
 

 

การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

   เพ่ือให้ภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้
สอดคล้อง เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รวมถึงกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามประเภท     การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทนานาชาติ ตลอดจนประกาศ และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการไว้ ดังนี้ 

 

การให้ค าแนะน าเบือ้งต้นส าหรับผูจ้ะขอจัดตัง้โรงเรียนในระบบ 

๑.  กรณีที่มีเฉพาะที่ดิน 
  ๑.๑  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอค าแนะน า ดังนี้ 
       ๑.๑.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(กลุ่มงานโรงเรียนที่รับผิดชอบ)   
      ๑.๑.๒ จังหวัดอ่ืน ติดต่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ทีร่ับผิดชอบพ้ืนที่ทีจ่ะขอจัดตั้งโรงเรียน       
   ๑.๒  เจ้าหน้าที่สอบถามขนาดของที่ดินและรายละเอียดข้อมูลของที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งของ
โรงเรียนตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  การก าหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕โดย
สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบจะต้องมีลักษณะ ดังนี้  สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน
ในระบบต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่
ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนในระบบ 
  ที่ดินส าหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันไม่ปะปนกับกิจการอื่นหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบและมีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจนเว้นแต่ที่ดินที่มี
ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ่ ๑๐๐ ไร่ขึ้นไป  อาจจัดให้มีเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตของโรงเรียนในระบบก็ได้  
   ๑.๓  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน อาจท าหนังสือยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๑.๑ เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน ตามแบบที่ส านักงานฯ ก าหนด 
ก่อนที่จะให้ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งด าเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลให้
ทราบภายใน ๑๐ วันท าการหลังจากไปตรวจโดยระบุให้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนับแต่วัน
ตรวจ  และให้หนังสือมีผลใช้ได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันตรวจ หากผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งไม่ได้ด าเนินการยื่นค าขอจัดตั้ง
ภายในเวลาที่ก าหนด  จะต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจใหม ่
  ๑.๔  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิ
เก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่าสิบปีให้กับโรงเรียน 
  ๑.๕  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนต้องแสดงส าเนาใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) แสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารเพ่ือการศึกษา 
 



-๒- 
 ในกรณีที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ   อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. ๒๕๒๒   ต้องให้วุฒิวิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร      
พ.ศ. ๒๕๔๒   เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความม่ันคงแข็งแรงของอาคารแสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็น
อาคารเพ่ือการศึกษาพร้อมทั้งรายละเอียดอาคารเรียน และอาคารประกอบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนและ
ขนาดของห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องประกอบ มีความเหมาะสมเพียงพอตามประเภท
ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ทั้งนี้ การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) ที่ใช้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ไปติดต่อหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
อบจ. อบต. เทศบาล ส านักงานโยธาธิการจังหวัด  เป็นต้น 
  ในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ต้องให้วุฒิวิศวกรที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความ
มั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
  หากผู้ใดประสงค์จะให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ตรวจสอบแบบแปลน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ  อาจยื่นแบบแปลนมาให้ตรวจสอบด้วยก็ได้  
 

๒.  กรณทีี่มีอาคารอยู่บนที่ดินที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน                      
  ๒.๑  ผู้ใดประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือขอค าแนะน า ดังนี้                           
                                   ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อทีส่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(กลุ่มงานโรงเรียนที่รับผิดชอบ) 
   ๒.๑.๒ จังหวัดอ่ืน ติดต่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ทีร่ับผิดชอบพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน       
  ๒.๒  เจ้าหน้าที่สอบถามขนาดของที่ดิน และรายละเอียดข้อมูลของที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งของ
โรงเรียนตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ “สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนในระบบ   ต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อม     
ที่ด ีและไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 
  ที่ดินส าหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอ่ืนหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน เว้นแต่ที่ดินที่
มีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต ่๑๐๐ ไร่ ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตของโรงเรียนในระบบก็ได้ ” 
  ๒.๓  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ให้ท าหนังสือยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๒.๑ เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน  ตามแบบที่ส านักงานฯ 
ก าหนด ก่อนที่จะให้ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งด าเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในขั้นตอนต่อไป และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แจ้งผลให้ทราบภายใน ๑๐วันท าการ หลังจากไปตรวจ โดยระบุให้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมนับจากวันตรวจ และให้หนังสือหลังจากไปตรวจ โดยระบุให้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมต้องไม่เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมนับจากวันตรวจ และให้หนังสือมีผลใช้ได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันตรวจหากไม่ได้ด าเนินการยื่นค าขอ 



-๓- 
ภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบใหม่ 
  ๒.๔  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิ
เก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่าสิบปีให้กับโรงเรียน 
  ๒.๕  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องแสดงส าเนาใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.๖) หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร  (แบบ อ.๕)  ที่แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็นอาคารเพ่ือการศึกษา 
  ในกรณีที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ. ๒๕๒๒   ต้องให้วุฒิวิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความม่ันคงแข็งแรงของอาคารแสดงว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เป็น
อาคารเพ่ือการศึกษาพร้อมทั้งรายละเอียดอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือตรวจสอบจ านวนและขนาดของ
ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติการ ห้องประกอบมีความเหมาะสม เพียงพอตามประเภทของโรงเรียน
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ทั้งนี้ การขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (แบบ อ.๖)  หรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (แบบ อ.๕) ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ให้ไปติดต่อหน่วยงานราชการในพ้ืนที ่
ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน เช่น กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. อบต. เทศบาล 
ส านักงานโยธาธิการจังหวัด เป็นต้น 
  ในกรณีการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบอยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องให้วุฒิวิศวกรที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความ
มั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
  หากผู้ใดประสงค์จะให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ตรวจสอบแบบแปลน 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   ในกฎกระทรวงฯ อาจยื่นแบบแปลนมาให้ตรวจสอบด้วยก็ได้ 
 

๓.  ในกรณีขอจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ ผู้ทีป่ระสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทนานาชาติ ต้องขออนุมัติใช้หลักสูตร
ต่างประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ให้ใช้หลักสูตรก่อนการยื่น
ค าขอจัดตั้งโรงเรียน 
 

