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กฎกระทรวง 
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  การกําหนดรายการ 

และการขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  และการกําหนดขนาดที่ดิน 
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  มาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๕) 
และวรรคสาม  และมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  สช.  ๑ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๒ การจัดตั้งโรงเรียนในระบบในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอ  ณ  สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในเขตจังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นคําขอ  ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนในระบบจะจัดตั้งขึ้น  เว้นแต่ในกรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอ  ให้ยื่นคําขอ  ณ  สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่โรงเรียนในระบบจะจัดตั้งขึ้น   

ข้อ ๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตราสารจัดตั้งที่มีรายการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
และตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนในระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย 

(๒) รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง 
และตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนในระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๓) หลักฐานตามมาตรา  ๒๓  แล้วแต่กรณี 
(๔) สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  หรือสําเนา

ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
(๖) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๗) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
(๘) รูปถ่าย  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตร  จํานวนสองรูป  ซ่ึงเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรงไม่สวมหมวก 

หรือแว่นตาสีเข้ม  และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซ่ึงมีความจําเป็นตามศาสนา  นิกายของศาสนา  หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนาของตน  และถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกินหกเดือน 

การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด  สําหรับในเขตจังหวัดอ่ืนให้จัดทําจํานวนสามชุด 

ข้อ ๔ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล  พร้อมวัตถุประสงค์ 
(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  สําหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด  

หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน  สําหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน 
(๓) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ  สําหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ  สมาคม  หรือสหกรณ์   
(๔) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน  สําหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ 
(๕) หนังสือมอบอํานาจของผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 

เพื่อขอรับใบอนุญาต 
(๖) เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
(๗) เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๓  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  นายทะเบียนซ่ึงมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคล 

ต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน 
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ

ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด  สําหรับในเขตจังหวัดอ่ืนให้จัดทําจํานวนสามชุด 
ข้อ ๕ ให้รายการต่อไปนี้  เป็นรายการอ่ืนตามมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๕)   
(๑) ตราของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ระเบียบการของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ 
(๔) จํานวนห้องเรียน  ห้องเรียนปฏิบัติการ  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  พร้อมระบุขนาด  และ

ความจุนักเรียนต่อห้อง 
(๕) จํานวนห้องประกอบ 
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ข้อ ๖ รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการและ
แผนการดําเนินงาน  ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในระบบ 
(๒) การจัดหาเครื่องมือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  วัสดุ  และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ

โรงเรียนในระบบ  พร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ 
(๓) แผนและขั้นตอนการดําเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน  สิทธิ

เหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียนในระบบ 
(๔) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการโอนเงินและทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่

โรงเรียนในระบบ 
(๕) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ 
(๖) แผนการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงินจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

ในกรณีที่ประสงค์จะให้มีการขอความช่วยเหลือดังกล่าว 
(๗) แผนการขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับ 

การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาหกปี  สําหรับโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ 
ข้อ ๗ เม่ือผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาต

ตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น  และตรวจสอบด้วยว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไวใ้นมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  ตลอดจนได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด  ๒  หรือไม่  หากเห็นสมควรอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามประเภทและระดับที่ขออนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น  แต่หากตรวจ
พบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตส่ังไม่อนุญาต 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ให้ใชแ้บบ  สช.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ในกรณีอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการของ 

ส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียน 
ในระบบ 

ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบไว้ที่ที่ทํา
การของผู้อนุญาต  จํานวนหนึ่งชุด  มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนในระบบ  จํานวนหนึ่งชุด   
และสําหรับกรณีที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ส่ง
สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ตราสารจัดตั้ง  และรายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บไว้  จํานวนหนึ่งชุด 
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามแบบ  สช.  ๔  
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบให้ใช้แบบใบอนุญาตตามแบบ  สช.  ๒  ท้าย
กฎกระทรวงนี้และมีข้อความว่า  “ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มุมบนด้านขวา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
 

 

ข้อ ๙ ชื่อของโรงเรียนในระบบตอ้งใช้อักษรไทย  โดยต้องมีคําว่า  “โรงเรียน”  ประกอบชื่อด้วย 
หรืออาจมีอักษรต่างประเทศกํากับด้วยก็ได้  และสําหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อาจใช้คําว่า  
“วทิยาลัยอาชีวศึกษา”  หรือ  “วิทยาลัยเทคโนโลยี”  ประกอบชื่อแทนคําว่า  “โรงเรียน”  ก็ได้ 

ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย  ต้องอ่านแล้วได้สําเนียงสอดคล้อง
กับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย  และมีคําที่แปลแล้วมีความหมายว่า
โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีนําหน้าหรอืตามหลังชื่อของโรงเรียนในระบบ 

ข้อ ๑๐ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้อง 
(๑) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนในระบบ 
(๒) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย  หรือพระนามของ 

พระบรมวงศานุวงศ์  เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ 
(๓) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม  เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน  ของผู้บุพการี  

หรือของผู้สืบสันดาน  และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ   
(๔) ไม่พ้องหรือ มุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่อ อ่ืนใดที่ ได้ รับพระราชทานจาก

พระมหากษัตริย์  เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ 
(๕) ไม่ซํ้ากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกดําเนินกิจการไปแล้ว  ซ่ึงได้รับ

ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(๖) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัวแทน  เครือข่าย  หรือสาขาของโรงเรียน 

ในระบบ  หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตาม
มาตรา  ๒๙  วรรคสอง 

(๗) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๑ ตราของโรงเรียนในระบบต้อง 
(๑) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน  วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว  ๔.๕  เซนติเมตร 

วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว  ๓.๕  เซนติเมตร  ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนในระบบ  
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง  ด้านบนให้เขียนชื่อเต็มของโรงเรียนในระบบ  ส่วนด้านล่างให้ 
เขียนชื่ออําเภอและจังหวัดที่โรงเรียนในระบบตั้งอยู่ 

(๒) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ  พระราชลัญจกร  พระบรมราช
สัญลักษณ์  ตราประจําราชวงศ์  รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 

(๓) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับเครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ 
(๔) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ ๑๒ สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรือ

อนามัยของนักเรียน  มีการคมนาคมสะดวก  ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิด
อันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนในระบบ 

ที่ดินสําหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน  ไม่ปะปนกับกิจการอ่ืน
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  และมีรั้วแสดงขอบเขต
ชัดเจน  เว้นแต่ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่  ๑๐๐  ไร่ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมายอ่ืนใดเพื่อแสดงขอบเขต
ของโรงเรียนในระบบก็ได้ 

ข้อ ๑๓ โรงเรียนในระบบต้องมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งหมด  เว้นแต่โรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาเกษตรกรรมจะจัดให้มีที่ว่าง
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ก็ได้  และโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัด 
การเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ  หรือผิดปกติ
ทางร่างกาย  สติปัญญา  หรือจิตใจ  อาจจัดให้มีที่ว่างเพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อนและสนามน้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งหมดก็ได้ 

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๙๐  ตารางวา 
(๒) ระดับประถมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ 
(๓) ระดับมัธยมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ 
ในกรณีที่เปิดสอนตั้งแต่สองระดับขึ้นไป  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ 
ข้อ ๑๕ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนประเภทวิชาเดียว 

ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑  ไร่  ๒  งาน  เว้นแต่ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 
๒  ไร่  และประเภทวิชาเกษตรกรรมต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ไร่ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนหลายประเภทวิชา 
ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่  เว้นแต่เปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมด้วยต้องมีขนาดที่ดิน 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ไร่ 

ข้อ ๑๖ ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ  ต้องมีขนาดที่ดิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๑  ไร่ 
(๒) ระดับประถมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ 
(๓) ระดับมัธยมศึกษา  ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒  ไร่ 
ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียนที่มีความสูงเกินสองชั้นเป็นห้องเรียน  ให้คํานึงถึงความปลอดภัย

และการอํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สอง 
(๒) ระดับประถมศึกษา  ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่ส่ี 
(๓) ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้ใช้เกินชั้นที่ส่ีได้   
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไป  ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับชายและหญิงแยกต่างหาก

เป็นสัดส่วนในตัวอาคารเรียนชั้นนั้น ๆ  ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไป  ต้องจัดให้มีลิฟต์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วย 
ข้อ ๑๘ ห้องเรียนต้องเป็นห้องโล่งไม่มีเสาหรือส่ิงกีดขวาง  มีทางเข้าออกสองทาง  โดยแต่ละ

ทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๘๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า  
๑.๖๐  เมตร  และต้องมีพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓๕  ตารางเมตร  ในกรณีที่
ห้องเรียนเป็นรูปส่ีเหล่ียม  ความกว้างของห้องต้องไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ในกรณีที่ห้องเรียนเป็นรูปอ่ืน  ๆ 
ส่วนที่แคบที่สุดของห้องต้องไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

