฉบับ 
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แผนภูมิ  การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ท าหนังสือเสนอปลัด ศธ.เพื่อ 
ลงนามถึงปลัดกระทรวงกลาโหม 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร  สรุปข้อมลูต่าง ๆ  

และท าเรื่องถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
แจ้ง สนง.ศธจ.และเก็บส าเนาหนังสือไว้เป็นหลักฐาน 

(เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตแลว้แจ้งโรงเรียนโดยตรง) 

โรงเรียน 
ยื่นหนังสือพร้อมค าร้องตามแบบท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

ต่อ สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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                           การขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพิ่มหลักสูตร   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. โรงเรียนยื่นค าร้องขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพ่ิมหลักสูตร  พร้อมเอกสารประกอบต่อ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์สรุปข้อมูลต่าง ๆ ท าเรื่องพร้อม
ใบอนุญาต 
 3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาตและออกเลขท่ีหนังสือ 
  4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาหนังสืออนุญาต
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

เอกสารประกอบ  
 1. ค าร้องขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพ่ิมหลักสูตร (อช.2) 
 2. ส าเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่อง  ที่ดิน อาคารเรียน ห้องเรียน   ความจุ
นักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แล้ว  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง  ครั้งสุดท้าย)  
 3. ส าเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน(หากมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แล้ว  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย)   
 4. แผนผังอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องประกอบ 
 5. บัญชีรายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จัดไว้ ส าหรับหลักสูตรที่ขอขยาย 
ชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพ่ิมหลักสูตร 
 6. แผนการเรียน หลักสูตรที่ขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพ่ิมหลักสูตร  2 ฉบับ 
 7. รายชื่อหนังสือในห้องสมุด 
 8. รายชื่อครูพร้อมวุฒิที่จัดเตรียมไว้สอนในหลักสูตรที่ขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพ่ิม
หลักสูตร 
 9. ระเบียบการของโรงเรียนทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่ 
 10. ส าเนาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาให้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงอายุ 
การรับนักเรียนด้วย 
 กรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน     ไม่ต้องจัดเอกสารตามข้อ 4 
และ 9 แต่ให้เพ่ิมแผนที่ตั้งโรงเรียน หลักฐานรับรองความมั่นคงของอาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน ส าหรับ
หลักสูตรที่ขอใช้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนก่อนและน าเสนอศธจ.อนุมัติ
หลักสูตรให้ใช้สอนในโรงเรียนก่อนออกใบอนุญาตขยาย/เพ่ิมหลักสูตร 
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                        แผนภูมิ  การขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพิ่มหลักสูตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณา 

อนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร  อาคารสถานท่ี วิเคราะห์  

 สรุปข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องพรอ้มใบอนุญาต 
 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

โรงเรียน 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่ สนง.ศธจ.  
     ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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การขอยุบชั้นเรียน และขอยกเลิกหลักสูตร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. โรงเรียนยื่นค าร้องขอยุบชั้นเรียนและขอยกเลิกหลักสูตร  พร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  

2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์สรุปข้อมูลต่าง ๆ 
ท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 

3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาตและออกเลขท่ีหนังสือ 
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาหนังสืออนุญาต
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
เอกสารประกอบ 

 1. ค าร้องขอยุบชั้นเรียน และขอยกเลิกหลักสูตร (อช.2) 
 2. ส าเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่อง  ที่ดิน อาคารเรียน ห้องเรียน   ความจุ
นักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แล้ว  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง  ครั้งสุดท้าย)  
 3. ส าเนาหนังสือแจ้งครูและผู้ปกครองทราบการขอยุบชั้นเรียน / ขอยกเลิกหลักสูตร พร้อมทั้ง
แนะน าสถานที่เรียนใหม่ให้นักเรียน 
 4. บัญชีการจ่ายเงินชดเชยให้ครู (กรณีให้ครูออก) 
 5. ส าเนาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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แผนภูมิ  การขอยุบชั้นเรียนและขอยกเลิกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต 
และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร   วิเคราะห์  

 สรุปข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องพรอ้มใบอนุญาต 
 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่ สนง.ศธจ. 

ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        โรงเรียนเอกชนในระบบ 
 1. ผู้ขอ/โรงเรียนยื่นค าร้อง  พร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  

2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการและตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ และประเมินผลการตรวจสอบ 

3. กลุม่ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วิเคราะห์สรุปผลการประเมินการตรวจความพร้อมโครงการ  
โดยจัดท าเอกสารโครงการจ านวน  13  ชุด  ท าเรื่องน าเสนอ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
และน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติโครงการ แจ้งผลการอนุมัติโครงการถึง สนง.
ศธจ. 
 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาตและออกเลขท่ีหนังสือ 
  6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้ผู้ขอ/โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาหนังสือ
อนุญาตไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
     โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 1. ผู้ขอ/โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ท าเรื่องน าเสนอ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนพิจารณาอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งผลการอนุมัติโครงการถึง  
สนง.ศธจ. 
 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาตและออกเลขท่ีหนังสือ 
 6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้ผู้ขอ/โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาหนังสือ
อนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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เอกสารประกอบ  
 โรงเรียนเอกชนในระบบ 
 1. ค าร้องขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  
 2. ค าร้องขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน 
 3. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 4. ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจ านวนห้องเรียนและความจุนักเรียน 
 5. แผนผังอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องประกอบ 

 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 1. ค าร้องขอใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อการสอน 
 2. ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการ  
 3. รายชื่อครูผู้สอน พร้อมวุฒิการศึกษา 
 4. ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจ านวนห้อง วิชาที่เปิดสอน 
 5. แผนผังอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ 
 6. ระเบียบการ หลักสูตร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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แผนภูมิ  การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(โรงเรียนเอกชนในระบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและน า 

เสนอ รวม.ศธ.อนุมัติโครงการ 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสารและเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและตรวจสอบสภาพความพร้อม 

 ของอาคาร/สถานท่ี/อุปกรณ์ และประเมินผลการตรวจสอบ 

สนง.ศธจ. 
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบความพร้อมของโครงการส่ง สช. 

ผู้ขอ / โรงเรียน 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่  
สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 

 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส่งโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัติให้ สนง.ศธจ. 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
แจ้งผู้ยื่นค าขอ/โรงเรยีน และเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน / ส าเนาแจง้  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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แผนภูมิ  การขอใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

พิจารณาอนุมัติโครงการ /ใหค้วามเห็นชอบ 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร  พิจารณาสภาพความพร้อม 
 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สนง.ศธจ. 
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบความพร้อมของโครงการส่ง  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้ขอ / โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่  

สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส่งโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัติให้ สนง.ศธจ. 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
แจ้งผู้ยื่นค าขอ/โรงเรยีน และเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน / ส าเนาแจง้  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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                                              การขอเพิ่ม / ลดที่ดิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และ
ช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และ
ท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต   
 3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
 

เอกสารประกอบ  
 1. ค าร้องขอเพ่ิม / ขอลดที่ดิน  
 2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน พร้อมแผนผังแสดงบริเวณท่ีดิน  
(กรณีขอเพ่ิมที่ดิน) 
                3. ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินเดิมของโรงเรียน 
 4. ส าเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่อง ที่ดิน  (หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แล้ว  
ให้แนบส าเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย)  
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แผนภูมิ  การด าเนินการขอเพิ่ม / ลดที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เสนอ ศธจ.พิจารณา 

อนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร   สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร  

 ข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 
 

สนง.ศธจ. 

แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมท้ังส่งส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ทราบ 

โรงเรียน 

ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่  
สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  
และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  

2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์ สรุปข้อมูล  
และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต   
 3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
 

เอกสารประกอบ 
 1. ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน  
 2. ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 3. ส าเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องชื่อโรงเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนง.ศธจ.สกลนคร      - 28 - 



 
                              แผนภูมิ  การด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนง.ศธจ. 
เสนอ ศธจ.พิจารณา 

อนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 

ตรวจสอบเอกสาร   สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร  
 ข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 

 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมท้ังส่งส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ทราบ 

โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่  

สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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                              การขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. โรงเรียนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และ
ช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง  
 2. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และ
ท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต   
 3. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนน าเสนอ ศธจ.พิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต  
 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบและเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
 

เอกสารประกอบ 
 1. ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน  
 2. ส าเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 3. ส าเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องระเบียบการของโรงเรียน  
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                       แผนภูมิ  การด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เสนอ ผอ.สนง.ศธจ.พิจารณา 

อนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร   สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร  

 ข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 
 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียนและเก็บส าเนาหนังสอือนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมท้ังส่งส าเนาแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ทราบ 

โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตอ่  

สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าค าธรรมเนียมค าร้อง 
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                            การอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กรณีที่ 1  ในกรณีชาวต่างประเทศยังไม่เดินทางเข้าประเทศ และประสงค์ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน   
ให้โรงเรียนยื่นเรื่องขอความเห็นชอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยยื่นเอกสาร ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเอกชนในระบบ ให้ยื่นเอกสาร (1) – (12) ยกเว้นข้อ (2) 
 2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้ยื่นเอกสาร (1) , (3) – (5) และ (11)-(12) 
 โดยเมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจะแจ้งโรงเรียนให้ผู้ขอเข้าเรียน
ด าเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท NON – IMMIGRANT รหัส ED ด้วยตนเอง  
    

กรณีที่ 2  ในกรณีชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศแล้ว และถือหนังสือเดินทางประเภท TOURIST  VISA  
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตให้พ านักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันยื่นเรื่อง  หากประสงค์ขอ
เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ  ให้โรงเรียนยื่นเรื่องขอความเห็นชอบพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ต่อ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางเป็น  NON – IMMIGRANT รหัส ED โดยยื่นเอกสาร (1) – (12) ยกเว้นข้อ (2) 
  โดยเมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จะส่งประวัติย่อของชาว
ต่างประเทศ ไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจสอบประวัติปรากฏผลที่ไม่เป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองด าเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอเข้าเรียนจาก TOURIST  VISA  
เป็น NON – IMMIGRANT รหัส ED  
 

กรณีที่ 3  ผู้ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท   
NON – IMMIGRANT รหัส ED ให้ยื่นเอกสาร (1) – (12) 
  โดยเมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้
โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเข้าเรียนได้ พร้อมทั้งแจ้งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส่งประวัติของผู้ขอเข้าเรียน 
ไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจสอบประวัติปรากฏผลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ จะแจ้งให้โรงเรียนจ าหน่ายบุคคลนั้นออกจากโรงเรียนทันที   
 

กรณีที่ 4  ผู้ขอเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ซึ่งถือหนังสือเดินทางท่ีได้รับการตรวจลงตราประเภท  
NON – IMMIGRANT รหัส ED ให้ยื่นเอกสาร (1) – (5) และ (11) – (12) 
 

กรณีที่ 5  ผู้ขอเข้าเรียนที่ติดตามบิดามารดา   ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยและถือหนังสือเดินทาง
ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท  NON – IMMIGRANT รหัส O เข้าเรียนในโรงเรียนในระบบและนอกระบบ  
ให้ยื่นเอกสาร (1) – (12) ยกเว้น (10) 
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กรณีที่ 6  ผู้ขอเข้าเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยแล้ว และถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจ
ลงตราประเภท  NON – IMMIGRANT รหัส B เข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ  ให้ยื่นเอกสาร (1) – (5) , 
(9),(11)  และ (12)  ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่  3   
 

กรณีที่ 7  ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นข้าราชการและถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท   
NON – IMMIGRANT รหัส D หรือรหัส F จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งประวัติย่อไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และให้ยื่นเอกสาร (1) – (5) และ (12)  และส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหลักฐานการมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ     
 โดยเมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบเอกสารความถูกต้องแล้ว จะแจ้งการอนุญาตให้
โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเข้าเรียนได้     
 

กรณีที่ 8  ชาวต่างประเทศซึ่งติดตามข้าราชการที่เข้ามาปฏิบัติราชการในประเทศไทยและถือหนังสือเดินทางที่
ได้รับการตรวจลงตราประเภท  NON – IMMIGRANT รหัส D หรือรหัส F หรือรหัส O ให้ยื่นเอกสาร (1) – 
(8),(11) และ (12)  และส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาหลักฐานการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ปกครอง     
ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3    
 

กรณีที่ 9  เด็กท่ีเกิดในต่างประเทศและถือหนังสือเดินทาง โดยมีบิดาถือสัญชาติไทยให้โรงเรียนรับเข้าเรียนได้ 
แล้วรายงานให้ สนง.ศธจ.ทราบ  ให้ยื่นเอกสาร (4), (6) และ (10) 
 

กรณีที่ 10  ชาวต่างประเทศผู้มีมารดาถือสัญชาติไทยให้โรงเรียนยื่นขออนุญาต  โดยให้ยื่นเอกสาร   (1) – (7) 
และ(10) – (12)  
 

กรณีที่ 11  ชาวต่างประเทศผู้ถือใบส าคัญถิ่นที่อยู่และใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวให้แนบส าเนาหลักฐาน
ดังกล่าวด้วย 
 