๔.  ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ และเอกสาร
ทีจ่ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที ่เพ่ือให้เตรียมการ ไว้ล่วงหน้า  
 

๕. ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนต้องด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ชื่อ อักษรย่อโรงเรียน  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  การก าหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และ การก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยส่งมาให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบ  
๖.  เรื่องเครื่องแบบนักเรียน หากโรงเรียนมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบนอกเหนือจากพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ยื่น
ค าขออนุญาตต่างๆ  (อช. ๔)  หลังจากท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบเรียบร้อยแล้ว 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การยืน่ค าขอจัดต้ัง 
โรงเรียนในระบบ 
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๑.  การยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ   
  เมื่อมีการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.๑  กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
   ๑.๑. ๑  ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๑) 
   ๑.๑.๒  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจ าตัว ประชาชน พร้อม
ส าเนา 
   ๑.๑.๓  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
   ๑.๑.๔  หลักฐานการส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี พร้อมส าเนา 
   ๑.๑.๕  รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จ านวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่  ผู้ซึ่งมีความจ าเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนาของตนและถ่ายก่อนวันยื่นค าขอไม่เกินหกเดือน 
   ๑.๑.๖  ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ  
   ๑.๑.๗  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 
   ๑.๑.๘  โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ 
ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิ 
การเช่าไม่น้อยกว่า   สิบปี พร้อมส าเนา 
   ๑.๑.๙  หลักฐานที่แสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียนจะ
ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิ เหนือพ้ืนดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่า ไม่น้อยกว่าสิบปีพร้อมส าเนา 
   ๑.๑.๑๐  ส าเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบ อ.๖) หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  โดยระบุให้ใช้อาคารเพ่ือ
การศึกษา (แบบ อ.๕) หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากวุฒิวิศวกรที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมในกรณีท่ีอยู่นอกเขตควบคุมตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๑.๑.๑๑  รายชื่อหนังสือในห้องสมุด 
   ๑.๑.๑๒  รายชื่อผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๑.๑๓  หนังสือของทางราชการที่แจ้งผลการตรวจสถานที่ตั้งของโรงเรียน (ถ้ามี)  
   ๑.๑.๑๔  แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นตาม ข้อ ๒๐ กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการ  และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการ
ก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ๑.๑.๑๕  แผนการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษาที่ขอเปิดท าการสอน  
   ๑.๑.๑๖ ส าหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ต้องมีหนังสือของทางราชการที่แจ้งผลการ 
ตรวจสถานที่ตั้งของโรงเรียน และหนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตรต่างประเทศ 
  ๑.๒  กรณีนิติบุคคลให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   ๑. ๒. ๑   ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. ๑) 
   ๑.๒.๒  ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์พร้อมส าเนา 
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   ๑.๒.๓  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชน    
จ ากัดหรือบริษัทจ ากัดหรือส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ส าหรับนิติบุคคล ทีเ่ป็นห้างหุ้นส่วน พร้อมส าเนา 
   ๑.๒.๔  รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือ
สหกรณ์ 
   ๑.๒.๕  รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน  ส าหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคม หรือ
สหกรณ์ 
   ๑.๒.๖  หนังสือมอบอ านาจของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลให้เป็น ผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลเพื่อขอรับใบอนุญาต 
   ๑.๒.๗  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัว ประชาชน ของ
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมส าเนา 
   ๑.๒.๘  ทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล หลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลพร้อมส าเนา 
   ๑.๒.๙  ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
   ๑.๒.๑๐  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 
   ๑.๒.๑๑  โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือยินยอมให้ 
ใช้ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ 
สิทธิการเช่าไม่น้อยกว่า   สิบปี พร้อมส าเนา 
   ๑.๒.๑๒  หลักฐานที่แสดงได้ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้วโรงเรียน
จะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี พร้อมส าเนา  
   ๑.๒.๑๓  ส าเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบ อ.๖) หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุให้ใช้อาคารเพ่ือ
การศึกษา (แบบ อ.๕)   หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร จากวุฒิวิศวกร   ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 
   ๑.๒.๑๔  รายชื่อหนังสือในห้องสมุด 
   ๑.๒.๑๕ รายชื่อผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๑.๑๖ หนังสือของทางราชการที่แจ้งผลการตรวจสถานที่ตั้งของโรงเรียน  (ถ้ามี)  
   ๑.๑.๑๗ แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ที่จ าเป็นตามข้อ  ๒๐  กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการ
ก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
   ๑.๑.๑๘  แผนการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษาที่ขอเปิดท าการสอน  
   ๑.๑.๑๙  ส าหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ต้องมีหนังสือของทางราชการที่แจ้งผลการ
ตรวจสถานที่ตั้งของโรงเรียน และหนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตร ต่างประเทศ 
   ๑.๑.๒๐ กรณีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต้องมีหนังสือได้รับความ
เห็นชอบในการจัดตั้งจากมหาเถรสมาคม 
  หมายเหตุ : ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ 
 
 



-๗- 
  ๑.  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จัดท าตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ ประกาศ  ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖  
  ๓.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
และการอนุญาตอ่ืนๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕           
  ๔.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการก าหนด
จ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖    
 
