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การขอจัดตั้งและการขอด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

   “โรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษา โดยมีความยืดหยุ่น ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา  และ
ให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ” 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะของ
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
   ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 

(๑) ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา 
(๒) ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ

ดนตรี  ศิลปะ และกีฬา 
(๓) ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ  

เพ่ือให้นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ 
(๔) ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด 

เชาวน์ปัญญา และทักษะอ่ืน 
  ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษา
ปอเนาะ 

   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 
(๑) จัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน 
(๒) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
(๓) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน 
(๔) การจัดการเรียนการสอนตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจจะร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 

หรือหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.

๒๕๕๓ 
๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ เรื่องการป้องกันอัคคีภัย 
๕. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะของ

โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๒  
  



 

-๒- 

แนวทางการยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
การยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอก

ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนยื่นค าขอตามแบบ สช. ๕ 
ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๒๑ ซึ่งก าหนดว่าอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้      

๑. ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
๒. ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ 
๓. หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  

(กรณีหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเอง ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรก่อนยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนอกระบบ) 
๔. หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพ่ิม

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
๕. ตราของโรงเรียนนอกระบบ 
๖. ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ 
๗. ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนนอกระบบต่อรอบ 
๘. ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของโรงเรียนนอกระบบ 
๙. จ านวนห้องเรียนพร้อมระบุขนาด ห้องประกอบ และความจุนักเรียนต่อห้อง 

สถานที่ย่ืนค าขอ   
- กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
- จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่

โรงเรียนตั้งอยู่ 
 
อ านาจการอนุญาต  

- กรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                        
- จังหวัดอ่ืนเป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียน

ตั้งอยู่  
 
แนวทางการพิจารณาการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให้พิจารณาด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 

๑.๑ บุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑.๒  นิติบุคคล ได้แก่ มูลนธิิ สมาคม บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรอื 
สหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ และผู้แทนของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 
 
 



 

-๓- 

๒. ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ 
๒.๑ ชื่อโรงเรียนนอกระบบ จะต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
นอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๕   

๒.๒ ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียนการจัดการ
เรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๓. อาคาร สถานที่ 
๓.๑   อาคารเป็นเอกเทศหรือกรณีเป็นอาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับกิจการ

อ่ืน เป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจากทางราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพ่ือการศึกษา และ
ต้องจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 

๓.๒ พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณโรงเรียนที่เปิดสอนแต่ละประเภทตามกฎกระทรวง ข้อ ๑๑ วรรค ๒ 
หน้า ๔ กรณีท่ีเปิดสอนหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน ๖ เดือน และไม่เกิน ๖๐๐ ชั่วโมง ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หลักสูตรที่เปิดสอนมีระยะเวลาเรียนเกิน ๖ เดือน หรือไม่เกิน ๑ ปี และไม่เกิน ๑,๒๐๐ 
ชั่วโมง ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นประเภทกวดวิชา มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  
ตารางเมตร   

๓.๓ กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นของผู้ขอจัดตั้ง หรือผู้ขอจัดตั้ง มีสิทธิ
ครอบครองโดยการเช่าซึ่งต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

๓.๔ โดยก าหนดวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ   
๓.๕ ห้องเรียนภาคทฤษฎี ให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตรต่อนักเรียน 

๑ คน 
๓.๖ ห้องเรียนภาคปฏิบัติ ให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางเมตรต่อ

นักเรียน ๑ คน 
๓.๗ ห้องประกอบต้องมีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พ้ืนที่หรือห้องพักผ่อนส าหรับ

นักเรียน ห้องส้วมแยกชายและหญิงแยกเป็นสัดส่วน และห้องประกอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๔. หลักสูตร 
๔.๑ แนวทางพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต การจัดท าหลักสูตรต้องจัดท า
ตามรูปแบบหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบที่ก าหนดและจัดท าเป็นภาษาไทย 

๔.๒  ลักษณะหลักสูตร 
๔.๒.๑ หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๔.๒.๒ หลักสูตรต้นแบบที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดท า 

หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 
๔.๒.๓ หลักสูตรที่น ามาจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรที่

โรงเรียนจัดท าขึ้นเอง หลักสูตรที่โรงเรียนจัดท าขึ้นร่วมกับโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติให้ใช้ 
หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  (หลักสูตรของโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนหรือหน่วยงานนั้น) 



 

 
 

-๔- 
๔.๓ การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

๔.๓.๑ กรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุมัติ
หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ 

๔.๓.๒ จังหวัดอ่ืน กระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภท
วิชาชีพและประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ตามข้อ ๔.๒ (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียน
นอกระบบ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๖๗๕/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๒ และการด าเนินการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายค าสั่ง ดังกล่าว 

ทั้งนี้ จะต้องประทับตราพร้อมลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรทุกแผ่นที่
พิจารณาอนุมัติหลักสูตรให้โรงเรียนน าไปใช้สอนได้    

ส าหรับประเภทกวดวิชา ใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. สื่อและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ  การจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนนอกระบบส าหรับห้องเรียนภาคทฤษฎีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๔๕ คนต่อ

ห้องเรียน 
๕.๒ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน๙๐ 

คนต่อห้องเรียน และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการใช้สื่อการเรียน
การสอนอย่างน้อย ๑ คน 

๕.๓ การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน  ใน
กรณีท่ีมีนักเรียนเกิน ๙๐ คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการใช้สื่อ
การเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ คน 

๖. หลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นและการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และมาตรา 
๑๒๕ บัญญัติว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนในโรงเรียนนอกระบบต้องไม่มีลักษณะเป็น
การแสวงหาก าไรเกินควร เมื่อค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ 

ดังนั้น นับตั้งแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โรงเรียนนอกระบบไม่ต้องขออนุญาตเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก่อน โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนและการเพ่ิมค่าธรรมเนียม 

นิยามศัพท ์
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองและหรือนักเรียน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าตอบแทนผู้สอนที่มีความรู้และความสามารถที่ดีและค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและผลตอบแทน“ค่าธรรมเนียมอ่ืน” หมายความว่า เงินที่โรงเรียน เรียกเก็บจาก
ผู้ปกครองและหรือนักเรียน เป็นค่าบ ารุงและค่าบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

“ผลตอบแทน” หมายความว่า ผลประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้มาจากการด าเนินกิจการเท่ากับ
ผลต่างของรายได้กับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเป็นรายปี 



 

-๕- 
“อัตราผลตอบแทน” หมายความว่า ร้อยละของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

เป็นรายปี 
“ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินกิจการของโรงเรียน 

  แนวทางการคิดค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้  
    (๑) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน (รายปี) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
   (๑.๑) ค่าใช้จ่ายลงทุน ประกอบด้วย อาคาร/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียน
การสอน                    ๑) อาคาร/สิ่งก่อสร้าง ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมราคาปีละ ๕% ของ
มูลค่าอาคาร/สิ่งก่อสร้าง (อาคาร/สิ่งก่อสร้างที่ใช้งานเกิน ๒๐ ปี แล้วไม่ต้องน ามาคิดค่าเสื่อมราคา) 

