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คำนำ 
 
คูมือการปฏิบัติงาน กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีฉบับนี ้

จัดทำขึ ้นโดยกำหนดขั ้นตอนการปฏิบัติงานในภารกิจงาน 5 ภารกิจหลัก คือ   1) งานสงเสริมขอมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 2) งานสงเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 3) งานสงเสริม
การศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 4) งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
5) งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนในการบริหารงานภายในกลุม 
และใหบริการแกผูท่ีมาใชบริการในกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ใหมีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารงานภายในกลุม
สงเสริมการศึกษาเอกชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานตอไป 
 
 

     กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
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สภาพท่ัวไป 

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
ไดปฏิรูปการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจสงเสริม สนับสนุนและดำเนินการเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดมอบอำนาจใหศึกษาธิการ 
จังหวัด ปฏิบัติหนาที ่ผ ู อนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ตามคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดังนั้น การบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน จึงเปนภารกิจหลักของกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  
ท่ีมีขอบขายงาน ดังนี้ 

1. งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
2. งานสงเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 
3. งานสงเสริมการศึกษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
4. งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
5. งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
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สวนท่ี 2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

งานสงเสริมและดำเนินการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเอกชน มีภารกิจงาน ดังนี้  
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 
การจดัตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  
การขอเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้ง  
การขอเปลีย่นแปลงรายละเอียดแสดงกิจการโรงเรียน 
การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  
การขอขยายเวลารับโอน กรณีผูรับใบอนุญาตถึงแกกรรม  
การขอเลิกกิจการโรงเรียน 

งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน  
การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
การขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
การอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 
การแตงตั้งครู/ผูสอนชาวตางประเทศของโรงเรียนเอกชน 

งานสงเสริมดานการอุดหนุนการศึกษาเอกชน 
การอุดหนุนรายบุคคล  
การอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  
การอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  
การอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป  
การอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการ 
การตรวจติดตามการอุดหนุนการศึกษาเอกชน 

งานเงินสงเคราะหกองทุนสวัสดิการฯ  
การขอหนังสือรับรองคารักษาพยาบาล  
การเบิกจายคารักษาพยาบาล  
การเบิกจายคาการศึกษาบุตร  
การเบิกจายคาการชวยเหลือบุตร  
การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท 1 และ 2 

งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
การจัดทำขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน 
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งานสงเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 

การใหคำแนะนำเบ้ืองตนสำหรับผูจะขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
1. กรณีท่ีมีเฉพาะท่ีดิน 

1.1. ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดตอเจาหนาที่เพื ่อขอคำแนะนำ ไดที่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจะขอจัดตั้งโรงเรียน 

1.2 เจาหนาที่สอบถามขนาดของที่ดินและรายละเอียดขอมูลของที่ดินที่จะใชเปนสถานที่ตั ้งของ
โรงเรียนตามขอกำหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 
2555 โดย สถานที่และบริเวณที่จะใชเปนที่ตั้งโรงเรียนในระบบจะตองมีลักษณะ ดังนี้ “ สถานที่และบริเวณที่จะ
ใชเปนที ่ต ั ้ง โรงเร ียนในระบบตองไมข ัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเร ียน มีการคมนาคมสะดวก 
ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และไมอยูใกลโรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยูใกลสถานที่ที่ไมเหมาะสม แกกิจการ
ของโรงเรียนในระบบ 

ท่ีดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบตองเปนท่ีดินท่ีติดตอเปนผืนเดียวกันไมปะปนกับกิจการ
อื่นหรือ เปนที่อยูอาศัยของบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน 
เว นแตที ่ ดินที ่ม ีขนาดพื ้นที ่ต ั ้งแต 100ไร ข ึ ้นไป อาจจัดใหม ีเคร ื ่องหมายอื ่นใดเพื ่อแสดงขอบเขตของ
โรงเรียนในระบบก็ได  

1.3 ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน อาจทำหนังสือยื่นตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามขอ 1.1 
เพ่ือขอ ความอนุเคราะหเจาหนาท่ีไปตรวจความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีจะใชจัดตั้งโรงเรียน ตามแบบท่ีสำนักงานฯ 
กำหนด กอนท่ีจะใหผูประสงคจะขอจัดตั้งดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในข้ันตอนตอไป และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
จะแจงผล ใหทราบภายใน 10 วันทำการหลังจากไปตรวจโดยระบุใหชัดเจน วาสภาพแวดลอมตองไมเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมนับ แตวันตรวจ และใหหนังสือมีผลใชได ภายใน 6 เดือน นับแตวันตรวจ หากผูประสงคจะขอจัดตั้ง 
ไมไดดำเนินการยื่น คำขอจัดตั้งภายในเวลาท่ีกำหนด จะตองรองขอใหเจาหนาท่ีไปตรวจใหม 

1.4 ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน ตองแสดงหลักฐานที่แสดงไดวาเมื ่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนในระบบแลว โรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือ
สิทธิเก็บกินท่ีมี กำหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาไมนอยกวาสิบปใหกับโรงเรียน 

1.5 ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียนตองแสดงสำเนาใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) แสดงวาอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตใหเปนอาคารเพ่ือการศึกษา 

ในกรณีท่ีดินท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยูนอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ตองใหวุฒิวิศวกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2522 เปนผูตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแสดงวาอาคารดังกลาว ไดรับอนุญาตใหใชเปน
อาคารเพ่ือการศึกษาพรอมท้ังรายละเอียดอาคารเรียน และอาคารประกอบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบจำนวนและ 
ขนาดของหองเรียน หองเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝกปฏิบัติงาน หองประกอบ มีความเหมาะสมเพียงพอตาม 
ประเภทของโรงเรียนท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงการขอรบัใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินท่ีใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ. 2555 
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ทั้งนี้ การขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) 
ที่ใช จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ใหไปติดตอหนวยงานราชการในพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน เชน กรุงเทพมหานคร 
เมือง พัทยา อบจ. อบต. เทศบาล ส านักงานโยธาธิการจังหวัด เปนตน 

ในกรณีการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใช
อาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยูนอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตองใหวุฒิ
วิศวกรที่ไดรับ อนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผู
ตรวจสอบและรับรอง ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 

หากผูใดประสงคจะใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแบบแปลน เพ่ือใหเปนไป 
ตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว ในกฎกระทรวงฯ อาจยื่นแบบแปลนมาใหตรวจสอบดวยก็ได 

2. กรณีท่ีมีอาคารอยูบนท่ีดินท่ีจะขอจัดตั้งโรงเรียน 
2.1 ผู ใดประสงคจะขอจัดตั ้งโรงเรียนสามารถติดตอเจาหนาท่ีเพื ่อขอคำแนะนำ ไดจาก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
2.2 เจาหนาที่สอบถามขนาดของที่ดิน และรายละเอียดขอมูลของที่ดินที่จะใชเปนสถานที่ตั้ง

ของโรงเรียนตามขอกำหนดของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ
และการ ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ. 2555 โดยสถานท่ีและบริเวณท่ีจะใชเปนท่ีตั้งโรงเรียนในระบบจะตองมีลักษณะ ดังนี้ “สถานท่ีและบริเวณท่ี 
จะใชเปนที่ตั้ง โรงเรียนในระบบ ตองไมขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี และไมอยูใกลโรงงานท่ีอาจเกิดอันตรายหรืออยูใกลสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมกับกิจการของโรงเรียน 
ในระบบ 

ที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบตองเปนที่ดินที่ติดตอเปนผืนเดียวกัน ไมปะปนกับ
กิจการอื่น หรือเปนที่อยูอาศัยของบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขต
ชัดเจน เวนแต ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 100 ไร ข้ึนไปอาจจัดใหมีเครื่องหมายอื่นใด เพ่ือแสดงขอบเขตของ
โรงเรียนในระบบก็ได 

2.3 ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน ใหทำหนังสือยื่นตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามขอ 2.1 

เพ่ือขอ ความอนุเคราะหเจาหนาท่ีไปตรวจความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีจะใชจัดตั้งโรงเรียน ตามแบบท่ีสำนักงานฯ 
กำหนด กอนท่ีจะใหผูประสงคจะขอจัดตั้งดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนในข้ันตอนตอไป และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
แจงผลให ทราบภายใน 10 วนัท าการ หลังจากไปตรวจ โดยระบุใหชัดเจนวาสภาพแวดลอม ตองไมเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมนับ จากวันตรวจ และใหหนังสือมีผลใชไดภายใน 6 เดือน นับแตวันตรวจ หากไมไดดำเนินการยื่นคำขอ 
ภายในเวลาท่ีกำหนดจะตองรองขอใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบใหม 

2.4 ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน ตองแสดงหลักฐานที่แสดงไดวาเมื ่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง 
โรงเรียนในระบบแลวโรงเรียนจะไดรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองในท่ีดินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือสิทธิ 
เก็บกินท่ีมีกำหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือสิทธิการเชาไมนอยกวาสิบปใหกับโรงเรียน 

2.5 ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน ตองแสดงสำเนาใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
หรือ เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร (แบบ อ.5) ท่ีแสดงวาอาคาร 
ดังกลาวไดรับอนุญาตใหเปนอาคารเพ่ือการศึกษา 
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ในกรณีที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยูนอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 ตองใหว ุฒิว ิศวกรที ่ไดร ับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 เปนผูตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแสดงวาอาคารดังกลาว 
ไดรับอนุญาตใหเปน อาคารเพื่อการศึกษาพรอมทั้งรายละเอียดอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อตรวจสอบ
จำนวนและขนาดของ หองเรียน หองเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝกปฏิบัติการ หองประกอบมีความเหมาะสม 
เพียงพอตามประเภทของ โรงเรียนที่กำหนดไวในกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
การกำหนดรายการและการขอ เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง และการกำหนดขนาดท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของ
โรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 