๒.  ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาต 

  การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าขอ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  ๒.๑ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบ  (แบบ สช. ๑) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
วัน ก่อนภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาท่ีจะขอเปิดท าการสอน 
   ๒.๑.๑  กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
    ๒.๑.๒  จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  /ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ทีร่ับผิดชอบพ้ืนที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน 
  หมายเหตุ  การยื่นค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดท าตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนจ านวนสองชุด ส าหรับในเขตจังหวัดอ่ืนให้จัดท าจ านวนสามชุด  พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาจ านวนอย่างละหนึ่งชุด และเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารประกอบการพิจารณาฉบับจริงให้เมื่อตรวจความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
  ๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีบุคคลธรรมดา ตาม
มาตรา ๒๑ หรือนิติบุคคลตามมาตรา ๒๒ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
พิจารณาทั้งหมด เมื่อพิจารณาถูกต้องครบถ้วนแล้วแจ้งให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
ช าระค่าธรรมเนียม   ค่ายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับละ ๕๐๐ บาท   
  ๒.๓  ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  และให้
คณะกรรมการไปตรวจความพร้อมของอาคาร  สถานที่  ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้อง
ประกอบ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เหมาะสมตามประเภท และระดับที่จะเปิดท าการสอน  
  เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจ เสนอผู้อนุญาตพิจารณาการอนุญาตโดยใช้ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ในระบบ (แบบ สช. ๒) พร้อมอนุญาตตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน โดยประทับตรา
ส่วนราชการด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่างด้านขวาพร้อมลงลายมือชื่อผู้อนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  และประทับตรา
โรงเรียนด้วยหมึกสีน้ าเงินที่มุมล่างด้านซ้ายพร้อมลงลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 
  ในกรณีทีอ่าคาร  สถานที่  ห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ห้องประกอบ สื่อ
การเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ ไม่มีความพร้อมหรือไม่เหมาะสมตามประเภท และระดับที่จะเปิดท าการสอน  
ให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนท าบันทึกการตรวจพร้อมทั้งระบุเหตุผลทีไ่ม่สามารถ 



-๘- 
ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ พร้อมส าเนาและให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ ลงลายมือชื่อรับทราบ 
   เจ้าหน้าที่สรุปผลการตรวจ เสนอผู้อนุญาตพิจารณา โดยท าเป็นหนังสือ และระบุเหตุผลที่ไม่
สามารถออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือได้รับผลกระทบจาก
ค าสั่งของผู้อนุญาต ผู้ใดไม่พอใจในค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบค าสั่ง แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งให้ผู้
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบทราบ 
  ๒.๔  เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบทราบ และให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ   มารับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อย่างละ ๑ ชุด พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท  
  ๒.๕ ให้หน่วยงานผู้อนุญาตจัดเก็บหลักฐานส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้งและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อย่างละ ๑ ชุด ดังนี้  
   ๒.๕.๑  กรุงเทพมหานคร จัดเก็บหลักฐานไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
   ๒.๕.๒  จังหวัดอ่ืน จัดเก็บหลักฐานไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ จ านวน ๑ ชุด และให้ส่งส าเนาการอนุญาต
พร้อมถ่ายส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจ านวนอย่างละหนึ่งชุดให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนทราบ     
 

๓. การด าเนินการหลังจากได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
  เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบ    เป็นนิติบุคคล นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล  ตามมาตรา ๒๔ และให้ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
  ๓.๑ ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์   ที่เป็นส่วนควบของ
ที่ดิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในค า
ขอรับใบอนุญาต ให้แก่โรงเรียนในระบบ     ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตาม
มาตรา ๒๕ (๑) 
  ๓.๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดให้มีตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ ประกอบกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ๓.๓ โอนเงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่ โรงเรียนในระบบภายในเวลาที่ผู้
อนุญาตก าหนด ตามมาตรา ๒๕ (๓)  (ไมเ่กิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 
  ๓.๔ ด าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อนุญาต
ก าหนด ตามมาตรา ๒๕ (๔) (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 
                    กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ – ๓.๔ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้ 
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                    ในกรณีที่ดินที่จะโอนหรือที่เป็นของโรงเรียนมีจ านองเป็นประกันหนี้ที่เกิดจากการด าเนินการจัดตั้ง
โรงเรียนหรือหนี้ของโรงเรียน มิให้ถือว่าที่ดินนั้นมีภาระผูกพัน  ตามมาตรา ๒๕ (๑) 
  ๓.๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อ านวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการโรงเรียน  
และแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานแต่งตั้งผู้อ านวยการ    ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แต่งตั้ง ตามมาตรา 
๓๗ (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 
  ๓.๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงบประมาณ การ
บริหารงานทั่วไป  การบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง  นโยบาย  และข้อบังคับของโรงเรียนในระบบ  และหน้าที่อ่ืน 
ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ตามมาตรา ๔๐ (ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 
  ๓.๗  ด าเนินการให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและจ านวนที่
เหมาะสมกับนักเรียน ตามมาตรา ๔๒ (ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 
 

๔.  การขอเปิดด าเนินกิจการโรงเรียน 
  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แล้ว  และพร้อมที่จะเปิดด าเนินกิจการโรงเรียน    ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรา   ๒๖  โดยมีหนังสือแจ้ง    
ผู้อนุญาต ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนวันเปิดด าเนินกิจการ ทั้งนี้ การรับนักเรียนให้เป็นไปตามแผนการ
รับนักเรียน 
  เมื่อผู้อนุญาตได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการถูกต้องตามมาตรา ๒๕ จะมี
หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบเพ่ือเปิดด าเนินกิจการได้ แต่ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตยังด าเนินการไม่
ถูกต้องตามมาตรา ๒๕  ผู้อนุญาตอาจสั่งให้โรงเรียนชะลอการเปิดด าเนินกิจการไปก่อนจนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้อง
ก็ได ้ทั้งนี้ ผู้อนุญาตต้องแจ้งก่อนวันเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
                   กรณีผู้รับใบอนุญาตมิได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้อนุญาตตามก าหนดเวลาให้โรงเรียนเปิด
ด าเนินกิจการได้ตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             ขั้นตอน 
               การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

การยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบและการขอเปิดด าเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 

ผูป้ระสงค์จะขอจัดตั้งขอค ำแนะน ำ /
เอกสำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจควำมเหมำะสมของ
สถำนท่ี / สภำพแวดล้อมท่ีจะใช้จัดตั้ง

โรงเรียน 

เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลกำรตรวจควำม
เหมำะสมของสถำนท่ี /สภำพแวดล้อม

ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน 

ผู้ประสงค์ที่ขอจัดตั้งท่ีมีคณุสมบัตคิรบถ้วนยื่น
ค ำขอจัดตั้งโรงเรียน (สช.๑) ต่อเจำ้หน้ำท่ี 

พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ครบถ้วน 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร / 
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน /คณุสมบตัิของผู้ขอผู้ยื่นค ำ

ขอช ำระค่ำธรรมเนียม ๕๐๐ บำท 

ผู้อนุญำตแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
จัดตั้งโรงเรียน เพื่อตรวจควำมพรอ้มของ