กรณีที่ 12  กรณีบิดามารดาอยู่ต่างประเทศผู้ขอเข้าเรียนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจของบิดาและหรือมารดา 
ให้ผู้เรียนอยู่ในความปกครองของผู้ใด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ หนังสือมอบอ านาจ
ดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอ
เข้าเรียน  
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เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือโรงเรียนขออนุญาตรับชาวต่างประเทศเข้าเรียน 
 2. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เรียนจากสถานทูต หรือข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป 
หรือผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร 
 3. ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก 
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน จ านวน  3 แผ่น 
 4. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอเข้าเรียน ทุกหน้าที่บันทึกรายการ จ านวน  3 ชุด 
 5. ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้เดิมของผู้ขอเข้าเรียน (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการแปล กรณีมิใช่
เอกสารภาษาอังกฤษ  
  6. ส าเนาใบสูติบัตรของผู้ขอเข้าเรียน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
  7. ใบสอบประวัติของผู้ปกครอง พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก  
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน  จ านวน  3 แผ่น 
 8. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองทุกหน้าที่บันทึกรายการ  จ านวน  3 ฉบับ 
 9. ส าเนาใบอนุญาตท างาน (จากกรมจัดหางาน) และส าเนาเอกสารแสดงการเสียภาษีปีปัจจุบัน 
(ถ้ามี)  
 10. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประชาชน 
(ในกรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองถือสัญชาติไทย)  
 11. ใบแจ้งจุดประสงค์การสมัครเรียนแต่ละหลักสูตร  
 12. ส าเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน กรณีนักเรียนชาวต่างประเทศที่เคยเรียนในประเทศไทย
ประสงค์เข้าเรียนซ้ า เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลหรือขอเรียนในชั้นที่สูงขึ้น หรือขอเรียนหลักสูตรใหม่ 
(ใช้เฉพาะนักเรียนชาวต่างประเทศท่ีเคยศึกษาในประเทศไทยมาแล้วเท่านั้น)   
 

                         การแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1     
 1. โรงเรียนตรวจสอบหนังสือเดินทางว่าถือวีซ่าประเภท TOURIS  VISA ผ.30 หรือ ผ.15  
 2. ยื่นเรื่องเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น  NON-IMMIGRANT รหัส B ที่ สนง.ศธจ.ที่
โรงเรียนตั้งอยู่ (กรณีที่ชาวต่างประเทศถือวีซ่า NON-IMMIGRANT รหัส B ของโรงเรียนอ่ืนจะต้องขอรับการ
ตรวจลงตราได้ที่ต่างประเทศเท่านั้น)  
 3. สนง.ศธจ.ตรวจสอบเอกสารและท าเรื่องเสนอศธจ.เพ่ือลงนามในหนังสือถึงหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง  
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ขั้นตอนที่ 2   โรงเรียนท าเรื่องถึง สนง.ศธจ.ที่โรงเรียนตั้งอยู่  เพ่ือด าเนินการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า โดยระบุ
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า คือ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง/เอกอัครราชทูต(ระบุเมืองและประเทศ) /
กงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ) กงสุลกิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ) ประทับตรายางโรงเรียนตรง
ต าแหน่งผู้ลงนาม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ   
 1. สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ ให้ลงวันที่ล่วงหน้า 1 เดือน 
ประทับตรายางโรงเรียนตรงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้บริหาร (โรงเรียนนอกระบบ)  
 2. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ชุด  พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง (ชาวต่างประเทศรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)  
 3. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ Toeic 600 หรือ Toefl 550 หรือ Ielts 5.5 (กรณีชาวต่างประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4. ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการพร้อมฉบับจริง (กรณีชาวต่างประเทศรับรอง
ส าเนาถูกต้อง)  
 5. ส าเนาตราสารหรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พร้อมส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการและส าเนา 
ใบแต่งตั้งผู้อ านวยการ/ส าเนาใบแต่งตั้งผู้บริหาร   
 6. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)  
 7. ส าเนาหนังสือทุกฉบับผู้อ านวยการ/ผู้บริหารต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

ขั้นตอนที่ 3  หลังจาก สนง.ศธจ.ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซ่าประเภท TOURIS  VISA ผ.30 หรือ ผ.15  
เป็น  NON-IMMIGRANT รหัส B ให้ โรงเรียนแล้ว  โรงเรียนต้องเตรียมเอกสารไปยื่นหน่วยงานที่ขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง/เอกอัครราชทูต(ระบุเมืองและประเทศ) /กงสุล
ใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ) กงสุลกิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ)  โดยด าเนินการท าหนังสือจากโรงเรียน
ถึงหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนวีซ่า ประทับตรายางโรงเรียนตรงต าแหน่งผู้ลงนาม  โดยน าหนังสือราชการตราครุฑที่ 
สนง.ศธจ.ออกถึงหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าตามขั้นตอนที่ 2  แนบไว้ข้างหน้าหนังสือของโรงเรียน พร้อม
แนบเอกสารตามท่ีได้แนบเรื่องต่อ สนง.ศธจ.      
 

ขั้นตอนที่ 4 
 1. การแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศ   
 เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 แล้ว  ให้โรงเรียนจัดท าใบแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศ  โดย
ผู้อ านวยการ/ผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง 
 2. การขอผ่อนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู   
 เมื่อแต่งตั้งตามข้อ 1.แล้ว  ให้ไปติดต่อที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือด าเนินการขอผ่อนผัน
คุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ในกรณีเป็นครูที่สอนในโรงเรียนในระบบ)  
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 3. การท า WORK  PERMIT BOOK 
    เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ไปติดต่อที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
เพ่ือท า  WORK PERMIT BOOK  โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้   
  - ยื่น ตท.2 (เอกสารของกรมการจัดหางาน)   
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา  
  - ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมฉบับจริง  
  - ใบแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่   

- เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่อนผันจากคุรุสภา  
- ตารางสอนบุคคลพร้อมระบุวิชาที่สอนและชั้นเรียน   
- รูปถ่าย  3  นิ้ว จ านวน 3 รปู  
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  
- สัญญาจ้าง   
- ส าเนาตราสาร หรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  
- ส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการ /ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร   

4. การรายงานตัวต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  เมื่อด าเนินการตามข้อ 3 แล้ว  โรงเรียนจะต้องน าครูไปติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดยยื่น 
ตม.7 (แบบฟอร์ม) พร้อมหนังสือถึงผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรับทราบเงื่อนไขการอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย โดยมีเอกสารประกอบดังนี้    
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา  
  - ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมฉบับจริง  
  - ใบแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่   

- เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่อนผันจากคุรุสภา  
- ตารางสอนบุคคลพร้อมระบุวิชาที่สอนและชั้นเรียน   
- รูปถ่าย  2  นิ้ว จ านวน 1 รปู  
- ส าเนา WORK  PERMIT BOOK  พร้อมฉบับจริง   
- สัญญาจ้าง   
- ส าเนาตราสาร หรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  
- ส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการ /ผู้อ านวยการ/ผู้บริหาร   
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 5. การรายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
     เมื่อด าเนินการข้อ 4 แล้ว  ให้โรงเรียนท าหนังสือรายงานการแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศ
ไปยัง สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้    
  - ส าเนาวุฒิการศึกษา  
  - ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ  

- ตารางรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ  
  - ส าเนาใบอนุญาตแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่   

- เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่อนผันจากคุรุสภา  
- ตารางสอนบุคคลพร้อมระบุวิชาที่สอนและชั้นเรียน   
- ส าเนา WORK  PERMIT BOOK  พร้อมฉบับจริง   
- สัญญาจ้าง  
- ผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ)  
- หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีท่ีชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน) 
- ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมรายละเอียดแนบท้าย หรอืตราสาร  

-  
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                                แผนภูมิ  การแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสาร   สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสาร  
 ข้อมูลต่าง ๆ และท าเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

โรงเรียน 
ยื่นเรื่องที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

เพื่อท า Work Permit Book 

โรงเรียน 
ยื่นเรื่องเปลีย่นประเภทวีซ่าถึง สนง.ศธจ. ที่โรงเรียนตั้งอยู่  

 พร้อมเอกสารประกอบ  
 

โรงเรียน 
ยื่นเรื่องเปลีย่นประเภทวีซ่าถึงหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนในระบบ 
ยื่นเรื่องผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพ 
และท าใบแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหนา้ที่  

โรงเรียนนอกระบบ 
ท าหนังสือใบแต่งตั้งคร ู

ให้ปฏิบัติหน้าที่  

โรงเรียน 
น าครูไปติดต่อทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อรับทราบเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย   

โรงเรียน 
ท าหนังสือรายงานการแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศไปยัง 

สนง.ศธจ.ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่    
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การด าเนินการควบคุมโรงเรียนในระบบ 

 เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจออกค าสั่งให้โรงเรียนในระบบอยู่ในการควบคุม ซึ่งเหตุดังกล่าว เช่น 
 1. โรงเรียนในระบบไม่มีทุนเพียงพอที่จะด าเนินกิจการต่อไป 
 2. โรงเรียนในระบบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การด าเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบ  
 3. โรงเรียนในระบบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การด าเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ   
 4. โรงเรียนในระบบไม่ปฏิบัติตามตราสารจัดตั้ง  และอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การ
ด าเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ  
 5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนของ
โรงเรียนในระบบกระท าการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อย วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 6. เมื่อกรณีตามมาตรา 107 / 108 / 109 / 110 หรือ 111  
 7. กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้แจ้งค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบให้คณะกรรมการ 
บริหารของโรงเรียนในระบบทราบ และปิดประกาศค าสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนในระบบด้วย 
    
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหนังสือแจ้งโรงเรียนให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาตรา 96  
อย่างน้อย  2 ครั้ง ก่อนจะมีค าสั่งควบคุมโรงเรียน  
 2. เมื่อโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรา 96 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีค าสั่ง
ควบคุมโรงเรียน  โดยต้องก าหนดสิทธิการอุทธรณ์เป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน และแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทราบ พร้อมทั้งติดค าสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าประตูโรงเรียน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามมาตรา 97 และรายงานให้คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (กช.) ทราบ 
 4. คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการเข้าควบคุมโรงเรียน 
 5. คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนเข้าควบคุมโรงเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ 
และผู้จัดการ  ต้องส่งมอบทรัพย์สิน พร้อมด้วยสรรพสมุดบัญชี  เอกสารและสิ่งอ่ืนเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน
ของโรงเรียนในระบบ  ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบให้แก่คณะกรรมการ
ควบคุมโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบ ตามมาตรา 96   
 
 



 6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียน
ระหว่างเวลาที่อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบได้ตามความจ าเป็น โดยให้ถือว่า
เป็นการปฏิบัติราชการตามปกติ 
 7. คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนด าเนินการแก้ไขปัญหา  หากเห็นว่าได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง
แล้ว ให้เสนอความเห็นต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และยกเลิกค าสั่งควบคุมและแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนทราบ  พร้อมทั้งติดค าสั่งไว้หน้าประตูโรงเรียน และรายงานให้ กช.ทราบ และให้ส่งมอบ
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานที่ได้รับมอบตามมาตรา 98 วรรคสอง คืนให้แก่โรงเรียนภายใน  7  วัน นับแต่
วันที่มีค าสั่งยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ 
 8. ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรด าเนินกิจการต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาสั่งควบคุมต่อไปหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  
 9. กรณีท่ีเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องมีค าสั่งยกเลิกการควบคุม
โรงเรียนตามมาตรา 100 พร้อมทั้งติดค าสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าประตูโรงเรียน และแจ้งให้ กช. ทราบ  พร้อมทั้ง
จัดท าค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  โดยต้องก าหนดสิทธิการอุทธรณ์เป็นหนังสือภายใน 30 วัน   
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                                       แผนภูมิ  การด าเนินการควบคุมโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการควบคุม 
เสนอความเห็นต่อ ผอ.สนง.ศธจ.

พิจารณาควบคุม/เพิกถอน 

สนง.ศธจ. 
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดท่ีโรงเรียนส่งคืน  

ตามมาตรา 39 (4) และ (5) และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ค าแนะน าเรื่องครู นักเรียน  

 

สนง.ศธจ. 
แจ้งโรงเรียน / แจ้ง กช.และเก็บส าเนาหนังสืออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
พร้อมท้ังให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรา 98 วรรคสอง /มาตรา 100 

โรงเรียน 
ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อ สนง.ศธจ.  