 ๒) ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่า
เสื่อมราคาปีละ ๒๐% ของมูลค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นเวลา ๕ ปี (ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ใช้งานเกิน ๕ ปี แล้วไม่ต้องน ามาคิดค่าเสื่อมราคา) 
   (๑.๒) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร  ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุฝึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 
  (๒) น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ (๑)  มาค านวณหาผลตอบแทนตามที่โรงเรียนคาดว่า จะ
ได้รับ ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนของโรงเรียนไม่เกิน ๒๐%  
   (๓) น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ (๑) รวมกับผลตอบแทนที่ค านวณได้ในข้อ (๒) 
     (๔) น าผลรวมในข้อ (๓) หารด้วยจ านวนนักเรียนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

   แนวทางการคิดค านวณค่าธรรมเนียมอ่ืน 
   ในการค านวณค่าธรรมเนียมอ่ืน โรงเรียนต้องค านวณค่าใช้จ่ายของการจัดบริการที่โรงเรียนจัด
เพ่ิมเติม โดยค านวณหาค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินการเช่นเดียวกับแนวทางการคิดค านวณค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

แนวทางการคิดค านวณการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ในการค านวณการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ค านวณหาค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่าย

ด าเนินการเช่นเดียวกับแนวทางการคิดค านวณค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยต้องแสดงการค านวณต้นทุนเดิม และ
ต้นทุนเพิ่มเติม 

๗. โครงการจัดตั้งโรงเรียน พิจารณาจากรายละเอียดประกอบการด าเนินกิจการโรงเรียนและ
การก าหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๘. เอกสารประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน
นอกระบบ.ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกอบกับกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๙. ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องและตรวจพิจารณาอาคารสถานที ่
ห้องเรียน ห้องประกอบ สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงาน
เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
โดยให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการ ของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาทุกแผ่น  ผู้อนุญาตลงชื่อ
ก ากับทุกแผ่น และ ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบไว้มุมล่างด้านซ้ายทุกแผ่น และลงนามในใบอนุญาตให้จัดตั้ง 



 

-๖- 

โรงเรียน พร้อมส่งส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑ ชุด 
 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
ในการพิจารณาการยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติ ความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา และเสนอผู้อนุญาตพิจารณาค าขออนุญาตให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนัที่ได้รับค าขอ  ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติผู้รับใบอนุญาต     
๑.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๑.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
๑.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
๑.๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๑.๑.๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
๑.๑.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑.๑.๗ ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
๑.๑.๘ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
๑.๑.๙ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๑.๑.๑๐ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่

ถึง ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๑.๒  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๒ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

๑.๒.๒ นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจ านวน
หุ้นหรือทุนเป็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด และ
จะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ทั้งหมด 

๑.๒.๓ นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริหารทั้งหมด 

๑.๒.๔ นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 



 

-๗- 
๑.๒.๕ ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา 
         เอกสารประกอบพิจารณาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประกอบไปด้วย
เอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ดังนี้ 

๒.๑ เอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ดังนี้ 
๒.๑.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

(๑) แบบ สช. ๕ (ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ) 
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 

๑๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียน  นอก
ระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย  จ านวน ๒ ชุด 

(๓) โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  จ านวน ๒ ชุด 
(๔) หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้หลักสูตรจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือส าเนาสัญญา

เช่าอาคารที่มีก าหนดเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
(๖) ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
(๗) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๘) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๙) หลักฐานการส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๑๐) รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จ านวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้า

ตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจ าเป็นตามศาสนานิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นค าขอไม่เกินหกเดือน 
หมายเหต ุ: เอกสารตาม (๑),(๔) - (๑๐) จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๒.๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
(๑) แบบ สช. ๕ (ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ) 
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 

๑๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และรายการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบไว้มุม
ล่างด้านซ้าย จ านวน ๒ ชุด 

(๓) โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จ านวน ๒ ชุด 
(๔) หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้หลักสูตรจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือส าเนาสัญญา

เช่าอาคารที่มีก าหนดเวลาการเช่าไม่น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
(๖) ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้าย

อาคาร หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 



 

-๘- 
(๗) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ 
(๘) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดหรือ

บริษัทจ ากัดหรือส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน 
(๙) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม 

หรือสหกรณ ์
(๑๐) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือ

สหกรณ ์
(๑๑) หนังสือมอบอ านาจของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือ

ผู้แทนของนิติบุคคล 
(๑๒) มติที่ประชุมของนิติบุคคล แต่งตั้งผู้ลงนามแทนนิติบุคคล 
(๑๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน ของ

ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 
(๑๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 
(๑๕) ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีของผู้จัดการหรือ

ผู้แทนของนิติบุคคล 
 

หมายเหต ุ: เอกสารตาม (๑) ,(๔) - (๑๕) จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
  

๒.๒ เอกสารของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ 
๒.๒.๑ หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร  
๒.๒.๒ แบบสัญญาจ้าง 
๒.๒.๓ ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ส าหรับประเภทกวดวิชา

ต้องเป็นปริญญาตรีทางการศึกษา 
๒.๒.๔ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างานสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการสอน ไม่

น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมหลักฐานการจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลผู้รับรองการท างาน ส าหรับประเภทวิชาชีพ 
ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ส่วนประเภทกวดวิชา ต้องมีประสบการณ์ ในการสอนไม่น้อย
กว่า ๓ ปี พร้อมหลักฐานแสดงประสบการณ์ในการสอน 

๒.๒.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๒.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นค าร้อง) 
๒.๒.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกนิ ๖ เดือน รวม ๓ รูป 
๒.๒.๘ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด เมื่อพิจารณา 

ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ช าระค่าธรรมเนียมค่ายื่นค าขอ  ฉบับละ 
๕๐๐ บาท 
 



 

ผู้ขอ 

ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบ  
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 

สพป. 
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการฯไปตรวจความพร้อม 

หลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ สรุปความเห็น 

และท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 
 

สพป. 
เสนอ ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตและออกเลขท่ีใบอนุญาต 

 

สพป. 
แจ้งผู้ขอ เก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งโรงเรียน 

และเก็บส าเนาหนังสืออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมทั้งส าเนาแจ้ง สช. ทราบ 
 

-๙- 
๓. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและให้

คณะกรรมการไปตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ห้องเรียน  ห้องประกอบ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจ เสนอผู้อนุญาตพิจารณาการอนุญาตโดยใช้ใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนนอกระบบ ตามแบบ สช.๖ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ โดยประทับตราส่วน
ราชการที่มุมล่างด้านขวาและประทับตราโรงเรียนมุมล่างด้านซ้าย 

๕. เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบทราบ และให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจมารับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนอกระบบ จ านวน ๑ ชุด พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนนอกระบบ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ให้หน่วยงานผู้อนุญาตจัดเก็บหลักฐานส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน พร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบอย่างละ ๑ ชุด ดังนี้ 

๖.๑ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บหลักฐานไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๖.๒ จังหวัดอ่ืน จัดเก็บหลักฐานไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงาน

การศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ จ านวน ๑ ชุด และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน ๑ ชุด  

แผนภูมิการด าเนินงานขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 



0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     เอกสารการยื่นขอจัดตั้ง 
                       โรงเรียนนอกระบบ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๑- 
 
 