ทั้งนี้ การขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร 
(แบบ อ.6) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร (แบบ อ.5) ท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบใหไปติดตอหนวยงาน
ราชการในพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน เชน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. 
อบต. เทศบาล สำนักงานโยธาธิการจังหวัด เปนตน 

ในกรณีการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ อยูนอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตองใหวุฒิ 
ว ิศวกรที ่ ได ร ับอนุญาตใหประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัต ิว ิศวกร พ.ศ. 2542 
เปนผูตรวจสอบ และรับรองความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 

หากผูใดประสงคจะใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแบบแปลน 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว ในกฎกระทรวงฯ อาจยื่นแบบแปลนมาใหตรวจสอบดวยก็ได 

3. ในกรณีขอจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ ผูที่ประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทนานาชาติ ตองขอ
อนุมัติใช หลักสูตรตางประเทศตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานที่ใหใช
หลักสูตรกอน การยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน 

4. ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียนตองศึกษาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ และเอกสารท่ีจำเปนตองใชประกอบการพิจารณาของเจาหนาท่ี เพ่ือใหเตรียมการไวลวงหนา 

5. ผูประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียนตองดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ชื่อ อักษรยอโรงเรียน ทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนด
รายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. 2555 โดยสงมาใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบ 

6. เรื ่องเครื ่องแบบนักเรียน หากโรงเรียนมีความประสงคจะขอใชเครื่องแบบนอกเหนือจาก 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียน  
พ.ศ. 2551 ใหยื่นคำขออนุญาตตางๆ (อช. 4) หลังจากท่ีไดรับอนุญาต ใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบเรียบรอยแลว 

การย่ืนคำขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
เมื ่อมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหจัดตั ้งโรงเรียนในระบบ ใหเจาหนาที่ดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติ และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารท่ียื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
กรณีบุคคลธรรมดา ใหย่ืนคำขอพรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
1. คำขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 1) 
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใชแทนบัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนา 
3. ทะเบียนบาน พรอมสำเนา 
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4. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไมตำกวาปริญญาตรี พรอมสำเนา 
5. รูปถาย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวนสองรูป ซึ่งเปนรูปถายครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวก 

หร ือแว นตา ส ีเข ม และไมใส ผ าโพกศีรษะเว นแต ผ ู ซ ึ ่ งม ีความจำเป นตามศาสนา น ิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา ของตนและถายกอนวันยื่นคำขอไมเกินหกเดือน 

6. ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
7. รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 
8. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน หรือสิทธิ 

ครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสิบป หรือสิทธิการเชาไม 
นอยกวาสิบป พรอมสำเนา 

9. หลักฐานที่แสดงไดวาเมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ แลวโรงเรียนจะไดรับการโอน
กรรมสิทธิ ์

หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสิบป หรือ
สิทธิการเชา ไมนอยกวาสิบปพรอมสำเนา 

10. สำเนาการรบัรองการกอสรางอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) หรือ
สำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบ โดยระบุใหใชอาคารเพื่อการศึกษา (แบบ 
อ.5) หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จากวุฒิวิศวกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมในกรรีที่อยุนอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 

11. รายชื่อหนังสือในหองสมุด 
12. รายชื่อผูอำนวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
13. หนังสือของทางราชการท่ีแจงผลการตรวจสถานท่ีตั้งของโรงเรียน (ถามี) 
14. แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนตามขอ 20 ของกฎกระทรวงการ

ขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
และ การกำหนดขนาดท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้ง ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 

15. แผนการรับนักเรียนประจำปการศึกษาท่ีขอเปดทำการสอน 
16. สำหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ตองมีหนังสือของทางราชการท่ีแจงผลการตรวจสถานท่ีตั้ง

ของโรงเรียน และหนังสืออนุมัติใหใชหลักสูตรตางประเทศ 
กรณีนิติบุคคลใหย่ืนคำขอพรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 
1.  คำขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 1) 
2.  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงคพรอมสำเนา 
3.  บัญชีรายชื่อผูถือหุน สำหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือสำเนา

บัญชีรายชื่อ ผูเปนหุนสวน สำหรับนิติบุคคลท่ีเปนหางหุนสวน พรอมสำเนา 
4.  รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สำหรับนิติบุคคลท่ีเปนมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ 
5.  รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สำหรับนิติบุคคลท่ีเปน สมาคม หรือสหกรณ 
6.  หนังสือมอบอำนาจของผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลใหเปน ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล

เพ่ือขอรับใบอนุญาต 
7. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจำตัวประชาชน ของผูจัดการหรือผูแทน

ของนิต ิพรอมสำเนา 
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8. ทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวา
ปริญญาตรี ของผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล พรอมสำเนา 

9. ตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
10. รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรยีนในระบบ 
11. โฉนดท่ีดินฉบับจริง หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงกรรมสิทธิ์ หรือหนังสือยินยอมใหใชท่ีดินหรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไมนอยกวาสิบป หรือสิทธิการเชา 
ไมนอยกวาสิบป พรอมสำเนา 

12. หลักฐานท่ีแสดงไดวาเม่ือไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบแลวโรงเรียนจะไดรับการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกำหนดเวลาไมนอยกวาสิบปหรือ 
สิทธิการเชาไมนอยกวาสิบป พรอมสำเนา 

13. สำเนาการรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.6) หรือ
สำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุใหใชอาคารเพ่ือการศึกษา (แบบ อ.
5) หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จากวุฒิวิศวกร ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

14. รายชื่อหนังสือในหองสมุด 
15. รายชื่อผูอำนวยการ ผูจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
16. หนังสือของทางราชการท่ีแจงผลการตรวจสถานท่ีตั้งของโรงเรียน (ถามี) 
17. แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือ และอุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนตามขอ 20 กฎกระทรวงการขอรับ

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และ
การกำหนดขนาดท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 

18. แผนการรับนักเรียนประจำปการศึกษาท่ีขอเปดทำการสอน 
19. สำหรับโรงเรียนประเภทนานาชาติ ตองมีหนังสือของทางราชการท่ีแจงผลการตรวจสถานท่ีตั้ง

ของโรงเรียน และหนังสืออนุมัติใหใชหลักสูตรตางประเทศ 
20. กรณีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตองมีหนังสือไดรับความเห็นชอบในการจัดตั้ง 

จากมหาเถรสมาคม 

หมายเหตุ : ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบใหปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 
ขอบังคับ ดังนี้ 

1.  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอ 
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 
ประกาศ ณ วันท่ี 5 กันยายน 2555 

2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดทำ 
ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเก่ียวกับกิจการโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน 2556 

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเก่ียวกับกิจการโรงเรียน 
และการ อนุญาตอ่ืนๆ ของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤศจกิายน 2555 

4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขการกำหนด 
จำนวนและ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2556 
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ข้ันตอนการย่ืนและการขอรับใบอนุญาต 
การพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ใหยื ่นคำขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ัง 

โรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 1) พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวน ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 200 
วัน กอนภาคเรียนท่ี 1 ของปการศึกษาท่ีจะขอเปดทำการสอน โดยใหยื่นตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ การยื่นคำขอ ใหจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จำนวนสามชุด 
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวนอยางละหนึ่งชุด และเจาหนาที่จะคืนเอกสาร ประกอบการพิจารณา
ฉบับจริงใหเม่ือตรวจความถูกตองเรียบรอยแลว 

2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต กรณีบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 21  
หรือนิติบุคคลตามมาตรา 22 แลวแตกรณี พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาถูกตองครบถวนแลวแจงใหผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ชำระ
คาธรรมเนียม คายื่นคำขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรยีนในระบบ ฉบับละ 500 บาท 

3. ผูอนุญาตแตงต้ังคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน และใหคณะกรรมการ 
ไปตรวจความพรอมของอาคาร สถานท่ี หองเรียน หองเรียนปฏิบัติการ สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน หองประกอบ สื่อการ 
เรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ ใหเหมาะสมตามประเภท และระดับท่ีจะเปดทำการสอน 

เจาหนาที่สรุปผลการตรวจ เสนอผูอนุญาตพิจารณาการอนุญาต โดยใชใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนในระบบ (แบบ สช. 2) พรอมอนุญาตตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี ่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
โดยประทับตราสวน ราชการดวยหมึกสีแดงที่มุมลางดานขวาพรอมลงลายมือชื่อผูอนุญาตหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
และประทับตรา โรงเรียนดวยหมึกสีน าเงินท่ีมุมลางดานซายพรอมลงลายมือชื่อผูไดรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่อาคาร สถานที่ หองเรียน หองเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝกปฏิบัติงาน หองประกอบ 
สื่อการ เรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ ไมมีความพรอมหรือไมเหมาะสมตามประเภท และระดับที่จะเปดทำ
การสอน ให คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนทำบันทึกการตรวจพรอมทั้งระบุเหตุผลท่ี
ไมสามารถออก ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พรอมสำเนาและใหผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียนในระบบ ลงลายมือชื่อรับทราบ 

เจาหนาที่สรุปผลการตรวจ เสนอผูอนุญาตพิจารณา โดยทำเปนหนังสือ และระบุเหตุผลที่ไม
สามารถออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พรอมทั้งแจงใหผูซึ่งตองปฏิบัติตามคำสั่งหรือไดรับผลกระทบ
จากคำสั่ง ของผูอนุญาต ผูใดไมพอใจในคำสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงค าสั่งจากผูอนุญาตหรือวันที่ทราบคำสั่ง แลวแตกรณี 
เพ่ือสงใหผู ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบทราบ 

4. เม่ือผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตแลว ใหแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง 
โรงเรียนในระบบทราบ และใหผู ยื ่นค าขอหรือผู แทนที่ไดรับมอบอำนาจมารับใบอนุญาตใหจัดตั ้งโรงเรียน 
ตราสารจัดตั้งและ รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียน อยางละ 1 ชุด พรอมชำระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ใหจัดต้ังโรงเรียน ในระบบ ฉบับละ 5,000 บาท 