อำคำร สถำนท่ี เครื่องมืออุปกรณ ์บุคลำกร 

เจ้ำหน้ำท่ีสรุปผลกำรตรวจเสนอผูอ้นุญำต เพื่อ
พิจำรณำอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน (สช.๒)  

พร้อมอนุญำตตรำสำรจดัตั้ง และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง 

เมื่อผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตแลว้ 
ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ยื่นค ำขอฯ ทรำบ และ

รับ สช.๒ ตรำสำรจดัตั้ง และรำยละเอียด
เกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียนผู้ยื่นค ำขอช ำระ

ค่ำธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บำท   
 

ขั้นตอนที่ ๒ การขอเปิดด าเนินกิจการ 

๓๐ วนั 

ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรโอน
กรรมสิทธ์ิในที่ดินและอสังหำริมทรัพย์

ให้แก่โรงเรียนภำยใน ๑๒๐ วัน 

ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรตั้ง  
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 

ด ำเนินกำรใหม้ีผู้อ ำนวยกำร, ผู้จัดกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ผู้รับใบอนุญำตแจ้งขอเปิดด ำเนิน
กิจกำรก่อนเปิดท ำกำรสอนล่วงหน้ำ ไม่

น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมพร้อมกอ่น
เปิดท ำกำรสอนและแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญำตทรำบไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน 

ผู้รับใบอนุญำตเปิดท ำกำรสอน 



 

 
 
 

 

        ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
   เจ้าหนา้ที่ไปตรวจความเหมาะสม 
   ของสถานที่ที่จะใช้จัดตั้งโรงเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๑๔- 

 
(ร่าง) 

 
 ที่  .............../..............           ..................(เขียนที่)................ 
                       ................................................ 

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

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ตั้งโรงเรียน (สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

  ด้วย .............................................. .................. มีความประสงค์จะจดัตั้งโรงเรียนในระบบประเภท 
(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ  ระดับ ............................ซ่ึงจะจัดต้ังอยู่ท่ี/เลขที่โฉนด ............หมู่ที่.............
ถนน................................................แขวง/อ าเภอ........................................เขต/ต าบล......................................
จังหวัด...................................................มีเนื้อที่ดินรวมทั้งหมด.......................................ไร่/ตารางวา เพ่ือให้การ
จัดตั้งโรงเรียนเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนด
รายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่ดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณมาก 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบบหนังสือแจ้งผลการตรวจ 
สถานที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
 



-๑๖- 
 
 
  

ที่ ศธ .........../.........      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
        ถนนสิงห์บุรี  - อ่างทอง  สห ๑๖๐๐ 
 

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

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสถานที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภท... (สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ) 

เรียน .......................................................................... 

อ้างถึง .......................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  .................... (ถ้ามี)....................................................  
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบประเภท....(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)........ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสถานที่ดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ .............................................. นั้น  

  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ขอเรียนว่า 
สถานที่ดังกล่าว ปรากฎว่ามีความเหมาะสมสามารถที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน.....(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ)....
ระดับ ........................................ได้. 

  ดังนั้น หากท่านประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียน ขอให้ท่านด าเนินการภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับ 
หรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ให้ไปด าเนินการตรวจสถานที่ตั้ง
โรงเรียนอีกครั้ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

        

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
.โทร.  ๐๓๖-๕๑๑๔๑๗  ต่อ  ๑๐๐๖ 
โทรสาร. ๐๓๖ – ๕๑๑๙๘๙ 

 
 
 
 

 (ตัวอย่าง) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตัวอย่างตราสารจัดตั้ง  
       และทะเบียนการจัดท าหรือ 

     การเปลี่ยนแปลง 
   รายการในตราสารจัดตั้ง 

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๘- 
 

ตัวอย่าง 
 

ตราสารจัดตั้ง 
  โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา………………..………..........................………… 
 

หมวด  ๑ 
 

ชื่อ ประเภท ระดับการศึกษา 
 ข้อ ๑ โรงเรียนนี้มีชื่อว่า  โรงเรียน/วทิยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา..................................... 

ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ............................................................ 
เปิดสอนประเภท ……………………………………                   
ระดับ………………………………………..…………………… 
ชั้นเรียนที่เปิดสอน....................................................................จัดการเรียนการสอนในลักษณะ (ท่ัวไป/การกุศล/
การศึกษาพิเศษ/การศึกษาสงเคราะห์)   
ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ จ านวน...................คน                                                            
 ข้อ ๒  ตั้งอยู่เลขที่           หมู่ที ่  ซอย ...........………ถนน ........... ต าบล/แขวง.......….. อ าเภอ/
เขต...... จังหวัด............รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์................ โทรสาร..........  
E-mail ................................................ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา........... เขต........./สช.จังหวัด/สช.อ าเภอ 
 ข้อ ๓  ตราของโรงเรียน (ระบุรายละเอียดตราของโรงเรียน) ............................................................. . 

อักษรย่อว่า...............…………………………………………………………………………………..............…… 
 .................................................................................. ................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๔   รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนปรากฏตามเอกสารแนบท้ายตราสาร 
จัดตั้งโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
(ภำพตรำ 

ของโรงเรียน) 
 

อ 

ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท าการสอน 
(สำมัญศึกษำ/อำชีวศึกษำ/นำนำชำติ) 

1 อักษรย่อภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 



 
-๑๙- 

 
หมวด ๒ 

วัตถุประสงค์ 
 

 ข้อ ๕ โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา.................................................................                                                       
มีวัตถุประสงค์ 

  (๑) เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ  
  (๒) เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู  
                          ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน 
  (๓) เพ่ือให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ชุมชน 
  (๔) เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยแก่นักเรียน/นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
                     ของโรงเรียน 
            (๕) อ่ืนๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................... ...... 
 