แบบ  สช.๕ 
 

ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
______________________ 

เขียนที่                                                        . 
                                                                 วันที ่            เดือน                   พ.ศ.               .   
๑.  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ๑.๑  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ชื่อ-สกุล............................................................................................................................. .................................                                                                                                                                                                                                   
เกิดวันที่      เดือน                        พ.ศ.       อายุ        ปี สัญชาติ                 ศาสนา …………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี             ตรอก/ซอย                                      ถนน………………………………………….………                                                                         
หมู่ที ่             ต าบล/แขวง                                           อ าเภอ/เขต.................................................                            
จังหวัด                                       โทรศัพท์                                    โทรสาร                         .  
ชื่อ-สกุล บิดา                                                                                       สัญชาติ.................  
อาชีพ                                       ศาสนา............................................................ 
ชื่อ-สกุล มารดา                                                                                     สัญชาติ...............  
อาชีพ                                       ศาสนา.............................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี   มีความ 
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)         เคย           ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
       เรื่อง                                           เมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.             
. 
(๒)         เคย           ไม่เคย ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเป็นเวลา       ปี ............เดือน                  
       ความผิดฐาน                                  ตั้งแต่วันที่               เดือน                   พ.ศ.             . 
       พ้นโทษเมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.            . 
(๓)         เคย           ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
       เมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.             . 
(๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 (๔.๑) ปริญญา                                                                                                . 
สถาบันการศึกษา                                                                         จังหวัด                         . 
 (๔.๒) ปริญญา                                                                                                . 
สถาบันการศึกษา                                                                         จังหวัด                         . 

 
 

เลขท่ีรับ...........................................                                                      
วันท่ี.   ...........................................                                             

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 
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       ๑.๒  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ                                                                         ประเภท........................................................                                                                                                                                        
เลขทะเบียน..........................................................ออกให้ ณ วันที่                                                    . 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่  บ้านเลขที่           ตรอก/ซอย                                 ถนน                             . 
หมู่ที ่            ต าบล/แขวง                                      อ าเภอ/เขต                                           . 
จังหวัด                                      โทรศัพท์                          โทรสาร                                    . 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล  ชื่อ-สกุล                                                                                                                               
เกิดวันที่        เดือน                         พ.ศ.        อายุ       ปี สัญชาติ                   ศาสนา             . 
อยู่บ้านเลขท่ี             ตรอก/ซอย                                ถนน                                                . 
หมู่ที ่             ต าบล/แขวง                                       อ าเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด                          โทรศัพท์                                    โทรสาร..................................................                                                                     
ชื่อ-สกุล บิดา                                                                                       สัญชาติ.................  
อาชีพ                                       ศาสนา............................................................ 
ชื่อ-สกุล มารดา                                                                                     สัญชาติ...............  
อาชีพ                                       ศาสนา.............................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความ 
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)         เคย           ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
       เรื่อง                                                                               . 
       เมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.             . 
(๒)         เคย           ไม่เคย ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเป็นเวลา       ปี ............เดือน                  
       ความผิดฐาน                                                                                                      . 
       ตั้งแต่วันที่               เดือน                   พ.ศ.             . 
       พ้นโทษเมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.            . 
(๓)         เคย           ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
       เมื่อวันที่                  เดือน                   พ.ศ.             . 
(๔) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 (๔.๑) ปริญญา                                                                                                . 
สถาบันการศึกษา                                                                         จังหวัด                         . 
 (๔.๒) ปริญญา                                                                                                . 
สถาบันการศึกษา                                                                         จังหวัด                         . 
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๒. ข้าพเจ้าขอย่ืนค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน                                                                                                               . 
อักษรย่อ (ถ้ามี)                                                                                                          . 
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี)                                                                                  .       
อักษรย่อ (ถ้ามี)                                                                                                          . 
ประเภท                                                                                                                  . 
                                                                                                                           . 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่............................... อาคาร ..............................................   ........................................................ 
ตรอก/ซอย                             ถนน                                                         .หมู่ที ่                .             
ต าบล/แขวง                            อ าเภอ/เขต                             จังหวัด                                   . 
โทรศัพท์                                           โทรสาร                                                                  . 
 
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
      ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      หลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน           แผ่น 
      รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จ านวนสองรูป (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
      ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ จ านวน          แผน่ 
      ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด  
      หรือส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน จ านวน        แผ่น 
      รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคมหรือสหกรณ์  
      จ านวน         แผ่น 
      รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์  
      จ านวน         แผ่น 
      หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  
      จ านวน         แผ่น 
      ตราสารจัดตั้ง จ านวน          แผ่น 
      รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จ านวน           แผ่น 
      หนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้หลักสูตรจาก 
      หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ   
      จ านวน              แผ่น 
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      ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือส าเนาสัญญาเช่าอาคารที่มีก าหนดเวลาไม่ 
      น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ       จ านวน               แผ่น 
      ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือ 
      ส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จ านวน               แผ่น 
 
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ  
ที่น ามาใชป้ระกอบค าขอรับใบอนุญาต ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการ 
 
๔. ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า เม่ือข้าพเจ้าได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า 
 
 

                                            (ลงชื่อ)                                     ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
                       (                                      ) 

 
ความเห็น 

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

                                                               (                                             ) 
                                                                ................/................./.................... 

 
 
 
 
 



 

-1๕- 
แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1    

          เขียน………………………..…………………………...……...
            วันที…่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………………. 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
.................................................................................................อ าเภอ/เขต………………………..…..………จังหวัดสิงห์บุร ี
ขอให้ถ้อยค าไว้ต่อเจ้าหน้าที่  ดงัต่อไปนี้ 
 1. ข้าพเจ้ามีสัญชาต…ิ……….ศาสนา……………….เกิดวันที่…………เดือน………….…………………พ.ศ………………. 
อายุ………..ป…ี……….เดือน…………………วัน. 
 2. บ้านเกิดเลขที.่……………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………………………หมู่ที่………………….
ต าบล/แขวง……………………….อ าเภอ/เขต………….………….จังหวัด……………………. 
 3.บ้านปัจจุบนัเลขที…่……………ตรอก/ซอย…….………………ถนน…………………….…………หมู่ที่…………….……… 
ต าบล/แขวง……………อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………….……………เลขหมายโทรศัพท์.................................. 
 4. ชื่อบิดา ………………………………………………………….สัญชาต…ิ……..อาชีพ……………..……ศาสนา…………......  
มารดาชื่อ…………………………...............................สัญชาติ……………อาชีพ……………………..…….ศาสนา………………..…… 

  5. ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งและด าเนินการโรงเรียน
 ……………..……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
  6. ข้าพเจ้า เคย/ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผดิหรือปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
       เร่ือง…………………………………………………..…….เมื่อวันที…่…………เดือน……………………..……………พ.ศ……………..……. 