5. ใหหนวยงานผูอนุญาตจัดเก็บหลักฐานสำเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้งและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อยางละ 1 ชุด และใหสงสำเนาการอนุญาตพรอมถายสำเนาเอกสาร
ประกอบการพิจารณาจำนวนอยางละหนึ่งชุดใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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การดำเนินการหลังจากไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 
เมื ่อไดร ับใบอนุญาตใหจ ัดตั ้งโรงเร ียนในระบบแลว ใหโรงเร ียนในระบบเปนนิต ิบ ุคคล 

น ับแต  ว ั นท ี ่ ไ ด  ร ั บ  อน ุญาต และให ผ ู  ร ั บ ใบอน ุญาตเป นผ ู  แทนของน ิ ต ิ บ ุ คคล ตามมาตรา  24 
และใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ดังนี้ 

1. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย ท่ีเปนสวนควบของท่ีดิน 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเชาท่ีปลอดจากภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีระบุไวในค าขอรับ 
ใบอนุญาต ใหแกโรงเรียนในระบบ ภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตามมาตรา 25 (1) 

2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดใหมีตราสารจัดตั้ง ละรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนตามมาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 25 (2) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
ประกอบ กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดท่ีดินท่ีใชเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 

3. โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบภายในเวลาที่ผูอนุญาต
กำหนดตามมาตรา 25 (3) (ไมเกิน 120 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต) 

4. ดำเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 30 ใหครบถวนภายในเวลาท่ีผูอนุญาตกำหนด 
ตามมาตรา 25 (4) (ไมเกิน 120 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต) 

กรณีที่ผู รับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามขอ 3.1 – 3.4 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ผูอนุญาตมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนได 
ในกรณีท่ีดินท่ีจะโอนหรือท่ีเปนของโรงเรียนมีจำนองเปนประกันหนี้ท่ีเกิดจากการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนหรือหนี้
ของโรงเรียน มิใหถือวาท่ีดินนั้นมีภาระผูกพัน ตามมาตรา 25 (1) 

5. ใหผูรับใบอนุญาตแตงตั้งผูอำนวยการคนหนึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการโรงเรียน 
และแจง ใหผู อนุญาตทราบพรอมกับสงหลักฐานแตงตั ้งผู อำนวยการ ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที ่แตงตั้ง 
ตามมาตรา 37 (ไมเกิน 120 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต) 

6. ใหผ ู ร ับใบอนุญาตแตงตั ้งผ ู จ ัดการคนหนึ ่ง มีหนาที ่ความรับผิดชอบดานงบประมาณ 
การบริหารงาน ทั ่วไป การบริหารงานตามตราสารจัดตั ้ง นโยบาย และขอบังคับของโรงเร ียนในระบบ 
และหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 40 (ไมเกิน 120 วัน  นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต) 

7. ดำเนินการใหมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอแกการจัดการศึกษาและจำนวนที่ 
เหมาะสมกับนักเรียน ตามมาตรา 42 (ไมเกิน 120 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต) 

การขอเปดดำเนินกิจการโรงเรียน 
เม่ือผูรับใบอนุญาตไดด าเนินการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

แล ว  และพร อมท ี ่ จะเป ดดำเน ินก ิจการโรงเร ียน ผ ู  ร ับใบอน ุญาตจะต องปฏ ิบ ัต ิตามมาตรา 26 

โดยม ีหน ังส ือแจ งผ ู อน ุญาต ทราบ ล วงหน าไม น อยกว า 30 ว ัน ก อนว ันเป ดดำเน ินก ิจการ ท ั ้ งนี้  
การรับนักเรียนใหเปนไปตามแผนการรับนักเรียน 

เมื ่อผู อนุญาตไดตรวจสอบแลวเห็นวาผู ร ับใบอนุญาตไดดำเนินการถูกตองตามมาตรา 25 
จะมีหนังสือแจงผูรับ ใบอนุญาตทราบเพื่อเปดำเนินกิจการได แตในกรณีที่ผู อนุญาตเห็นวาผูรับใบอนุญาตยัง
ดำเนินการไมถูกตองตาม มาตรา 25 ผูอนุญาตอาจสั่งใหโรงเรียนชะลอการเปดดำเนินกิจการไปกอนจนกวาจะ
ดำเนินการใหถูกตองก็ได ท้ังนี้ ผูอนุญาตตองแจงกอนวันเปดดำเนินกิจการโรงเรียนไมนอยกวาเจ็ดวัน 

กรณีผูรับใบอนุญาตมิไดรับแจงผลการตรวจสอบจากผูอนุญาตตามกำหนดเวลาใหโรงเรียนเปดดำเนิน
กิจการ ไดตามกำหนดเวลาท่ีไดแจงไว 
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30 วัน 

ผูประสงคขอจัดตั้งท่ีมีคณุสมบัตคิรบถวน 
ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน (สช.1)  

ตอ ศธจ.ปทุมธานี  
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีครบถวน 

ศธจ.ปทุมธานี แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ 
พิจารณาจัดตั้งโรงเรียน เพ่ือตรวจความพรอม 

ของอาคาร สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ 

ศธจ.ปทุมธานี ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร/กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/คุณสมบัติของผู
ขอยื่นคำขอชำระคาธรรมเนียม 500 บาท 

เม่ือผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตแลว 
ให ศธจ.ปทุมธานี แจงผลใหผูยื่นคำขอฯ ทราบ 
และรับ สช.2 ตราสารจัดต้ึง และรายละเอียด

เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
ผูยื่นคำขอชำระคาธรรมเนียม 5,000 บาท 

ศธจ.ปทุมธานี สรุปผลการตรวจเสนอผูอนุญาต 
เพ่ือพิจารณาอนญาตใหจัดต้ังโรงเรียน (สช.2) 
พรอมอนุญาตตราสารจัดต้ัง และรายละเอียด 

เกี่ยวกบักิจการของโรงเรียน 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
การย่ืนคำขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบและการขอเปดดำเนินกิจการ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ุ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง ข้ันตอนท่ี 2 การขอเปดดำเนินกิจการ 

 ผูรับใบอนุญาตดำเนินการโอน  
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย 

ใหแกโรงเรียนภายใน 120 วัน 

 

ผูรับใบอนุญาตเปดทำการสอน 

ผูรับใบอนุญาตแจงขอเปดดำเนิน 
กิจการกอนเปดทำการสอนลวงหนา 

ไมนอยกวา 30 วัน 

ผูรับใบอนุญาตดำเนินการต้ัง 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ดำเนินการใหมีผูอำนวยการ, ผูจัดการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูประสงคจะขอจัดต้ังขอคำแนะนำ/ 

เอกสารจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ข้ันเตรียมการ 
ศธจ.ปทุมธานี ตรวจความเหมาะสมของ 

สถานท่ี/สภาพแวดลอมท่ีจะใชจัดต้ัง 
โรงเรียน 

ศธจ.ปทุมธานี แจงผลการตรวจความ 
เหมาะสมของสถานท่ี/สภาพแวดลอม 

ท่ีจะจัดต้ังโรงเรียน 

ศธจ.ปทุมธานี 
ตรวจสอบความพรอมกอน เปดทำ

การสอนและแจงใหผูรับ 
ใบอนุญาตทราบไมนอยกวา 7 วัน 
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การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
โรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายความวาโรงเรียนที่จัด

การศึกษา โดยมีความยืดหยุนในการกำหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดและ ประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา 

ชื่อของโรงเรียนนอกระบบตองใชอักษรไทย โดยตองมีคำวา “โรงเรียน” ประกอบชื่อดวยหรือ
อาจมี อักษรตางประเทศก ากับดวยก็ได แตอานแลวไดส าเนียงสอดคลองกับภาษาไทย หรือแปลแลวมีความหมาย
วาโรงเรียนนำหนาหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนนอกระบบ 

มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  
1. สถานท่ีและบริเวณ 

- ต  อง ไม  ข ั ดต  อส ุ ขล ั กษณะหร ื ออนาม ั ยของน ั ก เ ร ี ยน  ม ี การคมนาคมสะดวก 
ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ ดี และไมอยูใกลโรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยูใกลสถานที่ที่ไมเหมาะสมแกกิจการ
ของโรงเรียน 

- อาคารไดร ับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื ่อนยายอาคาร หรือ
สำเนาใบอนุญาต เปลี่ยนการใชอาคารท่ีใชจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 

- พื้นที่ที่ใชจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตองติดตอเปนผืนเดียวกัน ไมปะปนกับกิจการอื่นและมี
พื ้นที ่ใชสอยไมนอยกวา 100 ตารางเมตร ในกรณีที ่โรงเรียนนอกระบบเปดสอนตั ้งแตสองประเภทขึ ้นไป 
ตองมีพื้นที่ใช สอยสำหรับแตละประเภทไมนอยกวา 100 ตารางเมตร เวนแตหลักสูตรที่โรงเรียนนอกระบบ เปด
สอนมีระยะเวลา เรียนเกิน 600 ชั่วโมง ตองมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวาประเภทละ 200 ตารางเมตร 

2. หองเรียน หองประกอบ 
- จัดใหมีหองธุรการหรือหองพักครูหรือผูสอน พ้ืนท่ีหรือหองพักผอนสำหรับนักเรียน น้ำดื่ม

และ หองสวมสำหรับชายและหญิงแยกตางหากเปนสัดสวนใหเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
3. การคำนวณความจุนักเรียนตอหองเรียน พิจารณาจากจำนวนเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการ

เรียนการสอนประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีใชจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) หองเรียนทฤษฎี คำนวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน 
2) หองเรียนภาคปฏิบัติ คำนวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน 

ส่ือการเรียนการสอน หมายความวา โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีทำใหเกิด ภาพ 
เสียง หรือภาพและเสียง ซ่ึงใชเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอน 

-  การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีจำนวนสื่อ
การเรียนการสอนใหเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