หมวด ๓ 
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

 

 ข้อ ๖ ทรัพย์สินของโรงเรียนเมื่อเริ่มแรกคือ 
  (๑) เงินสดจ านวน             บาท (        ตัวอักษร        ) 
  (๒) ทรัพย์สินส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ (ให้ระบุเฉพาะที่ได้รับอนุญาต) 
        (๒.๑) ที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
จ านวน ...................ไร่........................งาน .......................ตารางวา  ตามโฉนดที่ดินเลขท่ี/เอกสารสิทธิอ่ืน                 
เลขที.่....................... พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
                          (๒.๒) อาคารเรียน จ านวน..................หลัง ห้องเรียน จ านวน..................ห้อง 
(ระบุลักษณะของอาคาร พร้อมทั้งระบุขนาดห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการและห้องอ่ืน  ๆแต่ละห้องให้ชัดเจน)  
                                (๒.๓) อาคารประกอบ              หลงั  (ระบุลักษณะของอาคาร พร้อมทั้งระบุขนาดของห้อง
แต่ละห้องให้ชัดเจน) 
  ** โรงเรียนต้องจัดให้มีห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ตามที่ส านักงานก าหนด 
  (๓) เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ จ านวน              ชิ้น (หรือตามบัญชีแนบท้ายตราสารจัดตั้ง)  
 ข้อ ๗ โรงเรียนอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
       (๑) เงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่รัฐจ่ายให้แก่ผู้เรียน 
       (๒) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
       (๓) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
       (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน 
       (๕) ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของโรงเรียน 
       (๖) เงินจากการบริการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การขายอาหาร ค่ารถโรงเรียน ค่าขายเสื้อผ้า 
เครื่องใช้ส าหรับนักเรียน การขายสิ่งพิมพ์ สื่อประกอบการเรียนการสอน การบริการด้านคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ เป็น
ต้น 
          (๗) รายได้จากการจัดงานอื่น 



-๒๐- 
       (๘) เงินที่ได้จากการบริการที่เกี่ยวเนื่องจากผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
       (๙) รายได้เนื่องจากการขายผลผลิตของโรงเรียน 
       (๑๐) รายได้ที่เกิดจากการบริหารทรัพย์สินในอนาคต 
       (๑๑)                        อ่ืนๆ (ถ้ามี)                        . 
 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 ข้อ ๘  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้เทนครู 
ในโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการ 
ต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 
 ในกรณีผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ ให้แต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหนึ่งหรือสองคน แล้วแต่กรณี 
 

หมวด ๕ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ  

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 

 ข้อ ๙  ก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยการเลือกประธาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาจด าเนินการได้สองกรณี ดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน โดยระบุไว้ในตราสารให้ชัดเจน 
  (๒) จัดประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ ๑๐  กรรมการบริหารโรงเรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๕  ปีบริบูรณ์  
  (๓) มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของโรงเรียน 
  (๔) มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด                   
  ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) มีความตั้งใจเพ่ือพัฒนากิจการของโรงเรียนและสามารถอุทิศเวลาในการบริหารโรงเรียน 
  (๘) คุณสมบัติอ่ืนที่โรงเรียนจะก าหนด.....................   
 ข้อ ๑๑  วิธีการสรรหากรรมการบริหารโรงเรียนให้ด าเนินการโดยให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่งจ านวน ๕ คน เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้มีความรู้และความสามารถ เป็นคณะกรรมการบริหาร ที่มา
จากผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๓  เท่า  
เพ่ือเสนอให้ผู้รับใบอนุญาตเลือกตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๘ 
 ข้อ ๑๒  กรรมการบริหารที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๓  ปี                    
และกรรมการบริหารที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ข้อ ๑๓  กรรมการบริหารของโรงเรียนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 



-๒๑- 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการบริหาร ๒ ใน ๓ ของที่ประชุมให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่                            
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือกระท าการให้เกิดความเสียหายแก่การด าเนินกิจการโรงเรียน 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๑๐ 
  (๕) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น 
  (๖) คุณสมบัติอ่ืนที่โรงเรียนจะก าหนด.................                                                        
 ข้อ ๑๔  ในกรณีที่กรรมการบริหารซึ่งมิใช่กรรมการ โดยต าแหน่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะใหม่  ขึ้นมา ให้คณะกรรมการ
บริหารที่พ้นจากต าแหน่งอยู่ด าเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่เข้ารับหน้าที่  
  

หมวด  ๖ 
การประชุม และลงมติ 

 

 ข้อ ๑๕  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 ข้อ ๑๖  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการด าเนินการประชุมโดย                  
การประชุม ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ ๑๗  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการ  ไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ ๑๘  การวินิจฉัยชี้ขาดท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน                  
หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ ๑๙  การประชุมเพ่ือลงมติพิเศษให้กระท าโดยมีกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าประชุมไม่น้อยกว่า              
๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการที่เข้าประชุม 
 

หมวด ๗ 
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

 ข้อ ๒๐  ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของโรงเรียนในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก  โดยลงลายมือชื่อ
และประทับตราของโรงเรียน 
 ข้อ ๒๑  ผู้จัดการมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบริหารงานทั่วไปและ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดท าบัญชี โดยจัดท าสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลอง 
และรายงานทางการเงิน  (งบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ งบการเงิน) 
ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
 ข้อ ๒๒  ผู้อ านวยการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนและตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  ๒๕๕๐  

ข้อ  ๒๓  ให้มีรองผู้อ านวยการจ านวน           คน  รับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย                       
(ตามความพร้อมของโรงเรียน) 

 
 



-๒๒- 
หมวด ๘ 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

 ข้อ ๒๔  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา  ๓๑ และ มาตรา ๔๗  แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๔   ดังนี้ 
  (๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนในระบบ 
  (๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
  (๓) ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
  (๔) ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
  (๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอ ทางเลือก
ที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
การด าเนินกิจการโรงเรียน 
  (๗) ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน 
  (๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
  (๙) พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
  (๑๐) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
   (๑๑) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
  (๑๒) ด าเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของโรงเรียนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด  (มาตรา  ๔๗) 
  (๑๓) และอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน (ถ้ามี)              . 
  (๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 ข้อ ๒๕  มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม ข้อ ๒๔ (๗) (๑๐) ( ๑๑) (๑๒)  จะกระท าได้ก็แต่โดยการ
ประชุมและมติพิเศษ 
 