          7. เจ้า เคย/ไม่เคย ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเป็นเวลา………………….……ป…ี………...…….เดือน 
ความผิดฐาน…………………………………..………………ถูกจ าคุก ตั้งแต่วันที…่……เดือน……………….………….พ.ศ…………….. 
พ้นโทษเมื่อวันที…่……..เดือน……………………พ.ศ…………………….. 
 8. ข้าพเจ้า เคย/ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน……………………………….…………..……….…เมื่อ
วันที…่…..เดือน……………………………พ.ศ…………………………. 
 9. ข้าพเจ้ามีคุณวุฒิทางการศึกษาดังนี ้

9.1 ประกาศนียบัตรวิชาสามัญชัน้…………จาก……………………………………………………..……………...………... 
จังหวัด……………………….……เมื่อ พ.ศ………… 
             9.2  ประกาศนียบัตรวิชาอาชวีศึกษาหรือปริญญาระดับอุดมศึกษา คือจาก…………………………..…….……..... 
…………................................................……….จังหวัด………………….เมื่อ พ.ศ……………………......... 
    9.3  ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองส าเร็จวิชาชีพอืน่ ๆ คือ
จาก……………………...............…….......................จังหวัด………………….เมื่อ พ.ศ………………...... 
 10. ข้าพเจ้าเคยประกอบอาชีพมาแล้วดังนี้ (สถานทีท่ างานแห่งใดเข้าตั้งแต่เมื่อใดออกเมื่อใดออกเพราะเหตุ
ใดบอกให้ชัดเจนทุกระยะ)……………………………………………………………………………………………… 
 11.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจา้เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 19 แห่งพระราช 
บัญญัติโรงเรียนเอก พ.ศ.2525 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีไ่ด้ให้การข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ 

                       (ลงมือชื่อ)…………………………………….….เจ้าของประวัติ 

                       (ลงมือชื่อ)……………………..……….............พยาน 

                       (ลงมือชื่อ)………………………..………….......ผู้รับรอง              
หมายเหตุ  ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป   



 

-1๖- 
หนังสือยินยอมใหจ้ัดตั้งโรงเรียน 

   

                เขียนที่……………………………………..…………….…... 

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

  ข้าพเจ้านาย,นาง,นางสาว…………………………….……นามสกุล………………………….…….………….. 

เป็นสาม/ีภรรยาของนาย,นาง,นางสาว…………………………………………นามสกุล…………………………………….….…… 

โดยถูกต้องตามกฎหมายตามทะเบียนสมรสเลขที่……………………………ลงวันที่………………………..…………………... 

เดือน………………………พ.ศ……………….ซึ่งจดทะเบียน ณ เขต/อ าเภอ…………………….…จังหวัด………………………. 

ขอรับทราบและยินยอมในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน  ประเภท…………………………………………………..……………… 

ซึ่ง นาย, นาง, นางสาว…………………………………….………….นามสกุล……………………………………………….………….. 

ได้ยื่นค าร้องขอจัดตั้ง  เมื่อวันที่………………เดือน…………………………พ.ศ……………………….……. 
 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………………สามี/ภรรยาผู้ให้ค ายินยอม 
              (…………………………….………….) 
     (ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
              (………………………………………..)    
     (ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
             (……………………………..…………..) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-1๗- 
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

 
       เขียนที่................................................................. 
 

      วันที่...................................................................................  
 

  ข้าพเจ้า...............................................................................เจ้าของอาคารเลขท่ี…................... 
ถนน............................................หมู่ที่...........ต าบล................................อ าเภอ................... ............................... 
จังหวัด.......................................................................... .......................... 
 

  ยินยอมให้..........................................................................................................ใช้ อาคารเลขที่ 
ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน....................................................................................... ได้  
 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ให้ค ายินยอม 
          (.........................................................) 
 

(ลงชื่อ).............................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
          (..........................................................) 
 

(ลงชื่อ)............................................พยาน 
          (.........................................................) 

 
(ลงชื่อ)............................................พยาน 

          (..........................................................) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-1๘- 
หนังสือรับรองวิศวกรผู้รับรองความมั่นคงของอาคาร 

(อาคารเดิมหรืออาคารที่สร้างก่อนได้รับอนุญาต) 
เขียนที่...................................................................... 
..................................................................................  

             วันที่................. เดือน..................................... พ.ศ. ................. 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ........... ..........ปี
เชื้อชาติ......................... สัญชาติ................................ อยู่บ้านเลขท่ี..................................... หมู่ที่ ........................ 
ซอย........................ ถนน............................. อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............. ............................ 
โทร............................... สถานที่ท างาน.................................................................... ................................................ 
โทร .................................ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท............................................. 
สาขา.........................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนที่ วย............................................................ 
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงของอาคารเพ่ือใช้เป็นอาคาร
เรียน อาคารประกอบ โดยรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สอยอาคาร
ดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว 
 เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด.................................................. จ านวน...........................หลัง 
เพ่ือใช้เป็น.............................................................................................................................................................  
 เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด...................................................จ านวน............. ...............หลัง 
เพ่ือใช้เป็น........................................................................................................................................................... .. 
ซึ่ง..................................................................................เป็นผู้ค านวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง  ออกแบบ
ท ารายการก่อสร้างของ........................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน............................. .............  
หมู่ที่.................. ซอย...................................ถนน................................. ต าบล....... .......................... อ าเภอ/เขต
..................................จังหวัด.................................... ตามแผนผังบริเวณท่ีก่อสร้าง รายการก่อสร้างที่ข้าพเจ้าลง
นามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องรวมขออนุญาตปลูกสร้าง 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

                       ลงชื่อ........................................................... วิศวกรผู้รับรอง 
                     (.........................................................)                     

                           ลงชื่อ....................................................... ผู้ขออนุญาต 
                                              (.......................................................)                                            

                    ลงชื่อ....................................................... พยาน        

                                                      (...........................................................)                     
                                                  

หมายเหตุ 1. ต้องกรอกข้อความให้เรียบร้อย ครบถ้วน 
 2. ตามพรบ.ควบคุมวิชาชีพฯ วิศวกรผู้รับรองต้องเป็นสามัญ หรือวุฒิวิศวกร  
 3. ได้แนบส าเนาบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปด้วย โดยวิศวกรผู้รับรอง 
จะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 



 

-1๙- 
รายงานการตรวจสถานท่ีและสุขาภิบาล 

ประกอบการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

1. ชื่อโรงเรียน...................................................................... ................................................................. 
ที่ตั้งเลขท่ี..................ถนน.......................ต าบล........................อ าเภอ........................จังหวดั
............................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

2. พ้ืนที่รวมทั้งหมด...........................ตารางเมตร หรือ........................ไร่....................ตารางวา 
พ้ืนที่ที่ใช้เป็นห้องเรียน.......................................ตารางเมตร 

3. ลักษณะของอาคารเรียน 
 อาคารพาณิชย์ สูง...........ชั้น...............คูหา 
 อาคารส่วนบุคคล สูง...........ชั้น...............คูหา  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 
4. พ้ืนที่ประกอบอื่น ๆ 
 อาคารประกอบ จ านวน..................หลัง  ลานจอดรถ  พ้ืนที่อ่ืน .......................... 
5. บริเวณต่อเนื่อง 

  ทิศเหนือ ติดกับ............................................ใต้ ติดกับ.............................................................. 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ............................................................................ .................................... 
  ทิศตะวันตก    ติดกับ................................................................................................................ 

6. เวลาเปิดท าการสอน ตั้งแต่........................................น. ถึง....................................น.  
  เวลาพัก  ตั้งแต่........................................น. ถึง....................................น. 