ที่โรงเรียนตั้งอยู่  
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ 
(แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 
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                                   ภาคผนวก    
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พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“โรงเรียน”  หมายความวา  สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ  ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“โรงเรียนในระบบ”  หมายความวา  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการ
ศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผลซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน  

“โรงเรียนนอกระบบ”  หมายความวา  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเง่ือนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา 

“นักเรียน”  หมายความวา  ผูรับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียน 
“ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ 
“ผูบริหาร”  หมายความวา  ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบ 
“ครู”  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม

การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ  ในโรงเรียน 
“ผูสอน”  หมายความวา  ผูทําหนาที่ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการ

ตาง ๆ  ในโรงเรียนนอกระบบ 
“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา  ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ  

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน  

“ผูอนุญาต”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
“ตราสารจัดต้ัง”  หมายความวา  ตราสารจัดต้ังนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
(๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเกินเจ็ดคน 
(๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาอบรม และส่ังสอน

พระธรรมวินัย 
(๓)  สถานศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
มาตรา ๖ ในกรณีมีเหตุจําเปนรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจะประกาศให

โรงเรียนใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได 
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  
และกําหนดกิจการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  นั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 

มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภาการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(๓) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสองคน 
(๔) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูไดรับคัดเลือกจากผู รับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ

ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ฝายละหนึ่งคน  
(๕) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิส่ีคน  ในจํานวนนั้นจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

ดานการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการหนึ่งคน 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชนเปนกรรมการและเลขานุการ 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)   

ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๙ ใหกรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  
และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๙  กรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  

ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๘  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  

ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหมโดยเร็ว  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  
จะไมดําเนินการแตงต้ังแทนก็ได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน  

มาตรา ๑๒ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุม  
และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน  การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน  ครู  ผูสอน  

และบุคลากรทางการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
(๔) กําหนดมาตรการชวยเหลือ   สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียน   ครู  ผูสอน  และบุคลากร

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม  (๑)  
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(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
(๖) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรองทุกขและการคุมครองการทํางาน 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการย่ืนอุทธรณ   การรับอุทธรณ   วิธีพิจารณาอุทธรณและ

กําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ 
(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  มีเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เปนผูบังคับบัญชา  ขาราชการ   พนักงาน   
และลูกจาง  และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร  แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการ  
(๓) สงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกัน

คุณภาพการศึกษาเอกชน 
(๔) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน  
(๕) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนด

ตามมาตรา  ๑๓  (๔) 
(๖) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล  และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ใหมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนสวนราชการในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขตใดเขตหนึ่ง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนที่อยูในจังหวัดนั้น 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดในจังหวัดสมควรมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  และจังหวัด 
ที่ถือวาเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
มากกวาหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
ความสะดวก  การประหยัด  และความเปนเอกภาพของนโยบายการศกึษาเอกชน 

มาตรา ๑๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา  ๑๕  
ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีกรรมการเพิ่มข้ึนอีกสองคน  โดยเปนผูแทนผูรับใบอนุญาต
หนึ่งคนและผูแทนครูหนึ่งคน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครูตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๒ 
โรงเรียนในระบบ 

 

 

สวนที่  ๑ 
การจัดต้ังและเปดดําเนินการ 

 

 

มาตรา ๑๗ ประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ การจัดต้ังโรงเรียนในระบบตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแตละประเภทและแตละระดับใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบตราสาร
จัดต้ังและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพรอมกับคําขอดวย 

มาตรา ๑๙ ตราสารจัดต้ังตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค 
(๒) ชื่อ  ประเภท  ระดับ  ของโรงเรียนในระบบ 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  ที่ต้ัง  และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ 
(๔) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดต้ัง 
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(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืนคําขอ 
ผูรับใบอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  

การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  

อยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการและแผนการดําเนินงาน 
(๒) หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
(๓) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 
(๔) คุณสมบัติ  อัตราเงินเดือน  คาสอน  คาชดเชย  คาตอบแทน  หลักเกณฑการจางและเลิกจาง  

และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต  
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๓)  และ  (๔)  ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาต

ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
มาตรา ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
(๔) มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด  เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
(๘) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียน  เวนแตไดถูกเพกิถอนใบอนุญาตดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
(๙) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึงหาป
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ  

มาตรา ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบที่เปนนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา  เวนแตนิติบุคคลที่ขอจัดต้ังนั้นเปนองคการของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(๒) นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน  ตองมีจํานวนหุนหรือ
ทุนเปนของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด  
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
หรือผูเปนหุนสวนทั้งหมด 

(๓) นิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ  จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

(๔) นิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ  จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

(๕) ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  

มาตรา ๒๓ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบตองมีหลักฐานแสดงไดวาเมื่อไดรับ
อนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบแลว  โรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดิน  หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธเิก็บกินที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาที่มีสัญญา
เชาไมนอยกวาสิบป 

ในกรณีที่ที่ดินที่จะใชเปนที่ต้ังโรงเรียนในระบบเปนที่ดินของสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆหรือองคกรทางศาสนาอื่น   
ผูขอรับใบอนุญาตจะแสดงหลักฐานการอนุญาตใหใชที่ดินอยางอื่นที่มิใชสัญญาเชา  หรือสัญญาเชาที่มี
ระยะเวลานอยกวาสิบปก็ได 

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๒๔ เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบแลว  ใหโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคล
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  และใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล 

มาตรา ๒๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคลตามมาตรา  ๒๔  แลว  ใหผูรับใบอนุญาต
ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดิน  สิทธิเหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเชา  
ที่ปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในคําขอรับใบอนุญาตใหแกโรงเรียนในระบบภายใน
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันไดรับใบอนุญาต  

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
และที่กําหนดไวในใบอนุญาตเฉพาะในสวนที่ตองดําเนินการกอนเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบให
แลวเสร็จภายในเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด 

(๓) โอนเงินและทรัพยสินอื่นซ่ึงเปนทุนนอกจากที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบภายในเวลา 
ที่ผูอนุญาตกําหนด 

(๔) ดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐  ใหครบถวนภายในเวลา 
ที่ผูอนุญาตกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบได 

ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เปนของโรงเรียนในระบบมีจํานองเปนประกันหนี้ที่เกิดจากการ
ดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนในระบบหรือหนี้ของโรงเรียนในระบบ  มิใหถือวาที่ดินนั้นมีภาระผูกพันตาม  (๑) 

มาตรา ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไดดําเนินการตามมาตรา  ๒๕  แลว  และพรอมที่จะเปด
ดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ  ใหแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเปด
ดําเนินกิจการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวาผูรับใบอนุญาตดําเนินการถูกตองตามมาตรา  ๒๕  ใหแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบเพื่อเปดดําเนินกิจการได  แตในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาผูรับใบอนุญาตยัง
ดําเนินการไมถูกตองตามมาตรา   ๒๕  จะส่ังใหโรงเรียนในระบบชะลอการเปดดําเนินกิจการไปกอน
จนกวาจะดําเนินการใหถูกตองก็ได  ทั้งนี้  ผูอนุญาตตองแจงกอนวันเปดดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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กรณีที่ผูรับใบอนุญาตมิไดรับแจงผลการตรวจสอบจากผูอนุญาตตามกําหนดเวลาตามวรรคสอง  
ใหโรงเรียนในระบบนั้นเปดดําเนินกิจการไดตามกําหนดเวลาที่ไดแจงไว 

มาตรา ๒๗ การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบเพื่อ
ประโยชนในการจัดการศึกษา  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวงตามประมวลกฎหมายที่ดินและภาษี
อากรตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว 

การยกเวนคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนใหกับผู รับ
ใบอนุญาต  เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

มาตรา ๒๘ ชื่อของโรงเรียนในระบบตองใชอักษรไทยขนาดใหญพอสมควรติดไวที่บริเวณ
โรงเรียนในระบบ  ณ  ที่ซ่ึงเห็นไดงาย  โดยตองมีคําวา  “โรงเรียน”  ประกอบชื่อดวย  ในกรณีที่มีอักษร
ตางประเทศกํากับ  ตองไมมีขนาดใหญกวาอักษรไทย 

มาตรา ๒๙ โรงเรียนในระบบอาจจัดต้ังสาขาได  การจัดต้ัง  การขออนุญาตและการอนุญาต  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

หามไมใหโรงเรียนในระบบกระทําการใดใหบุคคลอื่นเขาใจวาเปนตัวแทน  เครือขายหรือ
สาขาของโรงเรียนในระบบ  สถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 
ผูอนุญาต 

มาตรา ๓๐ ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวยผูรับใบอนุญาต  
ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  และผูทรงคุณวุฒิอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคน  
เปนกรรมการ  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ   หรือเปนบุคคล
เดียวกันทั้งสามตําแหนง  ใหต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  แลวแตกรณี 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหากรรมการ  การเลือกประธานกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง   
และการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตราสารจัดต้ัง 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดต้ังโรงเรียนในระบบและยังไมมีผูแทนผูปกครองใหคณะกรรมการบริหาร
ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยกรรมการอื่นเทาที่มีอยู 

มาตรา ๓๑ ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกระเบียบ  และขอบังคับตาง ๆ  ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ใหความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
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(๓) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ  
วิชาการ  กิจกรรมนักเรียน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธกับชุมชน 

(๔) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
(๖) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันเกินรอยละย่ีสิบหาของมูลคา

ของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น  
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน  คณะกรรมการตองเสนอ

ทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย  เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงินนั้นมิได
เปนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

(๗) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 
ในระบบ 

(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  งบการเงินประจําป  และการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
(๙) พิจารณาคํารองทุกขของครู  ผูปกครองและนักเรียน 

(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
มาตรา ๓๒ การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ   

ใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการการศึกษา  คาตอบแทนครูที่มีความรูและความสามารถที่ดี  และ
คาใชจายอื่นซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทน 

ผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่งใหประกาศไวในที่ เปดเผย 

ในโรงเรียนในระบบ  และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผูปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่งไมได 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนยีม
อื่นตามมาตรา  ๓๒  ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร  และโรงเรียนในระบบ
ดังกลาวไมสามารถแสดงไดวามิไดเปนการแสวงหากําไรเกินควร  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหลดคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรได 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
อื่นที่โรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา  ๓๒  เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร  จะส่ังใหโรงเรียนใน
ระบบลดคาธรรมเนยีมดังกลาวลงตามที่เห็นสมควรก็ได 
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มาตรา ๓๕ โรงเรียนในระบบใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาตํ่ากวาอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่คํานวณไดตามมาตรา  ๓๒  เพราะเหตุเปนโรงเรียนการกุศล
หรือเพื่อใหผูยากไรไดรับการศึกษา  ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและใหความชวยเหลือดานอื่น
เพื่อใหโรงเรียนในระบบดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยหนึ่งคร้ังในแตละภาค
การศึกษาปกติ 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  ใหนําความในมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ใหผูรับใบอนุญาตแตงต้ังผูอํานวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ

โรงเรียนในระบบ  และแจงใหผูอนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานการแตงต้ังผูอํานวยการภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันแตงต้ัง 

ผูอํานวยการตองเปนผูมีสัญชาติไทย  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสามารถทํางานใหกับโรงเรียน
ในระบบไดเต็มเวลา 

ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่เปนผูอํานวยการโดยไมแตงต้ังผูอํานวยการตามวรรคหนึ่งก็ได 
มาตรา ๓๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๗  วรรคสาม  ผูรับใบอนุญาตจะแตงต้ังรองผูอํานวยการ 

คนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได   
รองผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูอํานวยการ  
มาตรา ๓๙ ผูอํานวยการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการของโรงเรียนในระบบ 
(๒) แตงต้ังและถอดถอน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ

ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
(๓) ควบคุมปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จัดทําทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  นักเรียน  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ

การใหการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ  รวมทั้งตราสาร

จัดต้ัง  นโยบาย  ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน  และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๐ ใหผู รับใบอนุญาตแตงต้ังผู จัดการคนหนึ่ง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดูแลรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดต้ัง  นโยบาย  ระเบียบ  และ

ขอบังคับของโรงเรียนในระบบ  และหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ผูรับใบอนุญาตจะทําหนาที่ผูจัดการโดยไมแตงต้ังผูจัดการตามวรรคหนึ่งก็ได 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงต้ังผูจัดการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดไมวาในกรณีใด  

ใหผูรับใบอนุญาตแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  เปนผูปฏิบัติ
หนาที่แทน  หากมิไดแตงต้ังผูปฏิบัติหนาที่แทนไว  ใหผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มาตรา ๔๒ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในระบบ
ใหเพียงพอแกการจัดการศึกษาและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๓ เอกสารที่โรงเรียนในระบบตองจัดทําตามพระราชบัญญัตินี้ใหจัดทําเปนภาษาไทย 
การสอนในโรงเรียนในระบบนอกจากการสอนวิชาภาษาตางประเทศตองใชภาษาไทย  เวนแต

เปนโรงเรียนประเภทนานาชาติหรือเปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหสอนเปนภาษาตางประเทศ  ใหสอนเปน
ภาษาที่ระบุไวในใบอนุญาตได  แตตองสอนใหนักเรียนสามารถอาน  เขียน  และพูดภาษาไทยไดดวย 

เพื่อประโยชนในการขยายโอกาสการเรียนรู  คณะกรรมการจะอนุญาตเปนการทั่วไปใหโรงเรียน
ในระบบสอนวิชาบางวิชาเปนภาษาตางประเทศก็ได  โดยจะกําหนดเง่ือนไขไวดวยหรือไมก็ได 

 