4. ตองจัดใหมีอุปกรณรักษาความปลอดภัย ของโรงเรียนนอกระบบ ดังนี้ 
1) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชั้นละ 1 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไมเกิน 

1.50 เมตร ไวในท่ีมองเห็นสามารถเขาใชสอยไดสะดวกและอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
2) ติดตั้งระบบไฟสองสวางสำรอง สามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม และมีปาย

บอกชั้น และปายบอกทางหนีไฟท่ีดานใน และดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ดวยตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นได 
อานได ชัดเจนมีขนาดความสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
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3) ติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณเตือนใหหนีไฟ ท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูในอาคาร
ไดยิน หรือทราบอยางท่ัวถึง 

4) ติดตั้งปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟสวางดวยไฟสำรองฉุกเฉินบอกทางออกบันไดหนีไฟ
ต ิดต ั ้ ง เป นระยะทางเด ินและบร ิ เวณหน าประต ูหร ือทางออกส ูบ ันไดหน ี ไฟได ปลอดภ ัยต อเน ื ่อง 
ใหมีปายแสดงขอความ “ทางหนีไฟ” หรือ “FIRE EXIT” หรือเครื่องหมายที่มีแสงสวางแสดงวาเปนทางออกหนี
ไฟฟใหชัดเจน และบริเวณ ทางหนีไฟจะตองไมมีสิ่งกีดขวาง 

5) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้น แสดงตำแหนงหองตาง ๆ ทุกหอง ตำแหนงท่ี
ติดตั้ง อุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตูหนีไฟของชั้นนั้น 

6) อาคารท่ีมีความสูงตั้งแต 4 ชั้นข้ึนไป ใหติดตั้งบันไดหนีไฟท่ีไมใชบันใดแนวดิ่งเพ่ิมจากบันได
หลักใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอาคารแตละชั้น เพ่ือใหสมามารถลำเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคาร ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร แตตองยื่นแบบแปลนใหเจาพนักงานทองถิ่น ตรวจพิจารณาให
ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟตองใหถูกตองตามลักษณะดวย 

5. บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกิจการโรงเรียน 
  1)  ผูรับใบอนุญาต 
        - มีสัญชาติไทย 

                             - มีอายุไมต่ำกวา 20 ปบริบูรณ 
- สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี 
- มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
- เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- ไมเปนบุคคลลมละลาย 

- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 

- ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เวนแตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน ขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 

- ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึง 5 ป 

กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย ประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 

  2)  ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปดสอนประเภทกวดวิชา 
- ตองมีความรูไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา (ครุศาสตร, ศึกษาศาสตร)และตองมี 

ประสบการณเคยทำการ สอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป ปจจุบันจะตองไมมีงานประจำท่ีอ่ืน 
  3)  ผูบริหารโรงเรียนท่ีเปดสอนประเภทอ่ืน 

 - ตองมีความรู ไมต่ำกวาปริญญาตรี และมีประสบการณเคยทำงานในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ หรือทำการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ มาแลวไมนอยกวา 1 ป ปจจุบันจะตองไมมีงานประจำท่ีอ่ืน 

- มีสัญชาติไทย 
- อายุไมต่ำกวายี่สิบปบริบูรณ 
- ไมเปนโรคตองหามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
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- มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
- ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอย

กวาสองป กอนวันแตงตั้งใหเปนผูบริหาร 
- ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด

ท่ีผูอนุญาตเห็นวาไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
และพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้งใหเปนผูบริหารโรงเรียน 

  - ไมฝกใฝหรือเลื่อมใสในลัทธิเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือ
ขัดตอ การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ตองจัดทำหนังสือแจง 
รายละเอียดวาจะแตงตั้งใครเปนผูบริหารโรงเรียนพรอมทั้งแนบรายละเอียด คุณสมบัติ เชน สำเนาวุฒิ การศึกษา 
สำ เนาทะ เบ ี ยนบ  าน  สำ เนาบ ั ตรประชาชน  แบบส ัญญาจ  า ง  ใบร ั บรองแพทย   หน ั งส ื อร ับรอง 
ประสบการณในการทำงาน 

  4)  ครูและผูสอน 
ครู ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามสำหรับผูประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย 

วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูสอน จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
- อายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
- ตองมีความรูตามระเบียบกำหนด 

-   มีความประพฤติเรียบรอย  ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
-    ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา

สองป กอนวันแตงตั้งใหเปนผูสอน 
- ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีผู 

อนุญาตเห็นวา ไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้งใหเปนผูสอน 

- ไมฝกใฝหรือเลื่อมใสในลัทธิเปนภัยตอความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัด
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

- ไมเปนโรคตองหามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  
5) หลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนประเภทกวดวิชา 
- หลักสูตรตนแบบของ สช. 
- หลักสูตรของหนวยงานอื ่น หรือ หลักสูตรของโรงเรียนอื ่นที่ไดรับการอนุมัติจาก 

กระทรวงศึกษาธิการแลว จะตองมีหนังสืออนุญาตใหใชหลักสูตรจากหนวยงานหรือโรงเรียนนั้นๆ 
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ข้ันตอนการย่ืนและการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

   ผูอนุญาตพิจารณา   
        อนุญาต 

ศธจ.ปทุมธานี 
แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาตจดัตั้งให 

โรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1)  
ไวเปน หลักฐาน 

ผูขอรับใบอนุญาต 
ยื่นคำขอ สช. 5 

ศธจ.ปทุมธานี ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร 

ศธจ.ปทุมธานี แจง สช. 
ตรวจสอบช่ือโรงเรียน 

ศธจ.ปทุมธานี 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณา 
- ตรวจอาคารสถานท่ี/อุปกรณการเรียน การสอน 
- สรุปบันทึกการตรวจโรงเรียน 
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การเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 

การขอเพ่ิม/ลดท่ีดิน เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน เรื่อง ท่ีดิน (สช.3) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั ้งโรงเรียนในเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับที ่ดิน (หากมีการ

เปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 
3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสัญญาเชาท่ีดิน (กรณีขอเพ่ิมท่ีดิน) 
4. แผนผังแสดงบริเวณท่ีดิน 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนแตละ 

ประเภท 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2.  สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดปทุมธานี ตรวจสอบความถูกต องของเอกสาร 

และไปตรวจท่ีดินท่ีขอเพ่ิม/ลด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 
3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการขอเพ่ิม/ลดท่ีดิน 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 

ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช.

 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี  
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
และไปตรวจท่ีดินท่ีขอเพ่ิม/ลด วิเคราะห สรุปขอมูล 

และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 



20 
 

 

การขอใช/ขอลด อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน เรื่อง การขอใช/ขอลดอาคาร 

เรียน อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบ (สช.3) 
2. สำาเนารายละเอียดตราสารจัดตั ้งโรงเรียน ในเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับอาคารเร ียน 

อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบ 
3. แผนผังแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และหองประกอบ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนแตละ 

ประเภท 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดปท ุมธานี ตรวจสอบความถ ูกต องของเอกสาร 

และไปตรวจสอบอาคาร สถานที่ และอุปกรณตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิการดำเนินการ การขอใช/ขอลด อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน และหองประกอบ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
และไปตรวจสอบอาคาร สถานท่ี และอุปกรณตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

 
ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต 

(อช.1)ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสeเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
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การขอเปล่ียนแปลงช่ือโรงเรียน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนชื่อโรงเรียน (สช.3) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องชื่อโรงเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลง 

รายการ ในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอใชชื่อเพ่ือจัดตั้งหรือเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

เอกชน พ.ศ. 2537 

ข้ันตอนดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระ คาธรรมเนยีมคำรอง 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สงเรื ่องใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ตรวจสอบเพ่ือไมใหซ้ำซอนกับชื่อโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งอยูแลว 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต 

(อช.1) 
4. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงส าเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการขอเปล่ียนแปลงช่ือโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1)  
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) ไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.
ปทุมธาน ีและชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีสงเรื่องให สช. ตรวจสอบชื่อโรงเรียน 
เพ่ือไมใหซ้ำซอนกับชื่อโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งอยูแลว 

ศธจ.ปทุมธาน ีวิเคราะห สรุปขอมูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 
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การขอเปลี ่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน เรื ่อง เวลาเปดท าการสอน/อายุนักเรียน/
เครื่องแบบนักเรียน/ วันทำการสอนและวันหยุด 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเรื่องระเบียบการของโรงเรียน

เก่ียวกับเวลาเปดทำการสอน/อายุนกัเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/วันทำการสอนและวันหยุด (สช.3) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องระเบียบการของโรงเรียน เกี่ยวกับ

เวลาเปดทำการสอน/อายุนักเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/วันท าการสอนและวันหยุด (หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายการ ในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวใน

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบ 

อนุญาต (อช.1) 
3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการขอเปล่ียนแปลงระเบียบการของโรงเรียน เรื่องเวลาเปดทำการสอน/ 
อายุนักเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน/วันทำการสอนและวันหยุด 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีวิเคราะห สรุปขอมูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) ใหโรงเรียนเก็บไว 
และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต 

(อช.1) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ผูมีอำนาจพิจารณา 
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การขอขยาย ยุบ ระดับการศึกษา/ช้ันเรียน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี ่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั ้งโรงเรียน เรื ่อง การขอขยายยุบ 

ระดับการศึกษา/ชั้นเรียน (สช.3) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน เรื่อง ระดับการศึกษา/ชั้นเรียน (หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนแตละ 

ประเภท 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดปท ุมธานี ตรวจสอบความถ ูกต องของเอกสาร 

และไปตรวจสอบอาคาร สถานที่ และอุปกรณตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอขยาย ยุบ ระดับการศึกษา/ช้ันเรียน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
และไปตรวจสอบอาคาร สถานท่ี และอุปกรณตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

มีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1)  
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) ไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
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การขอยายสถานท่ีตั้งโรงเรียน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน เรื่องขอยาย สถานท่ีตั้ง 