7. สิ่งสาธารณูปโภค 
 ห้องส้วม ชนิด..............................จ านวน..........ที่  แยกชาย…………ห้อง  หญิง...............ห้อง 
 ห้องอาหาร น้ า น้ าดื่ม............แห่ง 
8. จ านวนโต๊ะเรียนและม้านั่ง ชนิดเดียว จ านวน.......................................... ตัว 

     โต๊ะนักเรียน จ านวน...................... ตัว        เก้าอ้ี จ านวน................... ชุด 
     เครื่องปรับอากาศ จ านวน...............เครื่อง      พัดลม จ านวน................... ตัว 

9. แสงสว่าง  เพียงพอ   ไม่เพียงพอ  
สิ่งรบกวน  มี.....................  ไม่มี       

10. จ านวนนักเรียนที่ขออนุญาต.......................คน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
 (................................................................) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
กิจการโรงเรียนนอกระบบ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_LHZ-avMAhWKj44KHUUIBnYQjRwIBw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=khowjong&month=08-2008&date=31&group=8&gblog=114&bvm=bv.120551593,d.c2E&psig=AFQjCNEYLZEq5g-LdVzyG9aVBufwKeBInQ&ust=1461747958207931


 

๒๑- 
 
 

ตัวอย่างปก 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
 

โรงเรียน...................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่..........................ถนน..............................................หมู่ท่ี............... 
ต าบล......................................................อ าเภอ............................................. 

จังหวัด สิงห์บุรี 
โทรศัพท์.................................... 
โทรสาร........................................ 

 



 

-๒๒- 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 

โรงเรียน.................................................... 
 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท ท่ีตั้งของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรียน 

ข้อ 1    โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียน...................................................... .......................................................  
       ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ.................................................................................................. ...... 
 เปิดสอนประเภท..................................... (ศิลปะและกีฬา/กวดวิชา/วิชาชีพ/สร้างเสริมทักษะชีวิต ) 
 ลักษณะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ
............ 
 (วิชาชีพ / วิชาดนตรี / ศิลปะและกีฬา / สร้างเสริมทักษะชีวิต / สอนเสริมบางรายวิชาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ข้อ 2   ตั้งอยู่ ห้องเลขที่ .................ชัน้ที่...............อาคาร.....................เลขที่ ..................ซอย............ .....  
       ถนน.............................. แขวง...................... เขต......................... จังหวัด............ ....................... 
 รหัสไปษณีย์....................โทรศัพท์ ......................................โทรสาร ........................................ .... 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ ......................... ตารางเมตร 
ข้อ 3 ตราของโรงเรียนนอกระบบ เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ยาว 4.5 เซนติเมตร วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์……...... 
           (ระบุรายละเอียดของตราโรงเรียน).............................................................................................. 
 อักษรย่อว่า.........(ถ้ามี).................................................................................................. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 4 รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งโรงเรียน ห้องเรียน / ห้องประกอบ 
 4.1 แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน 
         
        (ใส่รูปแผนที่) 
 
 4.2 แผนผังแสดงห้องเรียน / ห้องประกอบ 
                    (ใส่รูปแผนผัง และความจุนักเรียนต่อห้อง) 
 
 



 

-๒๓- 
ข้อ 5 จ านวนห้องเรียน .............. หอ้ง จ านวนห้องประกอบ ............................ ห้อง  
 ความจุนักเรียนสูงสุดรอบละไม่เกิน ........................ คน 

 
หมวด 2 

หลักสูตร วิธกีารเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 6 หลักสูตร..................................................................................................................... ... 
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 

 หลักสูตรต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 หรือ หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 หรือ หลักสูตรของโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ 
 6.1   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 
 6.2   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 

 ประเภทกวดวิชา 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6.1 ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................     

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ  ..........  ชั่วโมง 
 6.2 ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ  ..........  ชั่วโมง 
ข้อ 7   วธิีการเรียนการสอน .......................................................................................................... .... 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
  - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้สอน  

 ประเภทกวดวิชา 
 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้สอน  
 - จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีทั้งครูและผู้สอน และสื่อการเรียนการสอน 
 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
ข้อ 8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 8.1    หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบัติ    
         คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตัดสิน   ร้อยละ ............. 
 8.2    หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบัติ    
         คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตัดสิน   ร้อยละ ............. 

 ประเภทกวดวิชา 
เช่น มีการทดสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียนจบหลักสูตร 

 
 
 



 

-๒๔- 
หมวด 3 

หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 9.1 ค านวณค่าใช้จ่ายของโรงเรียน (รายปี) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุน และค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
  1) ค่าใช้จ่ายลงทุน ประกอบด้วย ค่าตกแต่ง ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
      (1) ค่าตกแต่ง ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 20% ของมูลค่าตกแต่ง 
       (2) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค านวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อม
ราคา 
ปีละ 20% ของมูลค่าครุภัณฑ์ เป็นเวลา 5 ปี (ครุภัณฑ์ที่ใช้งานเกิน 5 ปีแล้ว ไม่น ามาคิดค่าเสื่อมราคา) 
  2)ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ   
ส านักงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 

9.2 น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ 9.1 มาค านวณหาผลตอบแทนตามท่ีโรงเรียนคาดว่าจะรับ 
........% 

9.3 น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ 9.1 รวมกับผลตอบแทนที่ค านวณได้ในข้อ 9.2 
9.4 น าผลรวมในข้อ 9.3 หารด้วยจ านวนนักเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หมวด 4 
ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ 

ข้อ 10 ระเบียบการของโรงเรียน  
 10.1  การรับนักเรียน  
  10.1.1 อายุ.................... 
  10.1.2 เพศ.................... 
  10.1.3 คุณสมบัติของผู้เรียน 
  10.1.4 เรื่องอ่ืนๆที่โรงเรียนต้องการ 
 10.2  หลักฐานการสมัคร 
   10.2.1..................... 
   10.2.2..................... 
 10.3  การจ าหน่าย 
   10.3.1 เมื่อเรียนจบหลักสูตร 
   10.3.2 เมื่อลาออก 
   10.3.3 เมื่อเสียชีวิต 
   10.3.4 เรื่องอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด 
 
 



 

              -๒๕- 
 10.4  ชั้นเรียน ..................................................... 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่.... ถึง ชัน้มัธยมศึกษาปีที่.... / ระดับต้น ถึง ระดับสูง / ชั้นต้น ถึง ประกอบอาชีพ) 
 10.5  เวลาเรียน 
 10.5.1 เปิดเรียนสัปดาห์ละ ..... วัน ตั้งแต่เวลา ............ น. ถึง ............ น. แบ่งเป็น ...... 
รอบ  
  รอบละ ........ ชั่วโมง 
  รอบท่ี 1 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบท่ี 2 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบท่ี 3 เวลา ................ น.- .............. น. 
  พักใหญ่ เวลา ................ น.- ............... น. 
 10.5.2 เปิดเรียน วัน.............. ถึง วัน .................... 
 10.6 วันหยุด ..............................................................................................  
 10.7 การออกประกาศนียบัตร .................................................................................... 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต 

ออกให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรก าหนด    
 10.8 หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ประเภทกวดวิชา 
 10.8.1 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  100 %  ในกรณีไม่สามารถสอน
ตามความต้องการของนักเรียน  หรือนักเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมัครไว้  เนื่องจากมีความจ าเป็น  โดยมี 
หลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้มาแสดง 
 10.8. 2 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 90% ในกรณีนักเรียนแจ้งความ
จ านงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดท าการสอนในรายวิชา นั้นไม่น้อยกว่า 
7  วัน 
 10.8.3 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80%  ในกรณีนักเรียนได้มาเรียนในครั้ง
แรกแล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อโดยแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังการเรียน 
ครั้งแรกไม่เกิน  3  วัน 
 10.8.4 โรงเรียนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามอัตราในข้อ 10.8.1-10.8.3 
ให้กับนักเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเรียนว่าไม่ประสงค์จะเรยีนต่อไปและขอรับเงินคืน 
    10.8.5 โรงเรยีนจะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากนักเรียนตามความเป็น
จริง 
 10.9 การแต่งกาย  สุภาพเรียบร้อย 
 