สวนที่  ๒ 
ทรัพยสินและบัญชี 

 

 

มาตรา ๔๔ ใหโรงเรียนในระบบจัดใหมีกองทุนสํารอง  และจะจัดใหมีกองทุนอื่นตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดดวยก็ได 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การนําเงินจากกองทุนสํารองออกใชตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
มาตรา ๔๕ ผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแตละป  ใหคณะกรรมการ

บริหารจัดสรร  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหโรงเรียนในระบบที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกําไรเขากองทุนสงเสริม

โรงเรียนในระบบตามที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสาม 
(๒) จัดสรรเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ 
(๓) จัดสรรใหแกผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละส่ีสิบ 
(๔) ในกรณีที่มีกองทุนอื่น  ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนอื่นนั้น  ในกรณีที่ไมมีกองทุนอื่น  

ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนสํารอง 
ระยะเวลาการสงเงินและจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบตองจัดสรรเขากองทุนตาม  (๑)  ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๖ ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
โรงเรียนในระบบตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการบัญชี 
มาตรา ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหกสิบวันนับแตวันส้ิน
รอบปบัญชี   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของโรงเรียนในระบบใหเปนไปตามประกาศของโรงเรยีนในระบบ 
 

สวนที่  ๓ 
การอุดหนุนและสงเสริม 

 

 

มาตรา ๔๘ รัฐพึงใหการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
ตามมาตรา  ๓๕  ไดตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  โดยเฉพาะในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพรอมทั้งคาตอบแทนบุคลากรดังกลาวใหในกรณีขาดแคลน
หรือในกรณีมุงเนนวิชาการดานใดดานหนึ่ง 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) จัดครูพรอมทั้งคาตอบแทนครูให  รวมทั้งจัดหาอุปกรณการศึกษา  ส่ิงอํานวยความสะดวก   
ส่ือ  บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษา  สําหรับนักเรียนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ  

(๓) ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภัณฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษา  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

(๔) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา  ๔๕  (๓)  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

(๕) ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน   
ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

สวนที่  ๔ 
กองทุน 

 

 

มาตรา ๔๙ ใหมีกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับการใหกูยืมเงินแกโรงเรียนในระบบ 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามภาคใต  ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

(๒) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
(๔) เงินที่ไดรับจากการจัดสรรตามมาตรา  ๔๕  (๑) 
(๕) เงินคาธรรมเนียม  คาบริการ  และเงินคาปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้กูยืม 
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(๗) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๘) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
เงินของกองทุนไมตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๐ เงินของกองทุนที่รับโอนมาตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  (๑)  ใหแยกบัญชีไวเปนการเฉพาะ
เพื่อประโยชนในการสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๑ เงินกองทุนที่ไดรับตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  (๔)  ถาโรงเรียนในระบบที่สงเงิน
นั้นเลิกกิจการ  เมื่อไดหักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกลาวคางชําระกองทุนแลวใหคืนใหแกโรงเรียน
ในระบบนั้น  

มาตรา ๕๒ ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบมีสิทธิ
ขอกูยืมเงินจากกองทุนไดตามหลักเกณฑ   วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการอนุมัติใหโรงเรียนในระบบกู ยืมเงินจากกองทุน  คณะกรรมการจะอนุมัติใหไมตอง 
เสียดอกเบี้ยและไมตองมีหลักประกันในสวนเงินกูยืมที่ไมเกินจํานวนเงินที่โรงเรียนในระบบไดสงเขา
กองทุนแลวก็ได 

มาตรา ๕๓ การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบริหารกองทุน  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก็บรักษาเงิน  และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

สวนที่  ๕ 
การสงเคราะห 

 

 

มาตรา ๕๔ ใหมีกองทุนสงเคราะหเปนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูอํานวยการ  
ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โดยรวมถึง 

(๑) การจายเปนเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) การสงเสริมการออมทรัพยของผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การจายเงินสวสัดิการสงเคราะห 
กองทุนสงเคราะหไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

และรายไดของกองทุนสงเคราะหไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๕๕ กองทุนสงเคราะหประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๒) เงินที่ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาสงเขากองทุนตามมาตรา  ๗๓  (๑) 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เงินที่โรงเรียนในระบบสงเขากองทุนตามมาตรา  ๗๓  (๒) 
(๔) เงินสมทบที่กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๓)  
(๕) ทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
(๖) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๗๔  และรายไดอื่น ๆ 
(๗) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะห 
มาตรา ๕๖ ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  ใหคํานวณ

แยกตามสัดสวนของเงินกองทุนสงเคราะห  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  (๒) 
(๒) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๕  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
มาตรา ๕๗ ใหกองทุนสงเคราะหมีสํานักงานใหญ  ณ  สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕๘ กิจการของกองทุนสงเคราะหไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  
มาตรา ๕๙ ใหกองทุนสงเคราะหมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ  ภายในขอบแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา  ๕๔ 
การใหผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษากูยืมเงินจากกองทุนสงเคราะหตองมีหลักประกัน  

โดยจะนําเงินที่ผูกูจะมีสิทธิไดรับจากกองทุนสงเคราะหในเวลาที่ขอกูยืมมาเปนหลักประกันก็ได   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

การนําเงินกองทุนสงเคราะหไปลงทุนหรือหาประโยชนตองได รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังกอน 

มาตรา ๖๐ คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห  ใหจายจากดอกผลของกองทุน
สงเคราะหตามมาตรา  ๕๖  (๒)  ซ่ึงตองไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนสงเคราะหดังกลาว  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

ในกรณีที่ดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่งไมเพียงพอใชจายในการดําเนินงาน   
ใหกระทรวงศึกษาธิการต้ังงบประมาณอุดหนุนตามความจําเปน 

มาตรา ๖๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  
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(๒) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน   ผูแทนฝายผูอํานวยการ  ผูแทนฝายครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ฝายละหนึ่งคนซึ่งไดรับคัดเลือกตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  เปนกรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงมีความรูดานการเงิน  การคลัง  การบริหารกองทุนหรือ

กฎหมายที่คัดเลือกโดยที่ประชุมรวมกันระหวางประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  
เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห  เปนกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๖๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเปนบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก  ใหออก  

หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
มาตรา ๖๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงต้ังอีกได  

แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 
มาตรา ๖๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๖๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖๒ 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงและยังมิไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางให

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหมโดยเร็ว  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงต้ัง
แทนก็ได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  

มาตรา ๖๖ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ออกระเบียบ  และขอบังคับในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดนโยบาย   หลักเกณฑ  และเ ง่ือนไขในการลงทุนของกองทุนสงเคราะห 

รวมตลอดทั้งการใหสถาบันการเงินนําเงินของกองทุนสงเคราะหไปลงทุนและหาประโยชนโดยวิธีอื่น  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) กํากับดูแลการจัดการกองทุนสงเคราะห 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวสัดิการสงเคราะห 
(๕) อนุมัติงบประมาณรายจายของกองทุนสงเคราะห 
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับ  เก็บรักษา  และจายเงินของกองทุนสงเคราะห 
(๗) กําหนดระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจาง  

ตลอดจนการกําหนดเงินเดือน  และเงินอื่น  รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการ 
(๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห 
มาตรา ๖๗ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหและคณะอนุกรรมการใหเปนไปตาม

ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห 
หามกรรมการกองทุนสงเคราะหเขารวมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย 
มาตรา ๖๘ ใหกรรมการกองทุนสงเคราะหและอนุกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๖๙ ใหมีผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหคนหนึ่ง  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห

แตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาป 
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนสงเคราะหไดเต็มเวลา 
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(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๖) ไมเปนขาราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
(๗) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือกรรมการที่ปรึกษา  หรือ

เจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๘) ไมเปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึง

กันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท  เวนแตเปนกรณีที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหมอบหมายใหเปน
กรรมการในบริษัทที่กองทุนสงเคราะหเปนผูถือหุน 

(๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับกองทุนสงเคราะห  หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุนสงเคราะหโดยตรงหรือโดยออม 

มาตรา ๗๐ การดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การกําหนดเง่ือนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงาน   และการทํางานในหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามสัญญาจางที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด  โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกินส่ีป  และเมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาจางแลว  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได 

ใหประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางผูอํานวยการกองทุน
สงเคราะหในนามของกองทุนสงเคราะห 

ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหได รับเงินคาจาง   คาตอบแทน   และเงินอื่นตามที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๗๑ ใหผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะหใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะห
และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๗๒ ในกิจการของกองทุนสงเคราะหที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการ
กองทุนสงเคราะหเปนผูแทนของกองทุนสงเคราะห  

ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหอาจมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนไดตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด  ขอบังคับดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามวรรคสอง  ยอมไมผูกพันกองทุนสงเคราะห  เวนแต
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๗๓ ใหโรงเรียนในระบบ  ผูอํานวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ
สงเงินสะสมหรือเงินสมทบ   แลวแตกรณี  เขากองทุนสงเคราะหตามเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาสงเงินสะสมสําหรับตนเองในอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดซึ่งตองไมเกินรอยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แตละคน
ไดรับ  และตองไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) โรงเรียนในระบบสงเงินสมทบเปนจํานวนเทากับเงินสะสมที่ผูอํานวยการ  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาสงตาม  (๑)  เปนรายคน 

(๓) กระทรวงศึกษาธิการสงเงินสมทบเปนจํานวนสองเทาของเงินสะสมที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาสงตาม  (๑)  เปนรายคน 

มาตรา ๗๔ ใหโรงเรียนในระบบหักและรวบรวมเงินสะสมของผูอํานวยการ  ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตองสงตามมาตรา  ๗๓  (๑)  ไวในทุกคราวที่มีการจายเงินเดือนและใหนําสงเงิน
สะสมดังกลาว  พรอมทั้งเงินสมทบที่โรงเรียนในระบบตองสงตามมาตรา  ๗๓  (๒)  ตามวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดภายในวนัที่สิบของเดือนถัดไปทุกเดือน 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบไมนําสงเงินสมทบตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งหรือสงไมครบถวน  
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือนจนกวาจะนําสงหรือนําสงครบถวน 

มาตรา ๗๕ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  
ติดตอกันครบสองเดือนแลว  มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห 

เงินสวัสดิการสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๕๖  (๒)  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนดตามมาตรา  ๖๖ 

มาตรา ๗๖ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๑  เทากับจํานวนที่ผูอํานวยการ   ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  
แลวแตกรณี  ไดสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  พรอมทั้งดอกผลที่คํานวณไดตามมาตรา  ๕๖  (๑) 

(๒) เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  เทากับจํานวนที่โรงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ
ไดสงเงินสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๒)  และ  (๓)  โดยไมรวมดอกผลตามมาตรา  ๕๖  (๒)   
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ผูอํานวยการ   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไมมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ในกรณี
ออกจากงานโดยมีความผิด  หรือกอนมีเวลาทํางานครบสิบป  เวนแตเปนการออกจากงานเพราะตาย  
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถ
ประกอบวิชาชีพตอไปได  หรือเพราะโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษามีเวลาทํางานเกินย่ีสิบปกองทุน
สงเคราะหอาจจายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ก็ได  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

การนับเวลาทํางาน  ใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่หนึ่งของเดือนที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากร 
ทางการศึกษาไดสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑) 

มาตรา ๗๗ ผูอํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งออกจากงานโดยไมมีความผิด
และมีเวลาทํางานไมนอยกวาหาป  แตไมถึงสิบป  อาจไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ไดภายใต
เง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยังไมรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๑  และสงเงินสะสมตามมาตรา  ๗๓  (๑)  เทาจํานวนที่
สงในเดือนสุดทายกอนออกจากงานตอไปจนครบสิบป 

(๒) ในการคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  ใหคํานวณเฉพาะเงินที่โรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาธิการสงสมทบตามมาตรา  ๗๓  (๒)  และ  (๓)  จนถึงวันที่ผูอํานวยการ  ครู  หรือ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากงาน 

(๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 
มาตรา ๗๘ เมื่อผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ตายหรือสาบสูญเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ  ใหกองทุนสงเคราะหจายเงินคาทดแทนใหแกคูสมรส
และทายาทโดยธรรมของผูอํานวยการ   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาระบุไว  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๙ เมื่อผูอํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  ประสบอันตรายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานใหแกโรงเรียนในระบบ  ใหจายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประสบอันตรายแกกายหรือจิตใจจนถึงแกทุพพลภาพ  ใหจายใหเปนเงินคา
ทดแทน 
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(๒) ในกรณีที่ประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพทางรางกายหรือจิตใจใหจายเปนคาฟนฟู
สมรรถภาพภายหลังจากการรักษาดวยวิธีทางการแพทยไดส้ินสุดลงแลวเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่
เหมาะสมได 

การจายเงินตามวรรคหนึ่ง  ใหจายจากดอกผลของกองทุนสงเคราะห  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๘๐ สิทธิการรับเงินจากกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้เปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได  และไมอยูในขายแหงการบังคับคดี  เวนแตเปนการชําระหนี้ที่ผูอํานวยการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาเปนหนี้กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทําบัญชีของกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 

กองทุนสงเคราะหตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการบัญชี 

มาตรา ๘๒ ใหกองทุนสงเคราะหจัดทํางบการเงินสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในเกาสิบวัน
นับแตวันส้ินปบัญชี 

วันเร่ิมและวันส้ินปบัญชีของกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหกําหนด 

มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหแตงต้ังบุคคลภายนอก  ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของกองทุนสงเคราะหทุกรอบปบัญชี 

มาตรา ๘๔ ใหผูสอบบัญชีมีหนาที่ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   
ที่เกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห  เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการกองทุนสงเคราะห  และผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนสงเคราะห  และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับกองทุน
สงเคราะหเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

มาตรา ๘๕ ใหผูสอบบัญชีจัดทํารายงานการสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินเสนอ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเพื่อรับรองภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  และใหคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหเสนอตอรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
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ใหกองทุนสงเคราะหเผยแพรรายงานประจําป  โดยแสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีใหความเห็นแลว 

 

สวนที่  ๖ 
การคุมครองการทํางาน 

 

 

มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน  แตผูปฏิบัติงานของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน 

การคุมครองการทํางาน  การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทํางานและประโยชนตอบแทน
ข้ันตํ่าของผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่  ๗ 
การกํากับดูแล 

 

 

มาตรา ๘๗ หามผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาใช
หรือยอมใหผูอื่นใชอาคาร  สถานที่  และบริเวณของโรงเรียนในระบบเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปนการอันไมควรแกกิจการของ
โรงเรียนในระบบ 

มาตรา ๘๘ หามโรงเรียนในระบบทําหรือยินยอมใหบุคคลอื่นทําการใดอันอาจเปนภัยตอ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือวัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

มาตรา ๘๙ หามโรงเรียนในระบบหยุดสอนติดตอกันเกินเจ็ดวันอันมิใชเปนการหยุด
ตามปกติของโรงเรียน  เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  ในกรณีเชนนั้นใหแจงเปนหนังสือให
ผูอนญุาตทราบพรอมดวยเหตุผลของการหยุดสอน 

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่มีภยันตรายหรือเหตุการณอันกระทบตอสวัสดิภาพของนักเรียนหรือ
การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน  ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียนในระบบที่เกี่ยวของหยุดสอนตามเวลาที่
กําหนดก็ได 
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มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ปรากฏวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบมีสภาพ
ขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย   ไมมั่นคง  หรือมีเหตุอื่นอันอาจเปนภยันตรายแกนักเรียนผูอนุญาต 
มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ  ผูอนุญาตจะสั่งใหโรงเรียน 
ในระบบหยุดสอน  โดยจะสั่งใหดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียนดวยก็ได 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณของโรงเรียนในระบบถูกทําลายหรือไดรับ
ความเสียหายหรือมีเหตุจําเปนอื่นที่ทําใหไมสามารถใชดําเนินกิจการเปนโรงเรียนได  ใหผูอํานวยการ
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ในระหวางดําเนินการแกไขตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนระยะเวลาในระหวางเปดภาคเรียนและ 
ตองใชเวลาในการดําเนินการแกไขเกินสามสิบวัน  ผูอํานวยการตองจัดหาสถานที่แหงอื่นเพื่อดําเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบเปนการชั่วคราว  แลวแจงใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่
จัดหาสถานที่ได 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาสถานที่ที่จะใชเปนการชั่วคราวไมเหมาะสมหรือปลอดภัยสําหรับ
นักเรียน  ใหแจงใหผูอํานวยการจัดหาสถานที่ใหมภายในเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๙๓ เมื่อความปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือมีผูรองเรียนวาโรงเรียนในระบบ
กอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกประชาชน  มีพฤติการณอันเปนภัยตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงโดยเร็ว  แลวรายงานผลการตรวจสอบตอผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 

มาตรา ๙๔ การโฆษณาของโรงเรียนในระบบตองไมเปนเท็จ  เกินความจริงหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาของโรงเรียนในระบบฝาฝนวรรคหนึ่งผูอนุญาตมีอํานาจ
ออกคําส่ังใหโรงเรียนในระบบปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 

(๑) หยุดการโฆษณา 
(๒) แกไขการโฆษณาใหถูกตอง  
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(๓) โฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนแลวตามวิธีการที่ผูอนุญาต
กําหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไมดําเนินการตามคําส่ังของผูอนุญาต  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอนุญาตกําหนดตามวรรคสอง  ผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนในระบบนั้นได  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณที่กระทําผิด 

มาตรา ๙๕ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไมดําเนินกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาต  หรือจัดการศึกษาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหแกไข
ภายในเวลาที่กําหนด 

โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังให
โรงเรียนในระบบงดรับนักเรียนใหม  หรือใหหยุดดําเนินกิจการตามใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราว  หรือส่ังการอยางอื่นตามควรแกกรณี  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติการณ 
ที่กระทําผิด 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 
เปนความผิด 

มาตรา ๙๖ ผูอนุญาตมีอํานาจออกคําส่ังใหโรงเรียนในระบบอยูในความควบคุมของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเขตอํานาจ   
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  

(๑) โรงเรียนในระบบไมมีทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการตอไป  
(๒) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 

(๓) โรงเรียนในระบบฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกการดําเนินกิจการของ
โรงเรียนในระบบ 

(๔) โรงเรียนในระบบไมปฏิบัติตามตราสารจัดต้ัง  และอาจทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกการดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ 
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(๕) คณะกรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  หรือนักเรียนของโรงเรียนในระบบกระทําการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ  ความสงบเรียบรอย  วัฒนธรรมของชาติ  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๖) เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑ 
(๗) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหแจงคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบทราบ

และปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบดวย 
มาตรา ๙๗ เมื่อไดมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖  แลว  ใหผูอนุญาต

แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณในดานการศึกษาและดานอื่นที่
เกี่ยวของอีกไมเกินหกคน  เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารและดําเนินกิจการของโรงเรียน
ในระบบเปนการชั่วคราวในระหวางที่โรงเรียนในระบบอยูในความควบคุม 

เมื่อแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบแลว  ใหผูอนุญาตรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
มาตรา ๙๘ เมื่อไดมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖  แลว  ผูรับใบอนุญาต  

ผูอาํนวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  และผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบ
ตองปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนนั้นตามที่คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบมอบหมายและตอง
จัดการตามสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  และดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียนในระบบ  

ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  และผูจัดการ  ตองสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสรรพสมุดบัญชี  
เอกสาร  และส่ิงอื่นเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของโรงเรียนในระบบตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับ
นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้นใหแกคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๙๙ ผูอนุญาตอาจสั่งใหขาราชการกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
ระบบระหวางเวลาที่อยูในความควบคุมของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบไดตามความจําเปน  
โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ 

มาตรา ๑๐๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาเหตุแหงการสั่งใหควบคุม
โรงเรียนในระบบไดลวงพนหรือไดรับการแกไขหรือปรับปรุงแลว  ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียน
ในระบบเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 
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ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิกคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบ  ใหออกคําส่ังยกเลิกและ
แจงใหคณะกรรมการบริหารทราบพรอมทั้งปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวที่หนาประตูโรงเรียนในระบบ
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ  และใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบสงมอบทรัพยสิน
และเอกสารหลักฐานที่ไดรับมอบตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  คืนใหแกโรงเรียนในระบบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีคําส่ังยกเลิกการควบคุมโรงเรียนในระบบ  

มาตรา ๑๐๑ คาใชจายในการดําเนินกิจการระหวางการควบคุมโรงเรียนในระบบรวมทั้งเงิน
คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ  ใหจายจากเงินของ
โรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีเงินไมพอจายตามวรรคหนึ่ง  โรงเรียนในระบบมีสิทธิกูยืมเงิน
จากกองทุนตามมาตรา  ๔๙  มาสมทบจายได 

มาตรา ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเห็นวาโรงเรียนในระบบที่ถูกควบคุม
ไมสมควรดําเนินกิจการตอไปไมวาดวยเหตุใด  ใหรายงานผูอนุญาตเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูอนุญาตไดรับรายงานตามมาตรา  ๑๐๒  แลว  ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบดําเนินการควบคุมตอไปตามเวลาที่กําหนดหรือจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบก็ได 

มาตรา ๑๐๔ ในการปฏิบัติหนาที่  ใหคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๒๘  

 

สวนที่  ๘ 
จรรยา  มรรยาท  วินัย  และหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๐๕ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูบริหาร  ผูจัดการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจรรยา  มรรยาท  วินัย  และ
หนาที่  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่  ๙ 
การโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 

 

 

มาตรา ๑๐๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบให
บุคคลอื่น  ใหย่ืนคําขอตอผูอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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เมื่อผูอนุญาตเห็นวาผูรับโอนมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือ
มาตรา  ๒๒  แลวแตกรณี  ใหอนุญาตโดยเร็ว 

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือเปนคนสาบสูญ  และทายาทมีความประสงค
จะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป  ใหทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  
หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคน  ใหทายาทดวยกันนั้นตกลงต้ังทายาทคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  ย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือสาบสูญหรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาตามความจําเปน   
ถามิไดย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูโดยไมมีผูใดไดรับขาวเก่ียวกับผูรับ
ใบอนุญาตเปนเวลาเกินสามสิบวัน  ทายาทของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีสิทธิย่ืนคําขออนุญาตทํา
หนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจนกวาศาลจะมีคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตเปนคนสาบสูญหรือผูรับใบอนุญาต
ตายหรือปรากฏตัว 

เมื่อย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  ใหผู ย่ืนคําขอมีสิทธิและ
หนาที่เชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตไปพลางกอนจนกวาผูอนุญาตจะไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๐๘ เมื่อมีกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคหนึ่ง  หรือกรณีผูรับใบอนุญาตไดไปเสียจาก
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง  เปนเวลาถึงหนึ่งป  ถาทายาทไมประสงคจะดําเนิน
กิจการโรงเรียนในระบบนั้นตอไป  ใหทายาทย่ืนคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๑๔  
หรือโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบใหบุคคลอื่นตามมาตรา  ๑๐๖  ทั้งนี้  ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย  สาบสูญ  หรือวันที่ครบหนึ่งปที่ไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู   ถามิได
ย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖   

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีตามมาตรา  ๑๐๗  ถาไมมีทายาทคนใดมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนแตไมสามารถตกลงกันไดและทายาทยัง
ประสงคจะดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบตอไป  ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกดําเนินการจัดต้ังนิติ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๒  เพื่อย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตตอ 
ผูอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จัดต้ังนิติบุคคล  โดยใหนําความในมาตรา  ๑๐๗  วรรคสาม  มาใช
บังคับดวยโดยอนุโลม  ถามิไดย่ืนคําขอภายในเวลาที่กําหนด  ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนใน
ระบบตามมาตรา  ๙๖ 
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มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๒๑  ใหผูรับใบอนุญาตโอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบใหผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  แลวแตกรณี  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา   ๒๒  
นิติบุคคลนั้นตองแกไขใหถูกตองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามดังกลาว 

ถาผูรับใบอนุญาตไมอาจดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  
ใหผูอนุญาตสั่งควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๑๑๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือลมละลาย  
ใหผูอนุญาตมีคําส่ังควบคุมโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๙๖ 

มาตรา ๑๑๒ ในระหวางที่ไมมีผูปฏิบัติหนาที่ผูรับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ใหผูอํานวยการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาต 

 

สวนที่  ๑๐ 
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี 

 

 

มาตรา ๑๑๓ โรงเรียนในระบบเลิกกิจการ  เมื่อ 
(๑) ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท  แลวแตกรณี  ไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบ  หรือ 
(๒) ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตหรือทายาท แลวแตกรณี  ไมประสงคจะดําเนินกิจการ

โรงเรียนในระบบตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบพรอมดวยเหตุผลตอผูอนุญาตลวงหนา
ไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวันกอนส้ินปการศึกษา 

ในกรณีที่มีเหตุพนวิสัยที่โรงเรียนในระบบจะดําเนินกิจการตอไปได  ผูรับใบอนุญาตหรือ
ทายาทแลวแตกรณีจะขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนในระบบโดยยื่นคําขอลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได 

ในการอนุญาตตามคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ผูอนุญาตจะกําหนดมาตรการหรือ
เง่ือนไขใหโรงเรียนในระบบตองปฏิบัติเพื่อคุมครองหรือเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนนั้นกอนอนุญาตใหเลิกกิจการโรงเรียนในระบบตามที่เห็นสมควรก็ได 



หนา   ๕๙ 
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มาตรา ๑๑๕ เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการตามมาตรา   ๑๑๓  ใหคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ   แลวแตกรณี  แตงต้ังผูชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชีของ
โรงเรียนในระบบ  และใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชี 
หางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี  ใหถือวาโรงเรียนในระบบนั้นยังคงต้ังอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อ
การชําระบัญชี 