โรงเรียน (สช.3) 
3. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีตั้งโรงเรียน 

ท่ีขอยาย(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 
3. แผนที่ตั ้งโรงเรียนที ่ขอยาย และผังแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 

หองประกอบ 
4. สำเนาใบอนุญาตใหกอสรางอาคารในสถานท่ีท่ีขอยาย 
5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสัญญาเชาท่ีดินในสถานท่ีท่ีขอยาย 
6. สำเนาเลขท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีโรงเรียนยาย 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
3. สำหรับระเบียบและกฎหมายอ่ืน เหมือนเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทนั้นๆ 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำน ั ก งานศ ึ กษาธ ิ การจ ั งหว ั ดปท ุ มธานี  ตรวจสอบความถ ู กต  อ งของ เอกสาร 

และไปตรวจสอบอาคาร และสถานที ่  ตามระเบ ียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ว ิเคราะหสร ุปขอมูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 

3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอยายสถานท่ีตั้งโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผูมีอำนาจพิจารณา 
 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงส าเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำาระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
และไปตรวจสอบอาคาร สถานท่ี ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 
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การขอเปล่ียนแปลงระเบียบการของโรงเรียน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน เรื่องระเบียบการของโรงเรียน 

(สช.3) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องระเบียบการของโรงเรียน (หากมีการ 

เปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระ คาธรรมเนยีมคำรอง 
2. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดปท ุมธานี ตรวจสอบความถ ูกต องของเอกสาร 

และตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 
3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.1) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั ้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) 
แจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเปล่ียนแปลงระเบียบการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 หมายเหตุ  กรณีเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ควรเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียนท้ังหมดท่ีกำหนด   

   ไวในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำาระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด วิเคราะห สรุปขอมูล 

และดำเนินการออกใบอนญุาต (อช.1) 

ผูมีอ านาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บส าเนาใบอนุญาต (อช.1) 

ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช. 
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การขอเพ่ิมประเภทการศึกษา ความจุนักเรียน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำรองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในเรื่องประเภทท่ีเปดสอน 

และความจุนักเรียน (สช.3) 
2. สำเนารายการในตราสารจัดตั ้งโรงเร ียน ในเรื ่อง ที ่ด ิน อาคารเรียน หองเรียน 

ความจุนักเรียน(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 
3. สำเนารายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียน ในเรื่องหลักสูตรและประเภทการศึกษา 

ที่ โรงเรียนเปดสอน (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สุดทาย) (กรณีขอเพ่ิมประเภทการศึกษา) 

5. แผนผังอาคารเรียน หองเรียน และหองประกอบ 
6. บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือที่จัดไวสำหรับหลักสูตรที่ขอเพิ่มประเภทการศกึษา 

(กรณีขอเพ่ิมประเภทการศึกษา) 
7. แผนการเรียน หลักสูตรท่ีขอเพ่ิมประเภทการศึกษา (กรณีขอเพ่ิมประเภทการศึกษา) 
8. รายชื่อหนังสือในหองสมุด (กรณีขอเพ่ิมประเภทการศึกษา) 
9. รายชื ่อครูพรอมวุฒิที ่จ ัดเตรียมไวสอนในหลักสูตรที ่ขอเพิ ่มประเภทการศึกษา 

(กรณีขอเพ่ิม ประเภทการศึกษา) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนแตละ 

ประเภท 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระ คาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดปท ุมธานี ตรวจสอบความถ ูกต องของเอกสาร 

แตงต ั ้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานที ่  บ ัญช ีรายการอุปกรณและเคร ื ่องมือ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต 

3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1) 

ใหโรงเรียน เก็บไวและเก็บสำเนาใบอนุญาต(อช.1) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเพ่ิมประเภทการศึกษา 
 
 

ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.1)  
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.1) ไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต (อช.1) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ 
ศธจ.ปทุมธาน ีและชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานท่ี 

บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.1) 
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การเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

การขอเพ่ิม/ขยายหลักสูตร 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. คำร องขอเปล ี ่ยนแปลงรายการในรายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับก ิจการของโรงเร ียน 
ในเรื่องการขอเพ่ิม/ ขยายหลักสูตร (อช.2) 

2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั ้งโรงเรียน ในเรื ่อง ที ่ดิน อาคารเรียน หองเรียน  
ความจุนักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

3. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ในเรื่องนี้หลักสูตรที่โรงเรียนเปดสอน 
(หากมี การเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 

4. แผนผังอาคารเรียน หองเรียน และหองประกอบ 
5. บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือท่ีจัดไวสำหรับหลักสูตรท่ีขอเพ่ิม/ขยายหลักสูตร 
6. แผนการเรียน หลักสูตรท่ีขอเพ่ิม/ขยายหลักสูตร 
7. รายชื่อหนังสือในหองสมุด 
8. รายชื่อครูพรอมวุฒิท่ีจัดเตรียมไวสอนในหลักสูตรท่ีขอเพ่ิม/ขยายหลักสูตร 
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 ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเร ียนยื ่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดปทุมธานี และช 
าระคาธรรมเนียม 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบ ตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร แตงตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบความพร  อมของอาคารสถานท ี ่  บ ัญช ี รายการอ ุปกรณ  และเคร ื ่ อ ง มือ 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.3) 

3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต (อช.3) 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต 

(อช.3) ใหโรงเรียนเก็บไว และ เก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.3) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสำเนาใบอนุญาต 
(อช.3) แจง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเพ่ิม/ขยายหลักสูตร 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ  

และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.3) ไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาต 
(อช.3) แจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรอง (อช.2) พรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานท่ี 

บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต (อช.3) 
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การขอยกเลิกหลักสูตร 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. คำร องขอเปล ี ่ยนแปลงรายการในรายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับก ิจการของโรงเร ียน 

ในเรื่องขอยกเลิกหลักสูตร (อช.2) 
2. สำเนารายละเอียดตราสารจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่อง ที่ดิน อาคารเรียน หองเรียนความจุ

นักเรียน (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 
3. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ในเรื่องหลักสูตรที่โรงเรียนเปดสอน 

(หากมีการ เปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องนี้แลวใหแนบสำเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดทาย) 
4. แผนผังอาคารเรียน หองเรียน และหองประกอบ 
5. สำเนาหนังสือแจงครู และผูปกครองทราบ เรื่อง การขอยกเลิกหลักสูตร 
6. บัญชีการจายเงินชดเชยใหกับครู (กรณีใหครูออก) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากท่ีระบุไวใน 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนแตละ 

ประเภท 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำรอง (อช.2) พรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปทุมธาน ีและชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธกิารกำหนด วิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต 
3. ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต (อช.3) 

ใหโรงเรียน เก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาต (อช.3) ไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสำเนาใบอนุญาต (อช.3) แจง 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ 
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แผนภูมิ การดำเนินการ การขอยกเลิกหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผูมีอำนาจพิจารณา 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตแนบใบอนุญาต (อช.3) 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาตแจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรอง (อช.2)พรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด วิเคราะห สรุปขอมูล 

และดำเนินการออกใบอนุญาต 



39 
 

 

การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ผูขอโอน 
1.  คำรองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (สช.15) 
2.  สำเนาหนังสือรับโอนโรงเรียน (สช.16) 
 ผูขอรับโอน 
1.  คำรองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (สช.15) 
2.  แบบรายการประวัตยิอของผูรับโอนโรงเรียน 
3. เอกสารแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเชาที่ดินท่ีใชเปนที่จัดตั้งโรงเรียนท่ี

ขอโอน ฉบบัจริงพรอมสำเนา (เฉพาะโรงเรียนท่ีจัดตั้งกอนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) 
4.  สำเนาโฉนดที่โอนที ่ดินใหกับโรงเรียนที ่เปนนิติบุคคลแลว (เฉพาะโรงเรียน ที ่จัดตั ้งตาม 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) 
5. สำเนาทะเบียนบาน 
6. หลักฐานการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี 
7. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3รูป (กรณีผูรับโอนเปนนิติ

บุคคลบุคคลไมตองใชรูปถาย) 
8.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีใชแทนบัตรประจำตัวประชาชน 
9.  สำเนาตราสารใหจัดตั้งโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ 

และความจุนักเรียน 
10. แผนผังอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
11. บัญชีสำรวจครู นักเรียน บัญชีรายชื่อครูท่ีมีอยูใสวันรับโอน และหลักฐานการวัดผลประเมินผล 

นักเรียนท่ีสงมอบใหแกผูรับโอน 

กรณ ี เป นน ิต ิบ ุคคล ให ย ื ่นหล ักฐานการเป นน ิต ิบ ุคคล และหน ังส ือ การแต งตั้ ง
ผูลงนามแทนนิติบุคคลของโรงเรียน 

กรณีผูรับใบอนุญาตคนเดิมถึงแกกรรม ตองย่ืนเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1. คำรองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียน (สช.15) โดยผูจัดการมรดกเปนผูยื่นขอโอนกิจการ 

โรงเรียน ใหแกทายาทหรือบุคคลอ่ืน 
2.  สำเนาใบมรณะบัตร 
3.  คำสั่งศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก (กรณีทายาทตกลงกันไดใหใชหนังสือยินยอมการโอนโรงเรียน

ของทายาททุกคน) 
4.  เอกสารอ่ืนเชนเดียวกับกรณีผูขอรับโอนเปนบุคคลธรรมดา 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอโอนและรับโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2530 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2531 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกำหนดมาตรฐานของประเภทการศึกษานั้นๆ 
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ข้ันตอนการดำเนินการ 
1.  ผูขอโอน/ผูรับโอนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและความพรอมของ

อาคาร  สถานท ี ่  อ ุ ปกรณ   ต ามระ เบ ี ยบกระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า รกำหนด  ว ิ เ ค ร าะห   ส ร ุ ปข  อ มูล 
และดำเนินการออกใบอนุญาต 