            ลงชื่อ.....................................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                               (                                      ) 
หมายเหตุ  1. ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มมุลา่งด้านขวาทุกแผ่น 
  2. ผู้อนุญาตลงช่ือก ากับทุกแผ่น 
  2. ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบไว้มมุล่างด้านซ้ายทุกแผ่น 



 

     -๒๖- 
รายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 
สถานท่ีตั้ง ..................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต 

       1. หลักสูตรวชิา............................... ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 
         เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา...............................บาท 
                  2.  หลักสูตรวชิา..........................ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  .............. ชัว่โมง 
        เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 

 ประเภทกวดวิชา 
 1. ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา.............................    
ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ ..........  ชัว่โมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นละวิชาละ ...............บาท 
        2. ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วชิา.........วชิา...........วิชา................    
ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ ..........  ชัว่โมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นละวิชาละ ...............บาท 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับใบอนุญาต 
            (                                         ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒๗- 
การค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าเสื่อมราคา) (ให้คิด 20 % จากโครงการจัดตั้ง ข้อ 5.1) 
1. ค่าตกแต่งอาคาร       .............. บาท  
2. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน       .............. บาท  
3. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน     .............. บาท  
รวม    .......(1)... บาท  
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ  (ให้ยกมาจาก ปีที่ 1 ในโครงการจัดตั้ง ข้อ 5.2) 
1. ค่าเช่าอาคาร        ................ บาท  
2. เงินเดือนและค่าจ้าง      ................ บาท  
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์      ................ บาท  
4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง      ................ บาท  
5. ค่าสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ     ................ บาท  
6. ค่าไฟฟ้า        ................ บาท  
7. ค่าน้าประปา        ................ บาท  
8. ค่าโทรศัพท์        ................ บาท  
9. ค่าอินเตอร์เน็ต       ................ บาท  
รวม    ......(2)...... บาท  
รวมค่าใช้จ่าย            .....(1)+(2)... บาท ----------(3) 
ผลตอบแทน ........% ของ (3)   .......(4).......บาท  
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   = ค่าใช้จ่าย (3) + ผลตอบแทน (4) 
= .........(5)....... บาท  
จ านวนนักเรียนที่โรงเรียนรับต่อปี  = ........(6).......คน  
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย = .... (5) ÷ (6)....บาท/คน 
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รูปแบบหลกัสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

โรงเรียน              
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี    ถนน   แขวง/ต าบล     
เขต(อ าเภอ)    จงัหวดั   โทรศพัท ์  โทรสาร    
              

 

หลกัสูตรวิชา        

ระยะเวลา  รวมตลอดหลกัสูตรใชเ้วลา  ชัว่โมง 

คุณสมบัติของผู้เรียน 1. จบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้น       
    2. อายไุม่ต  ่ากวา่   ปี 
     3. มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางอาชีพ                          ถา้มี) 
จุดประสงค์    1.          
     2.          
     3.          
 อตัราเวลาเรียน   สอนสัปดาห์ละ  วนั  วนัละ  ชัว่โมง 
      แบ่งการสอนเป็นวนัละ  รอบ ๆ ละ ชัว่โมง 
     ตั้งแต่เวลา  น.  ถึงเวลา  น. 
     คิดเป็นสัปดาห์ละ  ชัว่โมง 
     รวมตลอดหลกัสูตรใชเ้วลาเรียน   ชัว่โมง 
รายการสอน     ทฤษฎี   ปฏิบัติ 
   1.     (ใชเ้วลาเรียน  ชัว่โมง) 
    1.1                 
    1.2             
      ฯลฯ 
      รวม          
            



 

       -๒๙- 
     ทฤษฎี   ปฏิบัติ 
   2.     (ใช้เวลาเรียน  ชั่วโมง) 
   2.1               
  
    2.2             
            ฯลฯ 
      รวม          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบที่ประสงค์จะเปิดสอนประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพและ 
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      ทฤษฎี   ปฏิบัติ 
  3.     (ใชเ้วลาเรียน  ชัว่โมง) 
   3.1                 
   3.2             
       ฯลฯ 
           รวม          

การประเมินผล 
   1. สัดส่วนระหวา่งภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบติั เป็นร้อยละ     
   2. เกณฑก์ารตดัสิน ร้อยละ    
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
              
              
              
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
   1.            
   2.            
   3.            
   4.            
       ฯลฯ 
           ลงช่ือ           ผูรั้บใบอนุญาต/ผูข้อใชห้ลกัสูตร 
        (     ) 



 

-๓๐- 
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

 
เจ้าของโครงการ 
 บุคคลธรรมดา ชื่อ..........................................................................................................หรอื  
 นิติบุคคล.......................................................โดย ชื่อ............................................ลงนามแทน  

ผู้บริหาร 
 ชื่อ................................................................. 
 วุฒิการศึกษา................................................ 
 ประสบการณ์............................................... 

1.  วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 
 1.1.............................................................. 
 1.2.............................................................. 
 1.3.............................................................. 

2.  แผนการจัดหาเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์ 
 2.1  วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

1 ถังดับเพลิง (ต้องมี)    
2 ไฟส ารองส่องสว่าง (ต้องมี)    
3 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (ต้องมี)    
4 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ (ต้องมี)    
5 อ่ืน ๆ    

 รวม    
 2.2 เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

1 โต๊ะ เก้าอ้ีเล็กเชอร์    
2 กระดานไวท์บอร์ด    
3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน    
4 อ่ืน ๆ    

 รวม    
 2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เขียนตามหลักบรรณานุกรม) 
  (ชื่อ ชื่อสกุล. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, ปีที่พิมพ์) 
 
 
 
 



 

-๓๑- 
 3. แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  3.1 แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน 

 
ล าดับ

ที ่

 

ชื่อ - สกุล 

 

อายุ 

 

วุฒิ 

 

สัญชาติ 

ประสบ 
การณ์ที่
ท างาน 

 
วิชาที่
สอน 

จ านวน
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห์ 

แต่งตั้ง
เป็น            
ครู/

ผู้สอน 
         
         
         
  3.2 แผนการจัดหาผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน (เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิ ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
     
     
     
 4. แผนการรับนักเรียน 

หลักสูตร จ านวนรอบ 
ที่เปิดสอน/วัน 

จ านวนนักเรียน 
แต่ละรอบ 

ใช้เวลาเรียน 
ตลอดหลักสูตร 

รวมจ านวน 
นักเรียน/ปี 

     
     
     
 5. แผนการลงทุนและวงเงินด าเนินการ 3 ปี 
  5.1 เงินลงทุนเบื้องต้น 
ที ่ รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวมเงิน 
1 ค่าตกแต่งอาคาร     
2 วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผลรวมของ

ตาราง 2.1 
   

3 เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน            
การสอน 

ผลรวมของ
ตาราง 2.2 

   

4 อ่ืน ๆ     
 รวมเป็นเงิน     
 
 
 
 
 
 



 

-๓๒- 
 

  5.2 งบด าเนินการ 
ที ่ รายการ จ านวนหน่วย หน่วยละ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวมเงิน 
1 ค่าเช่าอาคารสถานที่       
2 เงินเดือน 