เมื่อไดชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยู  ใหคืนแกผูรับใบอนุญาต 
มาตรา ๑๑๖ กอนได รับอนุญาตให เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ   ใหผู รับใบอนุญาต

ผูอํานวยการ  และผูจัดการมีหนาที่สงมอบเอกสารหลักฐานตามมาตรา  ๓๙  (๔)  และ  (๕)  และเอกสารอื่น 
ที่คณะกรรมการกําหนดใหแกผูอนุญาต 

ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาเอกสารหลักฐานที่สงตามวรรคหนึ่งยังไมครบถวน  ใหผูอนุญาตมี
อํานาจสั่งใหบุคคลตามวรรคหนึ่งสงเพิ่มเติมจนครบถวนภายในเวลาที่กําหนดไดและเพื่อประโยชนแหง
การนี้ใหถือวาบุคคลดังกลาวยังคงมีหนาที่ตามวรรคหนึ่งตอไปจนกวาจะสงเอกสารหลักฐานครบถวน 

เมื่อโรงเรียนในระบบเลิกกิจการแลวและมีความจําเปนตองออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ของนักเรียน  ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกใหแทนโรงเรียนในระบบได 

ใหผูอนุญาตดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในระบบที่เลิกกิจการตามควรแกกรณี 
 

สวนที่  ๑๑ 
การอุทธรณ 

 

 

มาตรา ๑๑๗ ในกรุงเทพมหานคร  ให มี คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณประกอบด วย   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  และประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง 
ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ัง  เปนกรรมการ  และใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังผูอํานวยการ
สถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  เปนเลขานกุารคนหนึ่งและผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอื่นแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ   
ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย   
เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักงานอัยการจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและประธาน
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กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นคนหนึ่งซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังเปนกรรมการ  และให
ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังผูอํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้นเปนเลขานุการคนหนึ่งและ
ผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง 

ใหนําความในมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑๘ ผูซ่ึงตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือไดรับผลกระทบจากคําส่ังของผูอนุญาตผูใดไม

พอใจในคําส่ังดังกลาว  ใหมีสิทธิย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคําส่ัง  แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด   
มาตรา ๑๑๙ การย่ืนอุทธรณ  การรับอุทธรณ  วิธีพิจารณาอุทธรณ  และกําหนดเวลาพิจารณา

อุทธรณ  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาต  เวนแตประธานกรรมการของ

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจะมีคําส่ังใหทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังเพื่อรอคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๓ 
โรงเรียนนอกระบบ 
 

 

มาตรา ๑๒๐ การจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ  ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร

ของโรงเรียนนอกระบบ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๒๑ การขอรับใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบให

เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพรอมกับคําขอและอยางนอยตองมีรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ประเภท  และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
(๒) ที่ต้ัง  และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
(๓) หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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(๔) หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่น  รวมทั้งหลักเกณฑใน
การเพิ่มคาธรรมเนียมดังกลาว 

(๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อไดรับอนุญาตแลว  ผูไดรับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไมได  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 
ใหผูอนุญาตพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต 
มาตรา ๑๒๒ ใหผู รับใบอนุญาตจัดใหมีผูบ ริหารคนหนึ่ง เปนผู ดูแลรับผิดชอบการ

บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบใหเปนไปตามกฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  โดยผูรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคสองจะเปนผูบริหารเองก็ได  และใหสงหลักฐานการแตงต้ังหรือการเขาเปนผูบริหาร 
แลวแตกรณี  ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันแตงต้ังหรือวันเขาบริหาร 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหาร  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒๓ ใหโรงเรียนนอกระบบจัดใหมีครูหรือผูสอนซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

หลักสูตรและมีจํานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๒๔ คณะกรรมการจะกําหนดใหโรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่

ผูบริหารตองจัดทํารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอตอผูอนุญาตทุกป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

มาตรา ๑๒๕ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบ  
ตองไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร  เมื่อคํานึงถึงคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา  และสิทธิ
ประโยชนที่นักเรียนไดรับ  

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงคจะเลิกกิจการ  ใหผูรับใบอนุญาตแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่ประสงคจะเลิกกิจการและใหใบอนุญาต
นั้นส้ินผลเมื่อถึงกําหนดเลิกกิจการ 

เมื่อผูอนุญาตตรวจพบวาโรงเรียนนอกระบบแหงใดหยุดดําเนินกิจการเกินเกาสิบวันโดยไม
แจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกลาวได  

มาตรา ๑๒๗ ใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้  รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับแก
โรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม  



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๓   
วรรคหนึ่งและวรรคสาม  และมาตรา  ๔๘  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

(๒) มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๗๙  
และมาตรา  ๘๐  สําหรับผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) บทบัญญัติสวนที่  ๖  สวนที่  ๗  สวนที่  ๘  สวนที่  ๙  และสวนที่  ๑๑  ของหมวด  ๒  
 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขา
ไปในโรงเรียนในระหวางเวลาทําการ  และมีหนังสือเรียกผูซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคํา  สงเอกสาร  หรือวัตถุ
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

การเขาไปในโรงเรียนตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกผูซ่ึงเกี่ยวของ  
และใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๗  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๑๓๐ ผูใดจัดต้ังโรงเรียนในระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๘  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๒ โรงเรียนในระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไวตาม
มาตรา  ๒๐  (๒)  หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากอัตราที่ระบุไวตามมาตรา  ๒๐  (๓)  หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓๓ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท  

มาตรา ๑๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงต้ังผูอํานวยการหรือไมแจงตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึง่  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๕ ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนในระบบผูใดแตงต้ังผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  
วรรคสอง  เปนผูอํานวยการ หรือแตงต้ังผูไมมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  เปนรองผูอํานวยการ   
หรือยินยอมใหผูไมไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการหรือ 
รองผูอํานวยการ  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๖ ผูอํานวยการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  (๔)  หรือ  (๕)  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๓๗ ผูใดปลอมเอกสารหลักฐานตามมาตรา  ๓๙  (๔)  หรือ  (๕)  ข้ึนทั้งฉบับหรือ
แตสวนหนึ่งสวนใด  เติมหรือตัดทอนขอความ  หรือแกไขดวยประการใด ๆ  ในเอกสารหลักฐาน
ดังกลาว  หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหลักฐานนั้น  หรือทําหรือให 
คํารับรองเอกสารหลักฐานดังกลาวเปนเท็จ  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ
ประชาชน  ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารหลักฐานที่แทจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตหกเดือนถึงหาป  หรือปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูอํานวยการ  ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 

ผูใดใชหรืออางเอกสารหลักฐานที่ตนรูอยูแลววาเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษดังที่บญัญัติไวในวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูใชหรืออางเอกสารหลักฐานอันเปนความผิดตามวรรคสามดวย  
ใหลงโทษตามวรรคสามแตกระทงเดียว 

มาตรา ๑๓๘ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  วรรคหนึ่ง  หรือไมจัดทํา
เอกสารเปนภาษาไทยตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  หรือไมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓๙ ผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๐ โรงเรียนในระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๑ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝน
มาตรา  ๘๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๒ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา  ๘๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๔๓ โรงเรียนในระบบใดฝาฝนมาตรา  ๘๙  หรือผูอํานวยการผูใดไมแจงใหผูอนุญาต

ทราบตามมาตรา  ๙๒  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๑๔๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตามมาตรา  ๙๑  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๔๕ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่

หรือผูปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๔๖ ผูรับใบอนุญาต  ผูอํานวยการ  หรือผูจัดการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๙๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๖  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและปรับ
อีกวันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 

มาตรา ๑๔๗ ผูใดจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒๐  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๘ โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุไว 
ตามมาตรา  ๑๒๑  (๓)  หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑที่ระบุไวตามมาตรา  ๑๒๑  (๔)  
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๑  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๔๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมแตงต้ังผูบริหารตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือแตงต้ัง 
ผูไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๒๒  วรรคสอง  หรือยินยอมใหผูไมไดรับ 
การแตงต้ังเปนผูบริหารปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร   แลวแตกรณี  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๐ โรงเรียนนอกระบบใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๓  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๕๑ ผูบริหารผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
มาตรา ๑๕๒ ผูใดขัดขวาง  ไมปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาที่หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๒๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน  หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้  กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับ
โทษจําคุกหรือปรับ  หรือทั้งจําทั้งปรับตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแต 
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  

มาตรา ๑๕๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหผูอนุญาตมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  

เมื่อผูอนุญาตไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด  และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว  ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน  

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๕๕ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  เงินและ
รายไดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต   
ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
วิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ไปเปนของกองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๖ ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  ภาระผูกพันทั้งปวง  เงินและ
รายไดของกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ไปเปนของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕๗ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
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เอกชน  และคณะกรรมการคุมครองการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕๘ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาผูอนุญาตจะมีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือใหเลิกการควบคุม 

มาตรา ๑๕๙ ใหโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕   
ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ  
แลวแตกรณี   ตามพระราชบัญญัตินี้   และใหถือวาผู รับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจัดทําตราสารจัดต้ังของโรงเรียนในระบบตาม
มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนินการใหมีคณะกรรมการ
บริหารตามมาตรา  ๓๐  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ผูรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยสินที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในระบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(๑) โอนที่ดิน  เงินและทรัพยสินอื่น ๆ  แกโรงเรียนใหเพียงพอในการดําเนินการเรียนการสอน
ตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับหลักสูตรที่เปดทําการสอน  และตามที่ไดรับอนุญาตตาม
บัญชีทรัพยสินที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ  เวนแตมีเหตุจําเปน  และผูอนุญาต  อนุญาตใหขยายเวลาออกไปตาม
ควรแกกรณี  ทั้งนี้  จะตองไมเกินหนึ่งป  หรือ 

(๒) ทําหนังสือสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสรางตามบัญชีที่ผูรับ
ใบอนุญาตจัดทําข้ึนใหแกโรงเรียนเพื่อใชในการดําเนินกิจการโรงเรียนตอไปโดยมีเง่ือนไขวาผูรับ
ใบอนุญาตจะตองไมกระทําการอันใดอันเปนการเพิ่มภาระแกที่ดิน  และอสังหาริมทรัพยในที่ดินเกินกวา
ที่เปนอยู  แลวแจงใหผูอนุญาตทราบเพื่อแจงไปยังสํานักงานที่ดินที่โรงเรียนต้ังอยูเพื่อใหเจาพนักงาน
ที่ดินรับทราบและแจงใหแกผูที่จะมาทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนั้นไดรับทราบถึงการมีสิทธิในการใช
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงเรียนภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

ในกรณีที่มีหนี้สินหรือภาระผูกพันอยูกับทรัพยสินที่มอบสิทธิการครอบครองใหแกโรงเรียน
ตาม  (๒)  ซ่ึงผูรับใบอนุญาตแจงวาเปนหนี้สินที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนให
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โรงเรียนรับโอนมาเฉพาะหนี้สินที่ เกิดจากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร  แลวใหแจงผูอนุญาตทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี  ใหผูอนุญาตสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนโดยแจงเปนหนังสือใหผูถูกเพิกถอนทราบและใหนําความในมาตรา  ๙๘  

มาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การดําเนินการตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖๐ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐  ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนง

ในคณะกรรมการอํานวยการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ .ศ .   ๒๕๒๕  อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารไปพลางกอนจนกวา

จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๑ ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามมาตรา  ๖๑  ใหคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนตามมาตรา   ๑๕๗  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจนกวาจะมี

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ  

ใหคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามมาตรา  ๑๕๗  แตงต้ังขาราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

คนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะหไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการ

กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  

มาตรา ๑๖๒ ใหผู ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ เปนผู จัดการ  ครูใหญ  และครูตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่

ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  ผูบริหาร  ครู  ผูสอน  หรือบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  ใหผูอํานวยการ  และครู  ดําเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย 

วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๖๓ ใหครูใหญและครูซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  เมื่อออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ยังคงมีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท  ๒  และ
ไดรับสิทธิประโยชนเชนเดิมตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๔ ผูซ่ึงขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๖๕ บรรดาคํารองใดที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  จนกวาจะแลวเสร็จ  ทั้งนี้  ตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา ๑๖๖ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนํากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) ใบแทนใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๕) คาย่ืนคําขอ  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
ไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหาร  เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ  
ติดตาม  การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรฐั  นอกจากนี้  เพ่ือใหเอกชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน  และสิทธิประโยชนอยางอ่ืน  
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ  ใหแกสถานศึกษาของเอกชน  สมควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “โรงเรียนนอกระบบ”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““โรงเรียนนอกระบบ”  หมายความว่า  โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ 

กําหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล   

ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด  (ตาดีกา)  และสถาบันศึกษาปอเนาะ” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “บุคลากรทางการศึกษา”  และ  “ผู้อนุญาต”  

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงทําหน้าที่ให้บริการ 

หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกระบวนการการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน  

ได้แก่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนมอบหมาย  หรือ 

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี   

และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  โอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน   

สิทธิเหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ 

ในคําขอรับใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

“มาตรา  ๒๗  การโอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบ

ของที่ดินตามมาตรา  ๒๕  (๑)  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่จะต้องใช้ในกิจการของโรงเรียนให้แก่โรงเรียน 

ในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  ให้ผู้โอนและผู้รับโอนได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ

ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่ได้ใช้ในกิจการ

ของโรงเรียนนั้นคืนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต  เจ้าของเดิม  หรือทายาท  เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์

ในที่ดินหรือเลิกกิจการ 

ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กับการโอนกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองในที่ดิน 

และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน  รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ  ที่ใช้ในกิจการโรงเรียนของโรงเรียน 

ในระบบที่จัดตั้งก่อนพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา  ๒๗/๑  การบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียน 

ในระบบ  ให้ผู้บริจาคได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  

และได้รับยกเว้นภาษีอากรตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ 

ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบจะต้อง

จัดการตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในระบบและเงื่อนไขที่ผู้บริจาคได้กําหนดไว้  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  โรงเรียนในระบบต้องได้รับความยนิยอมจากผู้บริจาคหรือทายาท  หากไม่มี

ทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ

ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นส่วนควบของที่ดินนั้นคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือทายาท 

เม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเลิกกิจการ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๒๘  ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่บริเวณ

โรงเรียนในระบบ  ณ  ที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย  โดยต้องมีคําว่า  “โรงเรียน”  ประกอบชื่อด้วย  ในกรณีที่มีอักษร

ต่างประเทศกํากับ  ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย  และสําหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภท

อาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอาจใช้คําว่า  

“วิทยาลัยอาชีวศึกษา”  หรือ  “วิทยาลัยเทคโนโลยี”  ประกอบชื่อแทนคําว่า  “โรงเรียน”  ก็ได้”  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๐  ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ  ผู้อํานวยการ  ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ  ในกรณีที่ผู้รับ

ใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อํานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตําแหน่ง  ให้ตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน  ทั้งนี้  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาด

และประเภทของโรงเรียนในระบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหากรรมการ  การเลือกประธานกรรมการ  วาระการดํารงตําแหน่ง 

และการพ้นจากตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

ในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจําเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่

ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหาร  ให้สามารถกระทําได้โดยกําหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 

ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบและยังไม่มีผู้แทนผู้ปกครอง  ให้คณะกรรมการบริหาร

ตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอ่ืนเท่าที่มีอยู่” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอ่ืน

ของโรงเรียนในระบบตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๔๗  ให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียนในระบบ  

เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน 

ส้ินรอบปีบัญชี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนในระบบ 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรผลตอบแทนที่ได้จากการดําเนินการของโรงเรียนในระบบ 

ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่ผลตอบแทนจากการดําเนินการของโรงเรียนการกุศล 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ลดหย่อนหรือยกเว้นเงินภาษีเงินได้ของผู้รับใบอนุญาต   ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในประมวล

รัษฎากร” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน   (๔)   ของวรรคสองของมาตรา   ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๖  กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อํานวยการ  ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา   ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองการทํางาน  การจัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการทํางานและประโยชน์ตอบแทน

ขั้นต่ําของผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๗  ในกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  ประกอบด้วย   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานกังานอัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการ 
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง   

ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้แทนสมาคมที่เก่ียวข้องกับ

การศึกษาเอกชนจํานวนสามคนเป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร  

เป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ในจังหวัดอ่ืนแต่ละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานอัยการจังหวัด  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้น

คนหนึ่งซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  และผู้แทนคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดจํานวนสามคนเป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐ 

ในจังหวัดนั้นเป็นเลขานุการคนหนึ่งและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง  เว้นแต่ในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจให้เป็นผู้อนุญาต  ให้จังหวัดนั้น 

มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ  และให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  

ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดจํานวน 

สามคนเป็นกรรมการ  และแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานศึกษาของรัฐในจังหวัดนั้นเป็นเลขานุการคนหนึ่ง 

และผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

ให้นําความในมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๒๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  บทบัญญัติส่วนที่  ๖  ส่วนที่  ๗  ส่วนที่  ๘  ส่วนที่  ๙  และส่วนที่  ๑๑  ของหมวด  ๒   

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงมาตรา  ๘๖” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๕๙  ให้โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕   

ซ่ึงมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ

แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนนิติบุคคลและได้รับยกเว้น 
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ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบ  แต่ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการ

จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   

และดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา  ๓๐ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนซ่ึงเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ยังมิได้ดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ

ของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเก่ียวกับ 

การบริหารกิจการโรงเรียนเป็นตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติซ่ึงเป็นนิติบุคคลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ  ยังมิได้ดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับ

กิจการของโรงเรียนในระบบตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  และยังมิได้ดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหาร

ตามมาตรา  ๓๐  ให้ใช้เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารกิจการโรงเรียนเป็นตราสาร

จัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบรวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล

ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไปพลางก่อนจนกว่า

จะมีการจัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  และแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการตามมาตรานี้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๒๑ ให้โรงเรียนในระบบที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ได้รับเงินคืนเม่ือได้หักหนี้สินที่โรงเรียนในระบบดังกล่าว

ค้างชําระกองทุนแล้วให้คืนแก่โรงเรียนนั้น 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดแสดงได้ว่าสามารถจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ให้แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานที่สูงกว่า

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์  โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีเพื่อใช้

อํานาจตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ  เพื่อให้กิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่ เก่ียวกับ 

การสงเคราะห์แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกองทุน

สงเคราะห์ก็ได้ 

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์แก่ผู้อํานวยการ  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบใดไม่เคยส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับ  โรงเรียนในระบบนั้นอาจยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีเพื่อใช้อํานาจ 

ตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  เพื่อยกเว้นการดําเนินการตามมาตรา  ๗๔  วรรคสอง   

แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก็ได้ 

มาตรา ๒๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ครูใหญ่หรือผู้อํานวยการ  หรือครูของโรงเรียนนานาชาติ 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงเคยเป็นผู้ประกันตน 

และส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาก่อนวันที่  ๑๒  มกราคม   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดําเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล 

ใช้บังคับ  โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว  และให้มีสิทธิตามที่

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมกําหนด 

ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่ ผู้อํานวยการ  ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงเคยเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคมมาก่อนวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดําเนินการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่อง 

กับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว  และให้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับผู้อนุญาตการโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในที่ดิน  คณะกรรมการบริหาร

ของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัด  การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี   

รวมทั้งการกําหนดให้มีกองทุนสํารองของโรงเรียนในระบบ  ได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้อง 

กับการดําเนินการของโรงเรียนเอกชน  ทําให้การจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเอกชนไม่มีประสิทธิภาพ

และศักยภาพ  ประกอบกับบทบัญญัติในส่วนของการประกันสังคมได้กําหนดครอบคลุมบุคคลซึ่งมิได้มี 

หน้าที่หลักด้านการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสม   

เพื่อประโยชน์แก่การจัดการศึกษาและการพัฒนาของโรงเรียนเอกชน  อันจะมีผลให้นักเรียนได้รับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



แบบ สช. ๑ 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
   

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

๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
 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 .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 

เลขรบัที่................................. 
วันที่....................................... 
(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



 ๒

 ๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท .......................................... 
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ ......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ 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 .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 



 ๓

๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................ 
อักษรย่อ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 
ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
อักษรย่อ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร ......................................................................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ............... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ................................................................... 
 
 ประเภทสามัญศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา  เตรียมอนุบาล   อนุบาล 
     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนในลกัษณะ 
  ทั่วไป  โรงเรียนการกุศล  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
 
 ประเภทอาชีวศึกษา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 จัดการเรียนการสอนในลกัษณะ 
  ทั่วไป  โรงเรียนการกุศล  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
 
 ประเภทนานาชาติ  ระดับก่อนประถมศึกษา  เตรียมอนุบาล   อนุบาล 
     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษา 
 
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน 
 หลักฐานการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น 
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น 
 สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น สําหรบันิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด  

หรือสําเนาบัญชีรายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิติบุคคลทีเ่ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น 
 รายช่ือและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคลทีเ่ป็นมลูนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ 

จํานวน ........ แผ่น 
 รายช่ือและสัญชาติของสมาชิกทกุคน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรอืสหกรณ์  

จํานวน ........ แผ่น 
 



 ๔

 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เปน็ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  
 จํานวน ........ แผ่น 
 ตราสารจัดต้ัง จํานวน ........ แผ่น 
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น 
 หลักฐานตามมาตรา ๒๓ ................................................................................................................ 
     .......................................................................................................................... จํานวน ........ แผน่ 
 สําเนาใบรบัรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร หรอื 
     สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น 
 
๓. ขา้พเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดท่ีระบุในคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ 
ท่ีนํามาใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 
 
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะเร่ิมดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า  
 
 
 (ลงช่ือ).................................................ผู้ย่ืนคําขอรบัใบอนุญาต 
 (.................................................) 
 
 

ความเห็น 
 

 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... เจ้าหน้าที ่
     (..................................................) 
      ..... / ..... / .......... 
 



(แบบ ส.ช. 2) 
ค าขอสละสัญชาตไิทยของผู้ที่ได้สัญชาตไิทยเพราะเกดิในราชอาณาจักรไทย 

หรือ เพราะการแปลงสัญชาต ิ
         เขียนท่ี สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบอร์ลิน  

    วนัท่ี .......... เดือน .............................พ. ศ. ................ 
ข้าพเจ้า นาง/นางสาว .................................................... ช่ือรอง ........................................................................... 
ช่ือสกลุ (ตามทะเบียนบ้านไทย) ............................................................... สญัชาตไิทยและ ................................... 
ถือบตัรประจ าตวัประชาชนไทย หรือ ใบส าคญัประจ าคนตา่งด้าว เลขท่ี .................................................................... 
ลงวนัท่ี .......เดือน ........................... พ. ศ. ............. ออกให้ ณ .............................................................................. 
สถานีต ารวจ ..................................... อ าเภอ .........................................จงัหวดั ................................................... 
ประเทศ ....................................................... หนงัสือเดนิทางเลขท่ี ........................................................................ 
ลงวนัท่ี .........เดือน ............................. พ. ศ. .................. ออกให้ ณ ประเทศ......................................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี ............. ตรอก/ซอย ................................ ถนน ...................................... หมูท่ี่ ................................. 
ต าบล .........................................สถานีต ารวจ .......................................อ าเภอ .................................................... 
จงัหวดั .............................................................. ประเทศ ..................................................................................... 
ขอย่ืนค าร้องตอ่ สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบอร์ลิน            
เพ่ือขอสละสญัชาตไิทยและถือสญัชาติของบดิาหรือสญัชาตอ่ืินตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัิ
สญัชาติ พ. ศ. 2508 

1. ข้าพเจ้าเกิดเม่ือวนัท่ี ................ เดือน ................................................ พ. ศ. ................................ 
ต าบล ............................................................. สถานีต ารวจ ................................................................................ 
อ าเภอ ...............................................จงัหวดั ............................................... ประเทศ .......................................... 
ตามสตูบิตัรเลขท่ี .................................. ลงวนัท่ี ........... เดือน ...........................................พ. ศ. .......................... 
ออกให้ ณ ............................................................................................................................................................ 

2. ข้าพเจ้ามีบดิาช่ือนาย ..................................... ช่ือสกลุ ..................................... สญัชาติ ............. 
อยูบ้่านเลขท่ี ............... ถนน ............................................ หมูท่ี่ ............ ต าบล .................................................... 
สถานีต ารวจ ......................... อ าเภอ ..................................... จงัหวดั ............................. ประเทศ ....................... 

3. ขณะนีข้้าพเจ้าถือสญัชาตไิทยและสญัชาติ ................................................................................... 
ข้าพเจ้าได้สญัชาตไิทยโดย ................................................................................................................................... 
และขณะเดียวกนัได้สญัชาตขิองประเทศ ............................................................................................................... 
โดย .................................................................................................................................................................... 

4. พร้อมกบัค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานมาด้วย คือ 
(ก) สตูบิตัร หรือส าเนาสตูบิตัร 
(ข) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

 (ลงช่ือ) ................................................................................ ผู้ ย่ืนค าขอ 



แบบ สช. ๓                                                                                          
 
 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
 

                                                                                เขียนที ่       
                                                              วันที่     เดอืน              พ.ศ.      
   