3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นำเสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ี
ใบอนุญาต 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาตใหโรงเรียนเก็บไว
และเก็บ สำเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาแจงสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ทราบ 

แผนภูมิ การดำเนินการ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
 
 

 
 

 
 
 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและความพรอม 
ของอาคารสถานท่ี อุปกรณ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด วิเคราะห 

สรุปขอมูล และดำเนินการออกใบอนุญาต 

ผูมีอำนาจ 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงการอนุญาตพรอมแนบใบอนุญาต 
ใหโรงเรียนเก็บไว และเก็บสำนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน 

พรอมท้ังสงสำเนาใบอนุญาตแจง สช. ทราบ 

โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธานี 
และชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
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การขอขยายเวลารับโอน กรณีผูรับใบอนุญาตถึงแกกรรม 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1.  หนังสือรายงานการเสียชีวิตของผูรับใบอนุญาต 
2.  คำรองขอขยายเวลารับโอน (ร.11) 
3. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 
4. สำเนาใบมรณะบัตรของผูรับใบอนุญาต 
5. หนังสือยินยอมของทายาททุกคน 
6. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาททุกคน 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
2. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอโอนและรับโอนโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2530 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอโอนและขอรบัโอนโรงเรยีนเอกชน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2531 
5.   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การกำหนดมาตรฐานของประเภทการศึกษานั้นๆ 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
1.  ทายาทรายงานการเสียชีวิตของผูรับใบอนุญาต 
2. ทายาทที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 21 หรือกรณีมีทายาทหลายคนใหทายาทตกลงตั้งทายาทคน

หนึ่งยื่นคำขอรับโอนภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตเสียชีวิต 
3.  ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการตามขอ 2 ได ใหยื ่นคำขอตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปทุมธาน ีในการขอขยายเวลารับโอนตามความจำเปน 
4.  สำน ั ก ง านศ ึ กษาธ ิ ก า รจ ั งหว ั ดปท ุ ม ธานี  ตรวจสอบความถ ู กต  อ งของ เ อกสาร 

และวิเคราะหสรุปขอมูล และ ดำเนินการออกใบอนุญาตขยายเวลารับโอน 
5.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นำเสนอผู มีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ี

ใบอนุญาต 
6.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงการอนุญาตใหผูขอทราบและเก็บสำเนาใบอนุญาต 

ไวเปนหลักฐาน 
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แผนภูมิ การดำเนินการ ขอขยายเวลารับโอน 
 

 

 
 

 
 

 

ทายาทยื่นคำขอรับโอนภายใน 90 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตเสียชีวิต 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตอง 
ของเอกสารและวิเคราะห สรุปขอมูล และดำเนินการ 

ออกใบอนุญาตขยายเวลารับโอน 

ผูมีอำนาจ 

ศธจ.ป ทุ ม ธ า นี  แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ 
และเก็บสำเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน 

ทายาทรายงานการเสียชีวิตของผูรับใบอนุญาต 
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การขอเลิกกิจการโรงเรียน 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. คำรองแสดงความจำนงขอเลิกกิจการ (อช.4) (ใหยื ่นคำรองกอนสิ้นปการศึกษาไมนอยกวา 
120 วัน) 

2. หน ังส ือแจ งคร ูและผ ู ปกครองทราบการเล ิกก ิจการของโรงเร ียนพร อมท ั ้ งแนะนำ
สถานท่ีเรียนใหมใหนักเรียน 
                  3.  บัญชีการจายเงืนชดเชยใหครู 
        4.  โรงเรียนสงมอบเอกสารหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 39 (4) 
และ(5) และเอกสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนดใหแกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุมครองการทำงานของครูใหญและครูโรงเรียน 

เอกชน พ.ศ.2542 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และชำระ

คาธรรมคำรอง 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียน

ตองสงคืนตามพระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 39 (4) และ (5) และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการ
กำหนดใหแกผูรับ ใบอนุญาต ใหคำแนะนำเรื่องครู นักเรียน 

3. กรรมการบร ิหารโรงเร ียนหร ือกรรมการควบค ุมโรงเร ียนในระบบ (แล วแต กรณี ) 
แตงตั้งผูชำระบัญชี เพื่อชำระบัญชีของโรงเรียนในระบบ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชำระ
บัญชีหางหุนสวนจด ทะเบียน หางหุนสวนจำกัด และบริษัทจำกัด มาใชบังคับโดยอนุโลม ในระหวางการชำระบัญชี 
ใหถือวาโรงเรียนใน ระบบนั้นยังคงตั ้งอยู ตราบเทาเวลาที ่จำเปนเพื่อการชำระบัญชี เมื ่อไดชำระบัญชีแลว 
ถามีทรัพยสินเหลืออยู ใหคืน แกผูรับใบอนุญาต 

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นำเสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ี
ใบอนุญาต 

5. ส ำนั ก ง านศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร จ ั ง ห ว ั ดป ท ุ ม ธ านี  แจ  ง ก า ร อน ุ ญ า ต ให  โ ร ง เ ร ี ย น ท ร า บ 
เก็บสำเนาใบอนุญาตและเอกสาร ทั้งหมดที่โรงเรียนสงคืนไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสำเนา แจงสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ 
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แผนภูมิการดำเนินการขอเลิกกิจการโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
ท้ังหมดท่ีโรงเรียนตองสงคืนตาม มาตรา 39 (4) และ (5) 

และเอกสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกำหนดใหแกผูรับใบอนุญาต 
ใหคำแนะนำเรื่องครู นักเรียน 

กรรมการบรหิารโรงเรียนหรอืกรรมการควบคุมโรงเรยีน 
ในระบบ (แลวแตกรณี) แตงตั้งผูชำระบัญชี 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ี
เสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต 

และออกท่ีใบอนุญาต 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงใหโรงเรียนเก็บสำเนาใบอนุญาต 
และเอกสารท้ังหมดไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังสงสำเนาแจง สช. ทราบ 

โรงเรียน 
ยื่นคำรองพรอมเอกสารประกอบตอ ศธจ.ปทุมธาน ี

ท่ีโรงเรียนตั้งอยูและชำระคาธรรมเนียมคำรอง 
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งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

- การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ 
 
 

 
 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ี
- ตรวจสอบเอกสาร 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบ 
- จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง/ตรวจสอบคุณสมบัติ 
- สรุปในรายงานการประชุม 

โรงเรียน 
ยื่นแบบฟอรม พรอมเอกสารประกอบ ตามระเบียบการขอรับพระราชทาน 

เครื่องราชฯ ตอ ศธจ.ปทุมธาน ี

ศธจ.ปทุมาน ีเสนอผูมีอำนาจ 
พิจารณาลงนาม 

ศธจ.ปทุมธาน ี
รวบรวมเอกสารประกอบ พรอมรายงานการประชุม สง สช. 
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- การไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ศธจ.ปทุมธาน ี
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ทำหนังสือราชการแจงโรงเรียน 

ใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชฯ ลงลายมือชื่อ 
พรอมรวบรวมสง เขตฯ 

- ทำบันทึกขอความเสนอใหเจาหนาท่ีในกลุม เปนตัวแทนไปรับตัว 
เครื่องราชฯ ท่ี สช. 

 

ศธจ.ปทุมธาน ี
เสนอผูมีอำนาจ 
พิจารณาลงนาม 

ศธจ.ปทุมธาน ี
แจง สช. แลวดำเนินการไปรับตัวเครื่องราชฯ เพ่ือสงตอใหโรงเรียน 

 
สช. สงใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ 
พรอมเอกสารใหลงลายมือชื่อของผูไดรับ 

           พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ให ศธจ.ปทุมธาน ี
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โรงเรียนยื่นคำขอพรอมเอกสารประกอบ  
ตอ ศธจ.ปทุมธานี 

การขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือขออนุญาตของโรงเรียน 
2. โครงการของโรงเรียน 
3. รายชื่อครูผูควบคุม 
4. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา 
5. ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
6. หนังสือขออนุญาตผูปกครองพรอมใบตอบรับของผูปกครอง 
7. แผนท่ีการเดินทาง 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก

สถานศึกษาและเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

กรณีขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
ภายในราชอาณาจักร ข้ันตอนการดำเนินการ 

1.  โรงเรียนยื่นคำขอพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห 

สรุปขอมูลและ ดำเนินการเสนอผูมีอำนาจอนุญาตและลงนามหนังสือแจงโรงเรียน 
3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีแจงการอนุญาตโรงเรียนทราบ 

แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ภายในราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
วิเคราะห สรุปขอมูล 

 

เสนอผูมีอำนาจอนุญาต 
และลงนามหนังสือแจงโรงเรียน 

ศธจ.ปทุมธาน ีแจงโรงเรียนทราบ 



48 
 

 

กรณีขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร  
ข้ันตอนการดำเนินการ 
1. โรงเรียนยื่นคำขอพรอมเอกสารประกอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห สรุปขอมูล 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีดeเนินการเสนอผูมีอ านาจอนุญาตและลงนามในหนังสือ 
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีแจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ 
 

แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร 
 

 
 

 
 

 

 

 

ศธจ.ปทุมธาน ีตรวจสอบความถูกตอง 
ของเอกสาร วิเคราะห สรุปขอมูล 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ีนำเสนอผูมีอำนาจอนุญาตและลงนามในหนังสือแจง 
โรงเรียนทราบ 

โรงเรียนยื่นคำขอพรอมเอกสารประกอบ 
ตอ ศธจ.ปทุมธานี 

ศธจ.ปทุมธานี  แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ 
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การอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. หนังสือโรงเรียนขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน 
2. หน ังส ือร ับรองความประพฤต ิของผ ู ขอเข า เร ียนจากสถานท ูต หร ือข าราชการ 

ระดับชำนาญการข้ึนไป หรือผูอำนวยการ/ผูบริหาร 
3. ใบสอบประวัติของผูขอเขาเรียน พรอมติดรูปถายครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก 