- ผู้บริหาร 
      

- ครูผู้สอน       
- ผู้ปฏิบัติงาน       

3 ค่าสาธารณูปโภค 
1) ค่าไฟฟ้า 

      

2) ค่าน้ า       
3) ค่าโทรศัพท์       
4) ค่าอินเตอร์เน็ต       

4 ค่าวัสดุส านักงานและ 
อุปกรณ์การเรียน 

      

5 ค่าสวัสดิการ       
6 ค่าประชาสัมพันธ์       
7 อ่ืน ๆ        

 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้ขอจัดตั้ง 
       (...................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ตราโรงเรียน 



 

-๓4- 
 

ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
ชื่อโรงเรียน (ในวงกลมด้านบน) 
                                                                   เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตร 
 
                                                                เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 3.5 เซนติเมตร 
 
                                                         ตราโลโก้ของโรงเรียน(กลางวง) 

 
   
 
  
                    

  ชื่ออ าเภอ และจังหวัด (ในวงกลมด้านล่าง) 
 

 
หมายเหตุ 

1. ชื่อโรงเรียน อ าเภอและจังหวัดต้องเป็นภาษาไทย เท่านั้น 
2. หากประสงค์ท่ีจะท าตามสัญลักษณ์ (โลโก้) เป็นรูปแบบอื่น เช่น สี่เหลี่ยมหรือไม่มีวงกลมจะถือว่า

เป็นโลโก้ส าหรับการโฆษณา เท่านั้น โดยจะใช้ในการประทับตราลงในหนังสือหรือเอกสารใดของ
โรงเรียนไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ประกาศนียบัตร 



 

 
-๓๖- 

ตัวอย่างประกาศนียบัตร 
(แนวนอน ขนาด 14.2 X 21 เซนติเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

    ตรำโรงเรยีน 
เลขท่ี................./……….. 

 
โรงเรียน........................ 

ที่อยู่........................................... 
(ในควำมควำมคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร) 

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 

............ช่ือผูเ้รียน)................. 
 

ได้ส ำเรจ็วิชำ...................หลักสตูร.........(ระยะเวลำเรียน)............ 
ให้ไว้ ณ วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ...................... 

 
ขอให้มีความสุข ความเจริญเทอญ 

............................... 
(......................................) 

ผู้บริหำรโรงเรียน 



 

-๓๗- 
(ตัวอย่างหนังสือน าส่ง) 

        
บ้านเลขท่ี....................................................... 

       อ าเภอ.....................................จังหวัดสิงห์บุรี 
 

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

เรื่อง   การขออนุญาตใช้หลักสูตรเพ่ือประกอบการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จ านวน  ชุด 
  2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จ านวน   ชุด 
  3. หลักสูตรที่ขออนุมัติ     จ านวน  หลักสูตร 

  ด้วยข้าพเจ้า.......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................ ... 
............................................................................... .............................มีความประสงค์ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ ชื่อ............................................................................................ .......................................... 

จัดการเรียนการสอนประเภท........................................................... ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1  ขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรวิชา............................................... จ านวน.................ชัว่โมง 
2. หลักสูตรวิชา................................................. จ านวน.................ชัว่โมง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

       (..............................................) 

               ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

โทรศัพท์................................. 
 
 
 
 
 



 

-๓๘- 
 

ตัวอย่างหนังสือน าส่ง (กรณียื่นค าร้องขอจัดตั้งโรงเรียน) 
  

      
                               
บ้านเลขท่ี………………………………………………… 

           อ าเภอ...............................จังหวัด.................... 
 

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

เรื่อง  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ (สช.5)   จ านวน 1 ฉบับ 
         2. เอกสารประกอบ     จ านวน 1 ชุด 

  ข้าพเจ้า...............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จัดการเรียนการสอนประเภท..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่.....................................................................................................จังหวัดสิงห์บรุี ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดังค าร้องและเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (.......................................................) 

    ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

 

โทร......................................... 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
หนังสือบรรจ ุแต่งต้ัง 
บุคลากรในโรงเรียน 



 

-๔๐- 
 
 
 

 
 
 
 

หนังสือแต่งตัง้ผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

เลขที่...................... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   
จึงขอแต่งตั้ง 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
เลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................... ....... 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่วันที่.......................................................................... ....... 
ตามสัญญาการจ้างเลขท่ี ....................................ลงวันที่........................................................... ... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่....................................... 
 
 
 

                                            (.........................................) 
                                          ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

                                        ผู้แต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 

ตราโรงเรียน 
และที่อยู่ 

ประทบัตราโรงเรียน
ใชสี้น ้ าเงิน 

รูปถ่ายน้ิวคร่ึง 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 



 

-๔๑- 
 
 

 
 
 
 
 

หนังสือถอดถอนผู้บริหาร 
 

เลขที่...................... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   
จึงขอถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
เลขประจ าตัวประชาชน........................................................................................................... ........ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................................................................................... ............................... 
ใบอนุญาตแต่งตั้ง เลขที่..........................................................................ออกจากหน้าที่ผู้บริหารของ
โรงเรียน..................................................................ตั้งแต่วันที่...................................... ....................
เนื่องจาก/เหตุผล...........(ประกอบอาชีพอ่ืน)..............ตามหนังสือลาออกลงวันที่................................ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่....................................... 
 
 
 

                                            (.........................................) 
                                          ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

                                        ผู้ถอดถอน 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

ตราโรงเรียน 

และทีอ่ยู่ 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 

ประทบัตราโรงเรียน
ใชสี้น ้ าเงิน 



 

-๔๒- 
 
                                                             

 
  

 
 
 

         หนงัสือแต่งตั้งครหูรือผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

เลขที่............./.......... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  123  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 (เทียบเคียงมาตรา 122  ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจแต่งตั้งผู้บริหาร จึงมีอ านาจแต่งตั้ง  
ถอดถอนครู และผู้สอน )  จึงขอแต่งตั้ง 

นายสมมุติ  สกุลดี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................................วุฒิ................................... ................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขท่ี.................................................................................................  
เข้าปฏิบัติหน้าที่ครู/ผู้สอนโรงเรียน......................................................................................... ..... 
ท าการสอนวิชา........................................ชั้น/ระดับ.....................ถึงชั้น/ระดับ.......................... 
ตั้งแต่วันที่...................................................ตามสัญญาจ้างการเป็นครู/ผู้สอนเลขที่........................ 
ลงวันที่.....................................................    

ให้ไว้ ณ วันที่.................................. 
 

 
 
 

 
 
เลขที่หนังสือเดินทาง.........................(กรณีชาวต่างประเทศ) 

 
                                                   (.............................................) 

                                                     ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียน 
                 ผู้แต่งตั้ง 

 
 

ตราโรงเรียน 

และทีอ่ยู่ 

รูปถ่าย 
ขนาด  
2  น้ิว 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 

ประทบัตราโรงเรียน 

ใชสี้น ้ าเงิน 



 

-๔๓- 
 
 
 

 
 
 
 
 

หนังสือถอดถอนครูหรือผู้สอน 
 

เลขที่...................... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
(เทียบเคียงมาตรา 122 ผู้รับใบอนุญาตมีอ านาจแต่งตั้งผู้บริหาร จึงมีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนครูและ
ผู้สอน) จึงขอถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
เลประจ าตัวประชาชน.................................................................... ................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................... ....................... 
ใบอนุญาตบรรจุครู เลขท่ี..............................ออกจากหน้าที่ครูของโรงเรียน................................... 
ตั้งแต่วันที่...............................................เนื่องจาก/เหตุผล................................................ ................ 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่................................ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่....................................... 
 