หมวด ๙ 
ระเบียบการของโรงเรียน 

 

 ข้อ ๒๖  ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน 
 (๑) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง หรือระบุ( ชาย/ หญิง) 

(๒) อายุตั้งแต่                ป ีไม่เกิน              ป ี
  (๓) พ้ืนฐานความรู้จบการศึกษาในระดับ                              . 
  (๔) อ่ืนๆ (ถ้ามี)                     . 
 ข้อ ๒๗  หลักฐานการสมัคร 

(๑) ส าเนาสูติบัตร 



-๒๓- 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) หลักฐานการเรียน 
  (๔) ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด .........  จ านวน .........  รูป 
 ข้อ ๒๘  การจ าหน่ายนักเรียน 
  (๑) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 
  (๒) เมื่อสมัครใจลาออก 
  (๓) ตาย 
  (๔) อ่ืนๆ (ถ้ามี)                     . 
 ข้อ ๒๙  เวลาเรียน 
  (๑) เริ่มตั้งแต่เวลา                 ถึงเวลา                  . 
  (๒) ท าการสอนตั้งแต่วัน                 ถึงวัน                 . 
      (๓) พักกลางวันเวลา                             . 
  (๔) ภาคเรียนที่ ๑ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่                             .ถึงวันที่                  . 
  ภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนตั้งแต่วันที่                             .ถึงวันที่.........................                   
 ข้อ ๓๐  วันหยุด .......................................(วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
 ข้อ ๓๑  การแต่งกายของนักเรียน/นักศึกษา ชายและหญิง (แต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา หรือนอกเหนือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
 

หมวด ๑๐ 
การเลิกกิจการและการบัญชี 

 

  ข้อ ๓๒  การเลิกกิจการโรงเรียนต้องยื่นค าขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนสิ้นปีการศึกษาและ
ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการและผู้จัดการ ส่งมอบทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา หลักฐาน
การวัดผล ประเมินผลของโรงเรียน หลักฐานการช าระบัญชี และอ่ืนๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ให้แก่ผู้
อนุญาตเพ่ือประโยชน์การตรวจสอบ 
 ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีเพื่อช าระ
บัญชีของโรงเรียนในระบบ 
 ข้อ ๓๔  การช าระบัญชีให้น าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๕  เมื่อช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้คืนแก่ผู้รับใบอนุญาต 
 

หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 ข้อ ๓๖  การบริหารการจัดการพัสดุ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบของโรงเรียน 
 ข้อ ๓๗  การรับเงิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน 
 ข้อ ๓๘  การร้องทุกข์ของครู นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบ ของโรงเรียน 
 ข้อ ๓๙  การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของบุคลากรให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบ ของ
โรงเรียน 
 



-๒๔- 
 ข้อ ๔๐  การด าเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์ให้การบริหารและการจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ในตราสารนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบของโรงเรียน 
   

        ลงชื่อ  …………………………………………… 
                                   (..........................................................) 

                                            ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน............................................   
 
          

 ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บตราสารจัดตั้งไว้ที่ที่ท าการของผู้อนุญาต จ านวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บ
ไว้ที่โรงเรียนในระบบ จ านวนหนึ่งชุด และส าหรับกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
/ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ แล้วแต่กรณี ส่งส าเนาตราสารจัดตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนเก็บไว้ จ านวนหนึ่งชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ตราโรงเรียน 

-๒๕- 
 

ทะเบียนการจัดท าหรือการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
ของโรงเรียน ....................................................................... 

 
การยื่นค าขอ รายการที่ขออนุญาต การอนุญาต ผู้บันทึกข้อมูล 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เลขที่
หนังสือ 

วัน เดือน 
ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
                        ลงชื่อ.....................................................ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน  
                              (....................................................)   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ๑. ต้องบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
     ๒. เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบแนบท้ายตราสารจัดตั้ง 
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกจิการ 
ของโรงเรียนในระบบ 



-๒๗- 
ตัวอย่าง 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ 

โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา.......................................  
************************** 

 
          ส่วนที่ ๑ โครงการและแผนการด าเนินงาน 
 ประวัติย่อโรงเรียน 

โรงเรียน............จัดตั้งขึ้นเมื่อ........................................................................... .......................... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
(รายละเอียดที่ส าคัญ)......................................................................................................... .................................. 
.............................................................. ...............................................................................................................  

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  

  ๑.๒ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการโรงเรียน 
พร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ  
      (เป็นการกล่าวถึงวิธีการหรือขั้นตอนในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามล าดับตั้งแต่ขั้นเตรียมการขั้น
ด าเนินการขั้นสรุปและประเมินผล).................................................................................................................  
............................................................................................................................................ .........................................
.......................................................................................... ............................................................................... 

 ๑.๓ แผนและขั้นตอนการด าเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน 
สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียน  
        (โรงเรียนจะด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจ านวน 
.................... ไร่ ............ งาน………….วา ให้เป็นของโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนด) ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................................................................................................... .............. 

 ๑.๔ แผนและขั้นตอนในการด าเนินการโอนเงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียน 
            (โรงเรียนจะด าเนินการโอนเงินและทรัพย์สิน  ซึ่งเป็นทุนนอกเหนือจากที่ดินให้แก่โรงเรียนตามที่
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนด)   
............................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................ .................................................................................. ........... 



-๒๘- 
๑.๕ แผนและขั้นตอนในการด าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียน ตามที่ก าหนดไว้ใน ตราสาร
จัดตั้งโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ............ ตามค าสั่งโรงเรียนที่ ............../๒๕.............. ลงวันที่............................... 
(แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ด้วย) .................................................................. ......................................... 
.............................................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................................  

 ๑.๖ แผนการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงิน จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 
ในกรณีที่ประสงค์จะให้มีการขอความช่วยเหลือ (ถ้ามี) 
        โรงเรียนท าความร่วมมือด้านการเรียนการสอนวิชา.................................................................... 
จาก................................................................................................................................................ ......................... 
............................................................................................................................. .................................................. 