 ซ่ึงถาย มาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 ฉบับ 
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผูเขาเรียน ทุกหนาท่ีบันทึกรายการ 3 ฉบับ 
5. สำเนาหลักฐานแสดงความรู เดิมของผู ขอเขาเรียน(ถามี)พรอมเอกสารการแปลกรณี 

มิใชเอกสารภาษาอังกฤษ 
6. สำเนาใบสูติบัตรของผูขอเขาเรียน และหรือสำเนาทะเบียนบาน 
7. ใบสอบประวัติของผูปกครอง พรอมติดรูปถายครึ่งตัวขนาด 2 นิ้วหนาตรง ไมสวมหมวก 

ซ่ึงถายมาแลว ไมเกิน 6 เดือน 3 ฉบับ 
8. สำเนาหนังสือเดินทางของผูปกครองทุกหนาท่ีบันทึกรายการ 3 ฉบับ 

  9. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (จากกรมการจัดหางาน) และ สำเนา เอกสาร แสดงการ เสียภาษี 
ปปจจุบัน (ถามี) 

10. สำเนาทะเบียนบาน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื ่นที ่ใช แทนบัตรประชาชน 
(ในกรณีบิดา  
มารดา หรือผูปกครองถือสัญชาติไทย) 

11. ใบแจงจุดประสงคการสมัครเรียนแตละหลักสูตร 
12. สำเนาหลกัฐานแสดงผลการเรียน กรณีนักเรียนชาวตางประเทศที่เคยเรียนในประเทศไทย 

ประสงคขอเรียนซา เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมินผลหรือขอเรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือขอเรียนหลักสูตรใหม 
(ใชเฉพาะ นักเรียนชาวตางประเทศท่ีเคยศึกษาในประเทศไทยแลวเทานั้น) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
แนวปฏ ิบ ั ต ิ การพ ิจารณาอน ุญาตชาวต  า งประเทศเข  า เ ร ี ยนในโรง เร ี ยน เอกชน  

ท่ี ศธ 12062/11606 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2543 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
 กรณีที่ 1 ในกรณีชาวตางประเทศยังไมเดินทางเขาประเทศไทย และประสงคขอเขาเรียนใน

โรงเรียนเอกชน ใหโรงเรียนยื่นเรื่องขอความเห็นชอบตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีโดยยื่น เอกสาร 
ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ใหยื่นเอกสาร (1) - (12) ยกเวนขอ (2) 
1.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่นเอกสาร (1), (3) - (5) และ (11) - (12) 
การดำเนินการ เมื ่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

จะแจงโรงเรียนเพื ่อใหผู ขอเขาเรียนดำเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท NON-
IMMIGRANT รหัส ED ดวยตนเอง 

กรณีท่ี 2 ในกรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว และถือหนังสือเดินทางประเภท
TOURIST VISA โดยมีระยาเวลาการอนุญาตใหพ านักอยูในประเทศไทยไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันย่ืนเร่ือง 
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หากประสงคจะขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ใหโรงเรียนยื่นเรื่องขอความเห็นชอบ 
พรอมท้ังขอความ อนุเคราะห สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี แจงส านักงานตรวจคนเขาเมืองดำเนินการ 
เปลี่ยนประเภทการตรวจหนังสือเดินทางเปน NON-IMMIGRANT รหัส ED โดยยื่นเอกสารขอ (1) - (12) ยกเวน 
ขอ (2) 

การดำเนินการ 
เม ื ่อสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดปทุมธานี ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถ ูกต องแลว 

จะสงประวัติยอของ ชาวตางประเทศไปตรวจสอบยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของ หากการตรวจสอบประวัติฯ 
ป ร า ก ฏ ผ ล ท ี ่ ไ ม  เ ป  น ภ ั ย ต  อ ค ว า ม  ม ั ่ น ค ง ข อ ง ช า ต ิ แ ล  ว  ส ำ น ั ก ง า น ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร จ ั ง ห วั ด
ปทุมธานีจะพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมทั ้งแจงสำนักงานตรวจคนเขาเมืองดำเนินการเปล ี ่ยน 
ประเภทการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางใหแกผู ขอเรียนจาก TOURIST VISA เปน NON-IMMIGRANT  
รหัส ED 

 กรณีท่ี 3  
ผูขอเรียนในโรงเรยีนเอกชนในระบบซ่ึงถือหนังสือเดินทางท่ีไดรับการตรวจลงตราประเภท 

NON-IMMIGRANT รหัส ED ใหยื่นเอกสาร ขอ (1) - (12) 

การดำเนินการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตองแลว 

จะแจงการอนุญาตให โรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียนได พรอมแจงสำนักงานตรวจคน การศึกษา 
สงประวัติยอของผูขอเขาเรียนไป ตรวจสอบยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากผลการตรวจสอบประวัติฯ ปรากฏผล 
ที ่ เป นภัยตอความมั ่นคงของชาติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีจะแจงใหโรงเร ียนจำหนาย
บุคคลผูนั้นออกจากโรงเรียนทันที 

 กรณีท่ี 4  
ผูขอเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท 

NON-IMMIGRANT รหัส ED ใหยื่นเอกสาร ขอ (1) - (5) และ (11) - (12) 
 กรณีท่ี 5  
ผูขอเขาเรียนที่ติดตามบิดามารดา ซึ่งไดรับอนุญาตใหทำงานในประเทศไทยและถือหนังสือ 

เดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส O ขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ 
และ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่นเอกสารขอ (1) - (12) ยกเวน ขอ (10) 

 กรณีท่ี 6  
ผูขอเขาเรียนที่ไดรับอนุญาตใหทำงานในประเทศไทยแลว และถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการ

ตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B ขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหยื่นเอกสารขอ (1) 
- (5), (9), (11) และ (12) 

 กรณีท่ี 7  
ชาวตางประเทศซึ ่งเปนขาราชการและถือหนังสือเดินทางที ่ไดรับการตรวจลงตราประเภท  

NON- IMMIGRANT รหัส D หรือรหัสจะไดรับการยกเวนไมตองสงประวัติยอไปตรวจสอบยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และ ใหย่ืนเอกสารขอ (1) (5) และ (12) และสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหลักฐานการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

การดำเนินการ  
เม่ือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนถูกตองแลว 

จะแจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียนได 
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 กรณีท่ี 8  
ชาวตางประเทศซึ่งติดตามขาราชการที่เขามาปฏิบัติราชการในประเทศไทยและถือหนังสือ 

เดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส D หรือรหัส F หรือ O ใหยื่นเอกสาร (1) - 
(8), (11) และ (12) และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ สำเนาหลักฐานการมาปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูปกครอง 

การดำเนินการ เชนเดียวกับกรณีท่ี 3 
 กรณีท่ี 9  
เด็กท่ีเกิดในตางประเทศและถือหนังสือเดินทาง โดยมิบิดาถือสัญชาติไทยใหโรงเรียนรับเขาเรียน 

ได แลวรายงานใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ทราบ โดยยื่นเอกสารขอ (4), (6) และ (10) 
 กรณีท่ี 10  
ชาวตางประเทศผูมีมารดาถือสัญชาติไทย ใหโรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตโดยยื่นเอกสาร 

ขอ (1) - (7) และ (10) - (12) 
 

กรณีท่ี 11  
ชาวตางประเทศผู ถ ือใบสำคัญถิ ่นที ่อยู และใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวใหแนบสำเนา 

หลักฐานดังกลาวดวย 
 กรณีท่ี 12  
กรณีบิดามารดาอยูตางประเทศ ผูขอเขาเรียนจะตองมีหนังสือมอบอำนาจของบิดาและหรือ 

มารดา ให ผ ู  เร ียนอย ู  ในความปกครองของผ ู  ใด ตลอดระยะเวลาท ี ่ศ ึกษาอย ู  ในประเทศไทยทั ้งนี้  
ห น ั ง ส ื อ ม อ บ อ ำ น า จ  ด ั ง ก ล  า ว จ ะ ต  อ ง ไ ด  ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง จ า ก ส ถ า น ท ู ต  ห ร ื อ ส ถ า น ก ง สุ ล 
หรือกระทรวงการตางประเทศของประเทศของ ประเทศผูขอเขาเรียน 
 

การแตงตั้งครู/ผูสอนชาวตางประเทศของโรงเรียนเอกชน ข้ันตอนการดำเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 
โรงเรียนจะตองตรวจหนังสือเดินทางของชาวตางประเทศวาถือวีซาประเภท TOURIS VISA  

ผ . 30 ห ร ื อ  ผ . 15 เ พ ื ่ อ เ ป ล ี ่ ย น ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ต ร ว จ ล ง ต ร า  เ ป  น  NON-IMMIGRANT ร ห ั ส  B 
(กรณีที ่ชาวตางประเทศถือวีซาNON IMMIGRANTรหัสB ของโรงเรียนอื ่นจะตองขอรับการตรวจลงตราไดท่ี 
ตางประเทศเทานั ้น) เพื ่อเตรียมยื ่น เรื ่องการขอเปลี ่ยนแปลงวีซาไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร 
และสำนักงานศ ึ กษาธ ิ การจ ั งหวั ดปท ุมธานีตรวจสอบเอกสารและทำ เร ื ่ อ ง เสนอผ ู  ม ี อ ำนาจ 
เพ่ือลงนามในหนังสือถึงหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 

 ข้ันตอนท่ี 2 
โรงเรียนจะตองติดตอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีโดยดำเนินการ ดังนี้ 
1.  ทำหนังส ือจากโรงเร ียนถึงสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหวัดปทุมธานีระบุหนวยงาน 

ที่ขอเปลี่ยนประเภทวีซา คือ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง/เอกอัครราชทูต (ระบุเมืองและประเทศ)/กงสุลใหญ 
(ระบุเมืองและประเทศ) กงสุล กิตติมศักด์ิ (ระบุเมืองและประเทศ) ประทับตรายางโรงเรียนตรงตำแหนงผูลงนาม 