ชื่อผู้รับใบอนุญาต              
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที่         
อยู่บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน        
หมู่ที่    ตําบล     อําเภอ        
จังหวัด    โทรศัพท์   โทรสาร       
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐   
ชื่อโรงเรียน               
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี )          
ประเภท            
            
             
ตั้งอยู่บ้านเลขที่     อาคาร        
ตรอก/ซอย     ถนน     หมู่ที่   
ตําบล    อําเภอ    จังหวัด       
มีความประสงค์ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เนื่องจาก    
             
 และได้แนบ     มติ คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ  จํานวน  แผ่น   
                     ตราสารจัดตั้ง  จํานวน  แผ่น   
                       รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง  จํานวน   แผ่น   
                       มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ 
                           จํานวน       แผ่น   
                       รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร   
                           ของโรงเรียนในระบบ  จํานวน      แผ่น   
                       หนังสือมอบอํานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคําขอ   

 
                                                      (ลงชื่อ)     ผู้ยื่นคําขอ   
                                                             (     )   
 

เลขรับที่..........................   
วันที่................................  
        (สำหรับเจ้าหนา้ที่)  



แบบ สช. ๔ 
 
 
 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
___________ 

 
เขียนที่                                                          

                                                          วันที่             เดือน                      พ.ศ.            
 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                      
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที่                  
อยู่บ้านเลขท่ี              ตรอก/ซอย                                             ถนน                                
หมู่ที ่                ตำบล/แขวง                                              อำเภอ/เขต                            
จังหวัด                              โทรศัพท์                                   โทรสาร                            
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน                                                                                                                          
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี)          
ประเภท              
             
                                                                                                                             
ต้ังอยู่บ้านเลขที่   อาคาร         
ตรอก/ซอย                               ถนน                                            หมู่ที ่     
ตำบล/แขวง                            อำเภอ/เขต                             จังหวัด                                      
มีความประสงค์ท่ีจะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบเนื่องจาก     
             
                                                                                    
และได้แนบ        หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือ 
                      ถูกทำลาย 
   ใบอนุญาตที่ชำรุดในสาระสำคัญ 
   หนังสือมอบอำนาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคำขอ 
 
 
                                               (ลงชื่อ)                                        ผู้ยื่นคำขอ 

                  (                                        ) 
 

เลขท่ีรับ .........................................                                               
วันท่ี    ...........................................                                            
(สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 

 

 



แบบ สช. ๕ 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ 
   

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

๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
 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 .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รบัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จําคุกเปน็เวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 

เลขรบัที่................................. 
วันที่....................................... 
(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



 ๒

 ๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท .......................................... 
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ ......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ 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 .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รบัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จําคุกเปน็เวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 



 ๓

๒. ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................ 
อักษรย่อ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 
ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
อักษรย่อ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 
ประเภท ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร ......................................................................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ............... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรสาร ................................................................... 
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปน้ี 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 หลักฐานการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ........ แผ่น 
 รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป (กรณีผู้รบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จํานวน ........ แผ่น 
 สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น สําหรบันิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด  

หรือสําเนาบัญชีรายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วน สําหรับนิติบุคคลทีเ่ป็นห้างหุ้นส่วน จํานวน ........ แผ่น 
 รายช่ือและสัญชาติของกรรมการ สําหรับนิติบุคคลทีเ่ป็นมลูนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ 

จํานวน ........ แผ่น 
 รายช่ือและสัญชาติของสมาชิกทกุคน สําหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรอืสหกรณ์  

จํานวน ........ แผ่น 
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เปน็ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 

จํานวน ........ แผ่น 
 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น 
 หนังสือแจง้การอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้หลักสูตร 
     จากหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
     จํานวน ........ แผ่น 
 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าอาคาร 
     ที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น 
 สําเนาใบรบัรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร หรอื 
     สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ........ แผ่น 



 ๔

๓. ขา้พเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดท่ีระบุในคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ 
ท่ีนํามาใช้ประกอบคําขอรับใบอนุญาต ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 
 
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะเร่ิมดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า  
 
 
 (ลงช่ือ).................................................ผู้ย่ืนคําขอรบัใบอนุญาต 
 (.................................................) 

 
 

ความเห็น 
 

 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... เจ้าหน้าที ่
     (..................................................) 
      ..... / ..... / .......... 
 



แบบ สช. ๖ 
 

 

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

 
ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ 

   
 

หนังสือสําคัญฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 
................................................................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................ 
ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
ประเภท ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร ......................................................................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ............... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................. 
และมรีายละเอียดเกี่ยวกับกจิการของโรงเรียนนอกระบบแนบท้ายใบอนุญาตน้ี 
 
 

อนุญาต ณ วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. .......... 
 
 
     (ลงช่ือ) .......................................................... ผู้อนุญาต 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
--ประทับตราส่วนราชการผูอ้นุญาต-- 

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา) 



แบบ สช. ๗ 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ 
   

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

 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต .................................................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................ 
ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
ประเภท ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร ......................................................................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ............... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................. 
มีความประสงค์ทีจ่ะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจ้ัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ เน่ืองจาก.............................. 
................................................................................................................................................................ 
และได้แนบ   หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งทอ้งทีท่ี่ใบอนุญาตน้ันสูญหายหรือ 
  ถูกทําลาย 
  ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ 
  หนังสือมอบอํานาจของผูร้ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 
 
 
 (ลงช่ือ) .................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
 (.................................................) 

เลขรบัที่................................. 
วันที่....................................... 
(สําหรับเจ้าหน้าที)่ 



อช.๑ 
 

รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง 
 

 ตามค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน      
อ าเภอ/เขต     จังหวัด       
ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.  ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
เรื่อง            
             
 อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการได้ ดังนี้       
            
            
            
            
            
            
             
 
 ตั้งแต่ วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มมุล่างด้านขวา 
 2.  ผู้อนุญาต  ลงนามก ากับทุกแผ่น 
 

ตราส่วนราชการ 
ผูอ้นุญาตลงนาม 



 

    ตราโรงเรียน 

อช. ๒   
 

ค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

    เขียนที.่.................................................................... 

         วันที่……...……เดือน………………………………….พ.ศ............................ 

ชื่อผู้รับใบอนุญาต…………………………………………………………………………………....……………………….……….……. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ใบทะเบียนเลขท่ี ...................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................................. 
หมู่ที.่...........................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด...............................................โทรศัพท์...............................โทรสาร..................................................... 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน…………………………….……………............................................................……….………….….…..……….. 
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี)...............................……………………………….………..……………..………….... 
ประเภท................................................................................................................. .......................................... 
......................................................................... ................................................................................................ 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่...................... อาคาร.............................................................. ................................................ 
ตรอก/ซอย ...............................ถนน ................................................... .......หมู่ที่........................................... 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท์...............................โทรสาร ........................................e-mail………………………………………..……..… 
มีความประสงค์ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ เนื่องจาก.................  
............................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
และได้แนบ มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ  จ านวน .......... แผ่น 
 ส าเนาตราสารจัดตั้ง (ยกเว้นภาคผนวก) 
 รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน ............ แผ่น  
                             มาตรการรองรับหรือแผนความช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ 
                             จ านวน..............แผ่น 
 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต จ านวน ............ แผ่น 
 หนังสือมอบอ านาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นค าขอ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ .................................. 
     (ลงชื่อ)................................................ ผู้ยื่นค าขอ   
                             (..................................................)  

เลขท่ีรับ.................................... 
วันที่......................................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



อช.3 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 
 
เลขที่ใบอนุญาต /      (ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต) 
 

 วันที่   เดือน       พ.ศ.  

 
 ตามค าขอ ลงวันที่     เดือน    พ.ศ.   
ของ  ต าแหน่ง     
โรงเรียน       
อ าเภอ/เขต  จังหวัด       
เรื่อง    นั้น 
 อนุญาตให้      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ (ถ้ามี)  
  
 ตั้งแต่  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
   (ลงชื่อ)  ผู้อนุญาต 
         (               ) 
 ต าแหน่ง   
  
 
 
 

ระบเุรือ่งที่เปลีย่นแปลงรายละเอยีดเก่ียวกบักิจการของโรงเรยีนในระบบ 

ตราส่วนราชการ 



 
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (อช.3) เลขที่ใบอนุญาต / ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

โรงเรียน   

อ าเภอ จังหวัด   
 

เรื่อง     

********************** 
 
    
    
 รายละเอียดท่ีตอ้งการแกไ้ข  เพิ่มเตมิ  เปล่ียนแปลง  รายการเปล่ียนแปลง  
 รายละเอียดเก่ียวกบักิจการของโรงเรียนในระบบ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มมุล่างด้านขวา 
 2.  ผู้อนุญาต  ลงนามก ากับทุกแผ่น 
 

ตราส่วนราชการ 



 

    ตราโรงเรียน 

อช.๔ 

ค าขออนุญาตต่างๆ 
 
เขียนที่......................................................................... 

 
     วันที…่……….…เดือน………………...…………….พ.ศ....................... 
 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต……………………………….......................................…………………..………………….………..……… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที่...................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย .......................................ถนน................................................................ 
หมู่ที่ ............................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต ...................................................... 
จังหวัด ...............................................โทรศัพท์ ..............................................โทรสาร .................................. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน…………………………………………..……..………….…..…..……..…............................................................ 
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี)...............................……………………………………….....….………..….….……… 
ประเภท............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................. ....................................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...................... อาคาร.............................................................................. ............................... 
ตรอก/ซอย .................................................ถนน ..........................................................หมูท่ี่.......................... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด....................................... 
มีความประสงค์ท่ีจะขออนุญาต............................................................................... ......................................... 
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………….…….….…. 
และได้แนบ มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ  จ านวน .......... แผ่น 
 ส าเนาตราสารจัดตั้ง (ยกเว้นภาคผนวก) 
 รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน .......... แผ่น  
                             มาตรการรองรับหรือแผนความช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ 
                             จ านวน......แผ่น 
 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต จ านวน .......... แผ่น 
 หนังสือมอบอ านาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นค าขอ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 
 
 
      (ลงช่ือ)................................................. ผู้ย่ืนค าขอ 
            (...................................................)  



อช.5 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตต่าง ๆ  
 
เลขที่ใบอนุญาต /      (ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต) 
 

 วันที่   เดือน       พ.ศ.  

 
 ตามค าขอ ลงวันที่     เดือน    พ.ศ.   
ของ  ต าแหน่ง     
โรงเรียน       
อ าเภอ/เขต  จังหวัด       
เรื่อง    นั้น 
 อนุญาตให้      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ (ถ้ามี)  
  
 ตั้งแต่  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
   (ลงชื่อ)  ผู้อนุญาต 
         (               ) 
 ต าแหน่ง   
  
 
 
 

ระบเุรือ่งที่อนญุาต 

ตราส่วนราชการ 



 
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (อช.5) เลขที่ใบอนุญาต / ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

โรงเรียน   

อ าเภอ/เขต    จังหวัด       
 

เรื่อง     

********************** 
 
    
     
    
 รายละเอียดท่ีแนบทา้ยใบอนญุาตตา่ง ๆ    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาต 
 2.  ผู้อนุญาต  ลงนามก ากับทุกแผ่น 
 
 

ตราส่วนราชการ 



 

    ตราโรงเรียน 

 
อช.๖ 
 

ค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
 
เขียนที.่........................................................................ 

     วันที่………….…เดือน………………...…………….พ.ศ....................... 

ชื่อผู้รับใบอนุญาต……………………………….......................................…………………..………………….………..……… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ใบทะเบียนเลขท่ี...................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย .......................................ถนน.................... ............................................ 
หมู่ที่ ............................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต ...................................................... 
จังหวัด ...............................................โทรศัพท์ ..............................................โทรสาร .................................. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน…………………………………………..……..………….…..…..……..…............................................................ 
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี)...............................……………………………………….....….………..….….……… 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...................... อาคาร.............................................................................. ............................... 
ตรอก/ซอย .................................................ถนน ..........................................................หมูท่ี่.......................... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต ........................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์................................................................โทรสาร.................................................. ............................. 
มีความประสงค์ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ เนื่องจาก…………… 
...................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................................................................... ...... 
และได้แนบ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ............ แผ่น 
 รายงานการประชุม จ านวน ............... แผ่น 
 รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จ านวน ............. แผ่น 
                             ส าเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ  จ านวน ............... แผ่น                         
 หนังสือมอบอ านาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นค าขอ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 
 
 
      (ลงช่ือ)................................................. ผู้ย่ืนค าขอ 
            (...................................................)  
 

เลขท่ีรับ.................................... 
วันที่......................................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



อช.7 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
 
เลขที่ใบอนุญาต /      (ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต) 
 

 วันที่   เดือน       พ.ศ.  

 
 ตามค าขอ ลงวันที่     เดือน    พ.ศ.   
ของ  ต าแหน่ง     
โรงเรียน       
อ าเภอ/เขต  จังหวัด       
เรื่อง    นั้น 
 อนุญาตให้      
       
               ระบุเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ   
       
       
       
       
       
       
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้ (ถ้ามี)  
  
 ตั้งแต่  วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
 
   (ลงชื่อ)  ผู้อนุญาต 
         (               ) 
 ต าแหน่ง   
  
 
 
 

 

ตราส่วนราชการ 



 
รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (อช.7) เลขที่ใบอนุญาต / ลงวันที่ เดือน พ.ศ.  

โรงเรียน   

อ าเภอ/เขต    จังหวัด       
 

เรื่อง     

********************** 
 
    
    
 รายละเอียดท่ีตอ้งการแกไ้ข  เพิ่มเตมิ  เปล่ียนแปลง  รายการเปล่ียนแปลง  
 รายละเอียดเก่ียวกบักิจการของโรงเรียนนอกระบบ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มมุล่างด้านขวา 
 2.  ผู้อนุญาต  ลงนามก ากับทุกแผ่น 
 

ตราส่วนราชการ 
ผู้อนุญาต 