 
 

                                            (.........................................) 
                                         ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน/ ผู้บริหารโรงเรียน 

                                        ผู้ถอดถอน 
 
 
 
 
 

 

ตราโรงเรียน 

และทีอ่ยู่ 

ประทบัตราโรงเรียน 

ใชสี้น ้ าเงิน 

ประทบัตราโรงเรียน 

ดว้ยหมึกแดง 



 

-๔๔- 
แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูเอกชน พ.ศ. 2542 

...................................... 
 
                                        สถานที่ ........................................................................ 
                                                         วันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. .............. 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง .......................................................................................... ... 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ...................................... ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ... ............. 
ถนน .............................. อ าเภอ ......................... จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ............................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ ................................................................. อายุ ............. 
วุฒิสามัญ .................................. วุฒิทางครู ...................................................... วุฒิพิเศษ ................................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ................. ................ 
อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ คร”ู อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ผู้รับใบอนุญาตตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว .............................................................. 
เป็นครูใหญ่ ,ครู , ครูและครูใหญ่โรงเรียน ........................................................................... และ “ คร”ู ตกลง
เข้าเป็นครูใหญ่,ครู,ครูและครูใหญ่ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดอืน ......................... 
พ.ศ...................เป็นต้นไป 
 ข้อ 2. ผู้รับใบอนุญาตให้ตกลงให้เงินเดือนหรือค่าสอนครั้งแรกไม่ต่ ากว่าอัตราตามวุฒิที่ทาง
ราชการก าหนดดังนี้ 

(1) เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ......................... บาท 
(2) ค่าสอนส าหรับครูพิเศษท่ีสอนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งมิใช่ครูประจ า จ่ายให้เป็นรายชั่วโมง 

ชั่วโมงละ............................................... บาท 
 ข้อ 3. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอนและค่าล่วงเวลาต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2542 ให้แก่  “คร”ู ตามก าหนดเวลาดังกล่าวนี้ 

(1) จ่ายเงินเดือน ไม่ช้ากว่าวันที่  3 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
(2) จ่ายค่าสอน ค่าล่วงเวลาเป็นต่าง ๆ เป็น  รายสัปดาห์/รายเดือน 
ข้อ 4. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน  ค่าสอน หรือค่าล่วงเวลาต่าง ๆตามท่ีก าหนดไว้ 

ในระเบียบคุ้มครองการท างานให้แก่ “ครู” ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุก
ครั้งและจะพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ “ครู” ที่ ได้ท างานมาครบรอบปีหนึ่ ง ๆ โดยถือเอาความรู้ 
ความสามารถและความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักพิจารณา 
 
 
 

/ข้อ 5... 
 



 

-๔๕- 
 

 ข้อ 5. “ครู” ตกลงจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนให้
อยู่ในจรรยามารยาทและวินัยครู 
 ข้อ 6. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะปฏิบัติต่อ “ครู” ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมายและค าสั่งของทางราชการทุกประการ 
 ข้อ 7. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะหักเงินเดือนจากครูเพ่ือเป็นเงินสมทบส่วนของครูนั้น แล้ว
ต้องน าเงินที่หักจาก “ครู” และเงินส่วนที่ “ผู้รับใบอนุญาต”ต้องจ่ายเป็นเงินสมทบส่วนของผู้รับใบอนุญาตไป
ส่งกองทุนสงเคราะห์ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ และหากไม่น าส่งเงินสมทบภายในเวลาที่ก าหนด “ผู้รับ
ใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายเงินสวัสดิ์การต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทดแทน และเงิน
สงเคราะห์ หรือสวัสดิ์การอื่นๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ครูที่ครูพึงมีสิทธิได้ตามกฎหมายให้แก่ “คร”ู โดยทันที่ 
 ข้อ 8. คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบทุกประการ 
 ข้อ 9. ในกรณี “ผู้รับใบอนุญาต”บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาการเป็นครู ได้สิ้นสุดลง  
อันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่อง “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยและ หรือค่าชดเชยและหรือ
ค่าชดเชยพิเศษ ให้แก่ “ครู” ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
คุ ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเร ียนเอกชน พ.ศ.2542 ข้อ 32  และตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกประการ 
 ข้อ 10. เมื่อ “ครู” ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาในรอบปีการศึกษาหนึ่ง มีก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่า  9 เดือน นับแต่วันที่เข้าเป็นครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ขอลาออกในระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา                   
ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้ครูใหญ่หรือครุถึงวันที่ 30 เมษายน  
 ข้อ 11. ข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูใหญ่หรือครูที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้
ถือว่าไม่มีผลบังคับ 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกับ คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับและส่งประกอบค า
ร้องขออนุญาตเป็นครูใหญ่หรือครูต่อส านักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับคู่สัญญาได้ทราบข้อความใน
สัญญานี้ โดยตลอดแล้ว จึงลาชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
                           ลงชื่อ............................................... ผู้รบัใบอนุญาต 
 
                           ลงชื่อ............................................... ผู้บริหาร/ครู/ผู้สอน(คู่สัญญา) 
 
                                                     ลงชื่อ................................................ พยาน 
 
                                                     ลงชื่อ................................................ พยาน  

 
 
 



 

สารบัญ 

หน้ำ 

กำรขอจัดตั้งและกำรขอด ำเนินกิจกำรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ๑ 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ ๑ 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน ๑ 
แนวทำงกำรยื่นค ำขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๒ 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๒ 
แนวทำงกำรคิดค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ๕ 
กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๖ 
ขั้นตอนกำรยื่นและกำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน ๘ 
แผนภูมิกำรด ำเนินงำนขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๙ 
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๑๐ 
 ค ำขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  (แบบ สช.๕) ๑๑ 
 แบบรำยงำนประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ำยแบบ สช.๑ ๑๕ 
 หนังสือยินยอมให้จัดตั้งโรงเรียน ๑๖ 
 หนังสือยินยอมให้ให้อำคำรเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ๑๗ 
 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้รับรองควำมมั่นคงของอำคำร ๑๘ 
 แบบรำยงำนกำรตรวจสถำนที่และสุขำภิบำล ๑๙ 
รำยละเอียดกิจกำรโรงเรียนนอกระบบ ๒๐ 
 รำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรโรงเรียน ๒๒ 
 รำยละเอียดกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ๒๖ 
 กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ๒๗ 
 รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ๒๘ 
 โครงกำรจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ๓๐ 
ตัวอย่ำงตรำโรงเรียน ๓๓ 
ตัวอย่ำงประกำศนียบัตร ๓๕ 
ตัวอย่ำงหนังสือน ำส่ง ๓๗ 
ตัวอย่ำงหนังสือบรรจุ แต่งตั้งบุคลำกรในโรงเรียน ๓๙ 
แบบสัญญำกำรเป็นครูใหญ่และครู ๔๔ 

 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงาน  “การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ”  ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน  เล่มนี้ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน   จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 

  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน  “การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ” เล่มนี้  คงจะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
 

    กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
 “การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ”   

 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
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