 ๑.๗ แผนการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรบัรองมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจาก
กระทรวงศึกษาธิการภายในเวลา ๖ ปี (ส าหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ) 

 ................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 ส่วนที่ ๒ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

๒.๑ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
 ๒.๑.๑  หลักสูตรที่เปิดสอน และวิธีการเรียนการสอน 

 (ประเภทอาชีวศึกษา ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน เช่น      
    -  หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  

รอบเช้าและรอบบ่าย  โดยจัดการเรียนการสอน ดังนี้      
                            -  หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี  
สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และการ
ท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว  
     -  หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว     สาขา
งานมัคคุเทศก์ท่ัวไป   
................................................................................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................................................................................................. .................. 

 (ประเภทสามัญศึกษา ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน เช่น  
                 -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
                            -  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑) 
 



-๒๙- 
          -  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program: EP) 
          -  อ่ืนๆ........................................................................................................... 
           (ประเภทนานาชาติ ให้ระบุหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เปิดท าการสอน  
โดยเป็นหลักสูตรต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต หรือรับรองจากประเทศเจ้าของหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น 

- หลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Kindergarten 1 – 3, Primary 1 – 6, Secondary 1- 6) 

- หลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา  
                                 ตอนปลาย (Kindergarten 1 – 3, Grade 1- 12) 

- หลักสูตรของประเทศสหราชอาณาจักร ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษา 
(Kindergarten 1 – 2, Year 1 - 13) 

...................................................................................................................... ............................................................... 

........................................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................... .............. 
  ๒.๑.๒ ความจุนักเรียนตามที่ได้รับอนุญาต (เฉพาะประเภทอาชีวศึกษา)  
............................................................................................................................................................................ .........
..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................. ........................................................................................... ......... 

  ๒.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษา (ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน) 
......................................................................................................................................................................... ............
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 
 ส่วนที่ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น   

 ๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   (เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนแล้วจัดท าเป็นประกาศของโรงเรียนติดไว้ในที่เปิดเผย)  
........................................................................................................................................................................ .............
............................................................................................................................................................................. ........
................................................................................................................................................................... ..................
. ๓.๒ ค่าธรรมเนียมอ่ืน  
   (เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนแล้วจัดท าเป็นประกาศของโรงเรียนติดไว้ในที่เปิดเผย)  
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ............
. 
 



 

ตราโรงเรียน 

-๓๐- 
 ส่วนที่ ๔คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง 
 และสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของโรงเรียนซึ่งด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ก าหนด) 
........................................................................................... ........................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

(เพ่ิมตราประทับ สช. และโรงเรียน) 
 
 

 ***เอกสารนี้เป็นเพียงแนวทางการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเท่านั้น สถานศึกษา
สามารถจัดท าได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมีหัวข้อให้ครบ (๔ หัวข้อ) ตาม ม. ๒๐ แห่ง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ การก าหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการก าหนดขนาดของที่ดินที่ใช้เป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบไว้ที่ที่ท าการของผู้อนุญาต   จ านวน
หนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนในระบบ จ านวนหนึ่งชุด และส าหรับกรณีที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ แล้วแต่กรณี ส่งส าเนา
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บไว้ จ านวน
หนึ่งชุด 

 

 
 
 
 



-๓๑- 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  ๑.  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการและ       การขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๓.  กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๔.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ก าหนดประเภทและระดับของโรงเรียน 
ในระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๕.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ก าหนดประเภทและระดับของโรงเรียน 
ในระบบ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒     
  ๕.  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๖.  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๗.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการ
จัดท าตราสารจัดตั้ ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ เมษายน                  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ๘.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
และการอนุญาตอ่ืนๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ๙.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการก าหนด
จ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
         ๑๐.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑๑.  กฎกระทรวงก าหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๒.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓.  ข้อบังคับของกระทรวงธรรมการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน 
๑๔.  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตัวอย่าง 
             การเขียนสมุดหมายเหตุรายวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 

ตัวอย่างสมุดหมายเหตุรายวัน 
 
 

  สมุดหมายเหตุรายวัน    หมายถึง เอกสารที่สถานศึกษาต้องจัดให้มีไว้เ พ่ือไว้จดบันทึก
รายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นประจ าวันในสถานศึกษา การจัดท าต้องจัดท าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
และเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ 
  เรื่องท่ีจะเขียนลงในสมุดหมายเหตุรายวัน ได้แก่ ประวัติ ระเบียบหรือข้อบังคับการเปลี่ยนแปลง
การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน การมาปฏิบัติงาน และบ าเหน็จความชอบของ
บุคลากร การลงโทษนักเรียนและเหตุภยันตรายอ่ืนๆ นอกจากนี้ เรื่องอ่ืนๆ ที่จะลงในสมุดหมายเหตุรายวันให้เป็น
ดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา ถ้าวันใดไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็ให้ลงว่า “ปกติ”ต้องเขียนวัน เดือน ปี และลงชื่อ
หัวหน้าสถานศึกษาก ากับไว้  ทุกวันด้วย 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะก ากับดูแลสถานศึกษาเอกชน 
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานฯ
บันทึกการตรวจติดตาม/นิเทศ และเหตุการณ์ต่างๆท่ีพบในสถานศึกษาและลงลายมือชื่อก ากับ 
การจัดท าสมุดหมายเหตุรายวัน 

๑.สถานศึกษาใช้สมุดหมายเหตุรายวันตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการทีละเล่ม จนกว่าจะเต็ม
แล้วจึงเริ่มใช้เล่มต่อไป โดยให้ลงหมายเหตุรายวันเป็นวันๆไป 

๒.การลงสมุดหมายเหตุรายวัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุ
รายวัน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้มีหน้าที่จดข้อความลงในสมุดหมายเหตุรายวันได ้
  ๔.สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาสมุดหมายเหตุรายวันเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๔- 
 

ตัวอย่างการเขียนสมุดหมายเหตุรายวัน (กรณีตรวจปกต)ิ 
 

วันที่ (    ลงวัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ไปตรวจ    ) 
ข้อความขึ้นต้น 
  วันนี้ คณะจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย     (ระบุชื่อ 
ต าแหน่ง    ของหัวหน้าคณะ และชื่อ ต าแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกราย)       ได้มา      (ตรวจเยี่ยม/ตรวจ
นิเทศ/ตรวจติดตาม/ตรวจสอบข้อมูล ฯลฯ)     โรงเรียน      (ระบุชื่อสถานศึกษา)       เขต/อ าเภอ                    
จังหวัด   (ส าหรับกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องระบุจังหวัดก็ได้)      พบว่า        (สรุปประเด็นที่พบในแต่ละเรื่อง จะ
บันทึกเป็นข้อความเรียงหรือเป็นรายข้อก็ได้) 
 ......................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .......................
.....................................................................................................................................................................................
......................................  
ค าลงท้าย 
  ขอขอบคุณ              (ระบุชื่อ ต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่พบในวันที่ตรวจ)            
คณะครู และเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการตรวจ                ครั้งนี้เป็นอย่างด ี
 
 
 
            ลายมือชื่อ 
       (นาย/นาง/นางสาว.........................................) 
       ต าแหน่ง..........................................................  
 