(๒) ห้องเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๘  ตารางเมตร  และความกว้างของห้อง 
ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 

(๓) ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงให้การศึกษา
แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ  หรือผิดปกติทางร่างกาย  สติปัญญา  หรือจิตใจ  ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒๐  
ตารางเมตร 

ข้อ ๑๙ ภายในบริเวณโรงเรียนในระบบต้องจัดให้มีน้ําดื่ม  น้ําใช้  ห้องส้วมจัดแยกส่วนสําหรับ
ชายและหญิง  และที่รับประทานอาหารให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

ข้อ ๒๐ เครื่องมือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  วัสดุ  และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๓  (๓) 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒๑ โรงเรียนในระบบที่เปิดสอนมากกว่าหนึ่งประเภทจะต้องจัดให้มีที่ดิน  อาคารเรียน  
อาคารประกอบ  ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนาม  น้ําดื่ม  น้ําใช้  ห้องส้วมจัดแยกส่วนสําหรับชาย
และหญิง  และที่รับประทานอาหาร  แยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของโรงเรียนในระบบที่เปิดสอน 

ข้อ ๒๒ การคํานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา   
มีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา 
 (ก) เตรียมอนุบาล  ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน  ต่อพื้นที่  ๑.๕  ตารางเมตร 
 (ข) อนุบาล  ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน  ต่อพื้นที่  ๑  ตารางเมตร  และจํานวน

รวมของนักเรียนแต่ละห้องต้องไม่เกินส่ีสิบคน 
(๒) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ห้องเรียนที่มีพื้นที่  ๔๘  ตารางเมตร  ให้

คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละส่ีสิบห้าคน  ถ้ามีพื้นที่เพิ่มจาก  ๔๘  ตารางเมตร  ให้คํานวณ
ความจุเพิ่มขึ้นได้โดยถือเกณฑ์  ๑  ตารางเมตร  ต่อนักเรียนหนึ่งคน  และจํานวนรวมของนักเรียน 
แต่ละห้องต้องไม่เกินห้าสิบห้าคน   

(๓) ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงให้การศึกษาแก่บุคคลที่มี
ลักษณะพิเศษ  หรือผิดปกติทางร่างกาย  สติปัญญา  หรือจิตใจ  ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน  ต่อ
พื้นที่  ๑  ตารางเมตร 

ข้อ ๒๓ การคํานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียน  ห้องเรียนปฏิบัติการ  หรือสถานที่ฝึก
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  มีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้องเรียน  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละส่ีสิบห้าคน 
(๒) ห้องเรียนปฏิบัติการ  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละส่ีสิบห้าคน 
(๓) สถานที่ฝึกปฏิบัติงานประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน   

ต่อพื้นที่  ๖  ตารางเมตร 
(๔) สถานที่ฝึกปฏิบัติงานประเภทวิชาเกษตรกรรม  ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน   

ต่อพื้นที่  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข้อ ๒๔ การคํานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ   

มีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา 
 (ก) เตรียมอนุบาล  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน   
 (ข) อนุบาล  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน   
(๒) ระดับประถมศึกษา  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบห้าคน 
(๓) ระดับมัธยมศึกษา  ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสามสิบคน 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒๕ การคํานวณความจุสูงสุดของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละประเภท  มีหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา  ให้คํานวณความจุนักเรียนห้าคน  ต่อพื้นที่   
๘  ตารางเมตร  พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน 
โดยความจุสูงสุดต้องไม่เกินห้าพันคน 

(๒) โรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  ให้คํานวณความจุนักเรียนห้าคน  ต่อพื้นที่   
๘  ตารางเมตร  พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน   
โดยความจุสูงสุดของนักเรียนรอบเช้าและรอบบ่ายต้องไม่เกินรอบละห้าพันคน 

(๓) โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ  ให้คํานวณจากจํานวนห้องเรียนและระดับชั้นเรียน 
ที่เปิดสอน 

หมวด  ๓ 
การขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๖ การขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบก่อนยื่นคําขอ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งยื่นคําขอเปล่ียนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้งตามแบบ  สช.  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมทั้งแนบตราสารจัดตั้งและ
รายละเอียดที่จะขอเปล่ียนแปลง  โดยให้แสดงเหตุผลที่จะขอเปล่ียนแปลง  ตลอดจนเสนอมาตรการ
รองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๒  มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
โดยอนุโลม 

การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้จัดทําเอกสารประกอบคําขอจํานวนสองชุด  สําหรับ 
ในเขตจังหวัดอ่ืนให้จัดทําจํานวนสามชุด 

ข้อ ๒๗ การขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่ เป็นการขอเปล่ียนแปลงประเภท
โรงเรียนหรือการขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้นักเรียนและครูที่ได้รับ
ผลกระทบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนยื่นคําขอ 

ข้อ ๒๘ การขอเปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่เป็นการขอเปล่ียนแปลงขนาดที่ดินหรือ
สถานที่ตั้ง  ต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง  และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ของโรงเรียนในระบบประกอบคําขอ 

การขอเพิ่มขนาดที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  ที่ดินที่ขอเพิ่มจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   
๒๐๐  ตารางวา  และอยู่ห่างจากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามเส้นทางคมนาคมไม่เกิน 
๑  กิโลเมตร 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

ในกรณีที่ที่ดินตามวรรคสองอยู่ห่างเกิน  ๑  กิโลเมตร  แต่ไม่เกิน  ๓  กิโลเมตร  ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ส่งคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  และ
เม่ือพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งผลการพิจารณาให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ  แล้วแต่กรณี  เพื่อ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบต่อไป 

ข้อ ๒๙ เม่ือผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาต
พิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด  ๒  เหตุผลที่จะขอเปล่ียนแปลง  
มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ  และแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วน 

ในกรณีอนุญาตให้เปล่ียนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมาย
ราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอเปล่ียนแปลง 

ให้นําความในข้อ  ๗  วรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการจัดเก็บคําขอและเอกสารประกอบคําขอตาม
ข้อ  ๒๖  โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๐ คําขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่างไป
จากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้ผู้อนุญาตส่ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ   ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



แบบ สช. ๑ 
 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
   

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

๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๑.๑ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ชื่อ - สกุล .............................................................................................................................................. 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เปน็คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 

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



 ๒

 ๑.๒ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท .......................................... 
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ ......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ....................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ชื่อ - สกุล ....................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี สัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ช่ือ - สกุล บิดา ..................................................................................................... สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ช่ือ - สกุล มารดา .................................................................................................. สัญชาติ .................. 
อาชีพ .................................................................................. ศาสนา ..................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
(๑)  เคย  ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด  
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๒)  เคย  ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา .... ปี ....... เดือน 
 ความผิดฐาน ................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 พ้นโทษเมือ่วันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๓)  เคย  ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๒) ปริญญา ......................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 
 (๔.๓) ปริญญา .........................................................................................................................
สถาบันการศึกษา ............................................................................... จังหวัด ...................................... 



 ๓

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

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

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

จํานวน ........ แผ่น 
 



 ๔

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

ความเห็น 
 

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



แบบ สช. ๒ 
 

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

 
ใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 

   
 

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

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

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
(กรณีผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา) 



แบบ สช. ๓ 
 
 
 

คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
   

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

 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต .................................................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน / ใบทะเบียน เลขที่ ........................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ช่ือโรงเรียน ............................................................................................................................................ 
ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ (ถ้ามี) ..................................................................................................... 
ประเภท ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ............................... อาคาร ......................................................................................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................................... หมู่ที่ ............... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด .............................. 
มีความประสงค์ทีจ่ะขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง เน่ืองจาก................................................. 
................................................................................................................................................................ 
และได้แนบ   มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น 
  ตราสารจัดต้ัง จํานวน ........ แผ่น 
  รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จํานวน ........ แผน่ 
  มาตรการรองรบัหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ  
  จํานวน ........ แผ่น 
  รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ต้ัง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
  ของโรงเรียนในระบบ จํานวน ........ แผ่น 
  หนังสือมอบอํานาจของผู้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 
 
 
 (ลงช่ือ) .................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
 (.................................................) 

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



แบบ สช. ๔ 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
   

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

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

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



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  มาตรา  ๑๙  วรรคหน่ึง  (๕)  และวรรคสาม  และมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  บัญญัติให้
การจัดต้ังโรงเรียนในระบบต้องมีขนาดที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอพร้อมตราสารจัดต้ัง  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  
และเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ   ต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  และบัญญัติให้การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ังสามารถกระทําได้ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