2. สัญญาจางฉบับจริงระหวางโรงเรียนกับชาวตางประเทศ ใหลงวันที ่ลวงหนา 1 เดือน 
ประทับตรายาง โรงเรียนตรงตำแหนงผูอำนวยการ (โรงเรียนในระบบ) ผูบริหาร (โรงเรียนนอกระบบ) 

3. สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ชุด พรอมวุฒิการศึกษาฉบับจริง (ชาวตางประเทศรับรองสำเนา
ถูกตอง) 

4. ผ ล ว ั ด ร ะ ด ั บ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  TOEIC 600 ห ร ื อ  TOEFL 550 ห ร ื อ  IELTS 5.5 
(กรณีชาวตางชาติท่ีไมไดใช ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและชาวตางประเทศรับรองสำเนาถูกตอง) 
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5. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหนาท่ีบันทึกรายการพรอมฉบับจริง (ชาวตางประเทศรับรองสำเนา
ถูกตอง) 

6. สำเนาตราสาร หรือสำาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพรอมสำาเนาใบแตงตั้งผูจัดการและ
สำเนาใบแตงตั้ง ผูอำนวยการ/สำเนาใบแตงตั้งผูบริหาร 

7. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีท่ีชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไมตรงกัน) 
8. สำเนาหนังสือทุกฉบับผูอำนวยการ/ผูบริหารตองรับรองสำเนาถูกตอง 
ข้ันตอนท่ี 3 
หลังจากที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซาจาก TOURIS VISA 

ผ.30 หรือ ผ.15 เปน NON-IMMIGRANT รหัส B ใหกับโรงเรียนแลว โรงเรียน จะตองเตรียมเอกสารไปยื่น
หน วยงานที ่ขอเปล ี ่ยนแปลงประเภทว ีซ า ได แก   สำน ักงานตรวจ คนเข าเม ือง/เอกอ ัครราชทูต 
(ระบุเมืองและประเทศ) / กงสุลใหญ (ระบุเมืองและประเทศ) กงสุล กิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ) 
โดยดำเนินการดังนี้ 

1. ทำหนังส ือจากโรงเร ียนถ ึงหน วยงานที ่ขอเปล ี ่ยนว ีซ า ประท ับตรายางโรงเร ียน 
ตรงตำแหน งผ ู ลงนาม โดยนำหน ังส ือราชการตราคร ุฑท ี ่สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดปทุมธานี  
ออกถึงหนวยงานท่ีขอเปลี่ยนแปลงวีซา ตาม ข้ันตอนท่ี 2 แนบไวขางหนาหนังสือของโรงเรียน 

2. แนบเอกสารตามท่ีโรงเรียนยื่นเรื่องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
ข้ันตอนท่ี 4 
1. การแตงตั้งครู/ผูสอนชาวตางประเทศ 

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 เรียบรอยแลว ใหโรงเรียนจัดทำใบแตงตั้ง ครู/ผูสอนชาว
ตางประเทศ โดยผูอำนวยการ/ผูบริหารเปนผูแตงตั้ง 

2. การขอผอนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 
เม่ือโรงเรียนทใบแตงตั้งครูชาวตางประเทศแลวใหไปติดตอท่ีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือ 

ดำเนินการขอผอนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู(ในกรณีเปนครูท่ีสอนในโรงเรียนแอกชนในระบบ) 
3. การทำ WORK Permit BoOK 

เมื่อโรงเรียนท าใบแตงตั้งครู/ผูสอนชาวตางประเทศและไดใบผอนผันจากคุรุสภาแลวใหไป
ติดตอท่ี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือทำ Work Permit Book โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

1. ยื่น ตท.2 (เอกสารของกรมการจัดหางาน) 
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 
3. สำเนาหนังสือเดินทางพรอมฉบับจริง 
4. ใบแตงตั้งครู/ผูสอนใหปฏิบัติหนาท่ี 
5. เอกสารเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู หรือใบผอนผันจากคุรุสภา 
6. ตารางสอนบุคคลพรอมระบุวิชาท่ีสอน และชั้นเรียน 
7. รูปถาย 3 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
8. ใบรับรองแพทยฉบับจริง 
9. สัญญาจาง 
10. สำเนาตราสารหรือสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพรอมสำเนาใบแตงตั้ง ผูจัดการและ

สำเนาใบ แตงตั้งผูอำนวยการ/ผูบริหาร 
4. การรายงานตัวตอสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

หล ั ง จ ากแต  ง ต ั ้ ง ค ร ู / ผ ู  ส อนชาว ต  า งปร ะ เทศและ ได  ร ั บ  Work Permit Book 
แล วโรงเร ียนจะต องนำคร ู ไป ต ิดต อสำน ักงานตรวจคนเข า เม ือง โดยย ื ่น ตม.7 (แบบฟอร ม ) 
พรอมหนังสือถึงผูบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อรับทราบเงื ่อนไขการอยูในราชอาณาจักรไทย 
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โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 
2. สำเนาหนังสือเดินทางพรอมฉบับจริง 
3. ใบแตงตั้งครู/ผูสอนใหปฏิบัติหนาท่ี 
4. เอกสารเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู หรือใบผอนผันจากคุรุสภา 
5. รูปถาย 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
6. สัญญาจาง 
7. สำเนาตราสาร หรือสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พรอมสำเนาใบแตงตั้งผูจัดการ และ

สำเนาใบ แตงตั้งผูอำนวยการ/ผูบริหาร 
8. สำเนา Work Permit Book พรอมตัวจริง 

5. การรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
เมื ่อโรงเรียนดำเนินการตามขอ 2-4 เรียบรอยแลวใหใหโรงเรียนทำหนังสือรายงานการ

แตงตั้งครู/ผูสอนชาวตางประเทศไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ีโดยแนบเอกสารประกอบดังนี้ 
1. ตารางรายงานการแตงตั้งครูชาวตางประเทศ 
2. สำเนาใบอนุญาตแตงตั้งครู/ผูสอนใหปฏิบัติหนาท่ี 
3. สำเนาสัญญาจาง 
4. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหนาท่ีบันทึกรายการ 
5. สำเนา Work Permit Book 
6. สำเนาวุฒิการศึกษา 
7. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีชาวตางชาติท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ) 
8. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีท่ีชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไมตรงกัน) 
9. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพรอมรายละเอียดแนบทาย หรือตราสาร 
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งานสงเสริมดานการอุดหนุนการศึกษาเอกชน 
การอุดหนุนรายบุคคล 

- การขอรับการอุดหนุน 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ศธจ.ปทุมธาน ี
- ตรวจสอบค ารอง เอกสารประกอบ 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตินักเรียน และความสมบูรณของเอกสาร 
- จัดทำแบบสรุปผลจำนวนนักเรียน และจำนวนเงิน ท่ีมีสิทธรับการอุดหนุนฯ 
- ทำเรื่องนำเสนอ 

 
 

ศธจ.ปทุมธาน ี
เสนอผูมีอำนาจ 
พิจารณาอนุมัต ิ

ศธจ.ปทุมธาน ี
สงแบบสรุปจำนวนนักเรยีนท่ีมีสิทธิไดรับการอุดหนุน และจำ 

นวนเงิน สง สช. ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 

สช. 
รวบรวม ตรวจสอบ จดัทำรายละเอียด เสนอขอรับงบประมาณจัดสรร 

และโอนเงินเขาบัญชี ศธจ.ปทุมธานี เพ่ือโอนเงินใหโรงเรียน 

โรงเรียน 
ยื่นคำรองขอรับการอุดหนุนรายบุคคล พรอม 

เอกสารประกอบ ตอ ศธจ.ปทุมธานี 
ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 



55 
 

 

 
 

คณะผูจัดทำ 
 

ท่ีปรึกษา นายวินัย ยงเขตรการณ   ศึกษาธิการจังหวดัปทุมธานี 
นางพรทิพย สันทัด   รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

วิเคราะห ตรวจสอบ รวบรวม สรุป ประมวลผล 

                      นางสุทิศา  กิจนิตยชีว                  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
                      นางสุนิศา รักแผน                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
                      นางปาริชาติ  ปนมงคล                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

พิมพ 
                      นางสาวนฐัธิราภ บุญยังประเสริฐ    เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

 
 


	คำนำ
	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

	สารบัญ
	ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
	งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
	การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
	กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
	กรณีนิติบุคคลให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
	หมายเหตุ : ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้
	ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาต
	การดำเนินการหลังจากได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
	การขอเปิดดำเนินกิจการโรงเรียน
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
	มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
	1. สถานที่และบริเวณ
	2. ห้องเรียน ห้องประกอบ
	5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน
	ประเภทของหลักสูตร
	ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิการดำเนินการ การขอใช้/ขอลด อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน และห้องประกอบ
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน เรื่องเวลาเปิดทำการสอน/ อายุนักเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน/วันทำการสอนและวันหยุด
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอขยาย ยุบ ระดับการศึกษา/ชั้นเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเพิ่มประเภทการศึกษา
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอเพิ่ม/ขยายหลักสูตร
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอยกเลิกหลักสูตร
	กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานการเป็นนิติบุคคล และหนังสือ การแต่งตั้งผู้ลงนามแทนนิติบุคคลของโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ การขอโอนและขอรับโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิ การดำเนินการ ขอขยายเวลารับโอน
	การขอเลิกกิจการโรงเรียน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผนภูมิการดำเนินการขอเลิกกิจการโรงเรียน
	การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	การขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา เอกสารประกอบการพิจารณา
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	กรณีขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ภายในราชอาณาจักร ขั้นตอนการดำเนินการ
	แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ภายในราชอาณาจักร
	แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
	การอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ขั้นตอนการดำเนินการ
	การดำเนินการ
	การดำเนินการ
	การแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน ขั้นตอนการดำเนินการ
	2. การขอผ่อนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
	3. การทำ Work Permit Book
	4. การรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
	5. การรายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
	งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนการศึกษาเอกชน
	การอุดหนุนรายบุคคล


	คณะผู้จัดทำ