 
หมายเหตุ ๑. การเขียนสมุดหมายเหตุรายวันนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสม 
  ๒. ลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจทุกคนในสมุดหมายเหตุรายวัน 
  ๓. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือทุกคนแล้ว ให้ท าส าเนา ๑ ชุด (อาจใช้กระดาษคาร์บอน)  
               และให้ผู้บริหารสถานศึกษาเขียน “รับทราบ” และลงลายมือชื่อก ากับในส าเนาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๕- 

ตัวอย่างการเขียนบันทึกหมายเหตุรายวัน (กรณีตรวจสถานศึกษาที่ขอจัดตั้งใหม่) 
 

วันที ่ (.......ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ไปตรวจ.......) 

ข้อความขึ้นต้น 
 วันนี้ คณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ หลักสูตร........................ 
ในกรุงเทพมหานคร  ประจ าปีการศึกษา........... ได้มาตรวจพิจารณาความพร้อมในการขออนุญาตจัดตั้ง             
โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท ..........(สามัญศึกษา/อาชีวศึกษา/นานาชาติ.......)  ตามที่............................. 
(นาย/นาง/นางสาว...........................) ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ได้ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้ง  โรงเรียน/ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี / วิทยาลัยอาชีวศึกษา...............ต้ังอยู่เลขท่ี.............ถนน............หมู่ที่............. แขวง.......... เขต
......... จังหวัด.........โดยขอเปิดท าการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร........................... (ระบุชื่อ
หลักสูตรและระดับที่ขอเปิดท าการสอน ส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาในระบบ ต้องระบุ ประเภทวิชา / สาขาวิชา / 
สาขางาน / ที่ขอเปิดท าการสอนสาขางานละ.....ห้อง) 
 คณะกรรมการฯ ตรวจพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีความพร้อมในเรื่องที่ดิน อาคารสถานที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประกอบ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร โดยจัดเตรียมอาคารเรียน... ..........หลัง
หลังที่ ๑ เป็นอาคาร............(เช่น อาคาร คลส. /โรงฝึกงาน ฯลฯ) มีห้องเรียน...........ห้อง ห้องเรียนปฏิบัติการ 
........ห้อง ............(ระบุรายละเอียดของทุกอาคารให้ครบทุกหลัง) ซึ่งมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ              และ
ห้องประกอบ............. (พร้อม/ ไม่พร้อม)............ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามที่ยื่นค าขอ          ทั้งนี้ 
ขอให้ด าเนินการ. . . . . . . . . . .  ( ให้ระบุประเด็นที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องด าเนินการ
เพ่ิมเติม).................. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ ก่อนยื่น
เรื่องขอเปิดด าเนินกิจการด้วย 
ค าลงท้าย 
 ขอขอบคุณคณะผู้ขอจัดตั้งฯ ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ และอ ำนวยควำม
สะดวกเป็นอย่ำงดี หวังเป็นฯอย่ำงยิ่งว่ำ สถำนศึกษำแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำกำรศึกษำ     และผลิต
เยำวชนที่เป็นก ำลังส ำคัญของประเทศชำติอย่ำงมีคุณภำพต่อไป 
 
                                                                    ลำยมือชื่อ 
                                                           (นำย/นำง/นำงสำว......................................................)  
                                                            ต ำแหน่ง.......................................... ............................ 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีตรวจสถำนศึกษำท่ีขอจัดตั้งใหม่ จะไม่มีสมุดหมำยเหตุรำยวัน จึงให้คณะผู้ตรวจฯ 
               ใช้กระดำษเอ ๔ เขียนบันทึกกำรตรวจแทนกำรบันทึกในหมำยเหตุรำยวัน 
  ๒. กำรเขียนสมุดหมำยเหตุรำยวันนี้อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๓. ลงลำยมือชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มำตรวจทุกคนในสมุดหมำยเหตุรำยวัน 
  ๔. เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ลงลำยมือชื่อทุกคนแล้ว ให้ท ำส ำเนำ ๑ ชุด (อำจใช้กระดำษ  
               คำร์บอน) และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำเขียน “รับทรำบ” และลงลำยมือชื่อก ำกับในส ำเนำด้วย 
 
 



ค าน า 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานการขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจัดท าขึ้น โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สิงห์บุรี  ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการ 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าคู่มือการปฏิบัติงานการขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ เล่มนี้  คงจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
 

    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ 
กำรขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ                  ๑ 
กำรให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับผู้จะขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ       ๑ 
กำรยื่นค ำขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ          ๔ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบและกำรขอเปิดด ำเนินกำร          ๑๐ 
ภำคผนวก                   ๑๒ 

- ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำท่ีไปตรวจควำมเหมำะสมของสถำนท่ี     ๑๔ 
- ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสถำนท่ีจัดตั้งโรงเรียนในระบบ   ๑๖ 
- ตัวอย่ำงตรำสำรจัดตั้ง                                 ๑๘ 
- ตัวอย่ำงรำยละเอียดกิจกำรของโรงเรียนในระบบ              ๒๗ 
- กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง                ๓๑ 
- ตัวอย่ำงกำรเขียนสมุดหมำยเหตุรำยวัน       ๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอื 
การปฏิบัติงานการ 

ขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
นางสาววนิดา  รองแก้ว 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 



 
 
 

      
 
 


