
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เพื่อให้เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  โดยมีความ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนสําหรับการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ในระบบและโรงเรียนนอกระบบ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑๐)  มาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุม  
คร้ังที่   ๑/๒๕๖๑   เม่ือวันที่   ๙   เมษายน   ๒๕๖๑   คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จงึออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนให้บุคคลอื่นให้ย่ืนคําขอ

ต่อผู้อนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศน้ี  โดยผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ กรณีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้ผู้โอนย่ืนคําขอตามแบบ  อ.๑  ท้ายประกาศน้ีพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาตราสารจัดตั้ง 
(๒) สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
กรณีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งก่อนพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับ  นอกจากย่ืนคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน  
หรือสิทธิเหนือพื้นที่ดินหรือสิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเช่าแล้ว   
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ข้อ ๖ กรณีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ให้ผู้โอนย่ืนคําขอตามแบบ  อ.๒  
ท้ายประกาศน้ีพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 
(๒) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเช่าอาคาร 

ที่มีกําหนดเวลาการเช่าไม่น้อยกวา่สามปีที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน 
ข้อ ๗ นอกจากเอกสารและหลักฐานตามความในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แล้ว  ให้บุคคลธรรมดา  

หรือนิติบุคคลซึ่งรับโอนแล้วแต่กรณี  ต้องแนบเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สําเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
 (๔) รูปถ่าย  ขนาด  ๔  x  ๖  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  รูป 
(ข) กรณีนิติบุคคล 
 (๑) สําเนาสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล  พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ 
 (๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  กรณีนิติบุคคลเป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด 
 (๓) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน  กรณีนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วน 
 (๔) สําเนารายชื่อและสัญชาติของกรรมการ  กรณีนิติบุคคลเป็นมูลนิธิ  สมาคม  หรือสหกรณ์ 
 (๕) สําเนารายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน  กรณีนิติบุคคลเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ 
 (๖) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือ

ผู้แทนนิติบุคคล 
ข้อ ๘ เม่ือผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาต

ตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น  และตรวจสอบด้วยว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  แล้วแต่กรณี  หากเห็นสมควรอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียน   
แต่หากตรวจพบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ผู้อนุญาตส่ังไม่อนุญาต 

ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนในระบบ  ให้ใช้แบบ  อ. ๓  ท้ายประกาศน้ี 
ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนนอกระบบ  ให้ใช้แบบ  อ. ๔  ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  

ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้รับโอนโรงเรียนตามแบบ  อ. ๕  ท้ายประกาศน้ี 
ใบแทนใบอนุญาตให้ รับโอนโรงเรียนให้ใช้แบบใบอนุญาตตามแบบ  อ . ๓  หรือ  อ . ๔   

ท้ายประกาศน้ีแล้วแต่กรณี  และมีข้อความว่า  “ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่มุมบนด้านขวา 
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ข้อ ๑๐ ผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประเภทในระบบ  และประเภทนอกระบบจะต้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการคุ้มครองการทํางาน  หรือ 
ตามกฎหมายแรงงาน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ บรรดาคําขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนที่ได้ ย่ืนไว้และยังพิจารณา
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ให้ถือว่าเป็นคําขอโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



 
 
แบบ อ. ๑ 

 คําขอโอนและรับโอนใบอนญุาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ 
------------------ 

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

๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอโอนใบอนุญาต 
     ๑.๑ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ช่ือ - สกุล.................................................................................................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา .............................. 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
    ๑.๒ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................  
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ ............................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ ่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................................................ 
หมู่ที่. ............... ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ................................................................... 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................................. 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ช่ือ - สกุล ....................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
๒. รายละเอียดเก่ียวกับผู้รับโอนใบอนุญาต 
    ๒.๑ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ชื่อ - สกุล .............................................................................................................................................. 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. 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 ..................................................... 
 
 
 
 

เลขรับท่ี......................... 
วันท่ี................................ 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 



      -๒- 
 
ข้าพเจ้าผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
 (๑)           เคย         ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .............เดือน................................................... พ.ศ. ................................... 
(๒)       เคย       ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา ..........ปี ............เดือน 
 ความผิดฐาน.......................................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่.................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ................ 
 พ้นโทษเมื่อวันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ................ 
(๓)           เคย        ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ............... 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ........................................................................................จังหวัด.................................................... 
 (๔.๒) ปรญิญา ............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ......................................................................................จังหวัด..................................................... 
๒.  ๒.๒ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ...............................................................................................................ประเภท...................................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ณ วันที่ ............................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ ่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ................................................................... 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................................. 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ช่ือ - สกุล ....................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ข้าพเจ้าผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
 (๑)           เคย        ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .............เดือน................................................... พ.ศ. ................................... 
(๒)       เคย       ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา ..........ปี ............เดือน 
 ความผิดฐาน.......................................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่.................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ................ 
 พ้นโทษเมื่อวันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ................ 



      -๓- 
 
(๓)         เคย           ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ............... 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ........................................................................................จังหวัด.................................................... 
 (๔.๒) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ......................................................................................จังหวัด...................................................... 
๓. ผู้ขอโอนมีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้รับโอนข้างต้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
เลขที่ใบอนุญาต.................................................................................................................................................. 
ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................................... 
ช่ือโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................................................................................. 
ประเภท .............................................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่เลขที่ .................................. อาคาร ........................................................................................................... 
ตรอก/ซอย.................................... ถนน ............................................................................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................................... 
 
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนญุาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ ดังต่อไปนี้  
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
     สําเนาทะเบียนบ้าน 
     สําเนาหลักฐานการศกึษาไม่ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี
     รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป 
     สําเนาใบสาํคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ 
     สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น กรณีนิติบุคคลเป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด 
     สําเนาบัญชีรายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วน 
     สําเนารายช่ือและสัญชาติของกรรมการ กรณีนิติบุคคลเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ 
     สําเนารายช่ือและสัญชาติของสมาชิกทุกคน กรณีนิติบุคคลเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ 
     หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
     สําเนาตราสารจัดต้ัง 
     สําเนารายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ      
     สําเนาหลักฐานที่แสดงว่า โรงเรียนได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนที่ดิน 
     หรือสิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเช่าแล้ว 
 
 
 
 
 
 



       -๔- 
 
๔ . ผู้ขอโอนและผู้รับโอนขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในคําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้ จัดต้ัง 
โรงเรียนในระบบ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบคําขอนี้ ถูกต้องตรงความจริงทุกประการ 
 
๕. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนได้ทราบแล้วว่า เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะ
เริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ข้าพเจ้า 
 
      (ลงช่ือ) ...................................................ผู้ขอโอน 
      (..................................................) 
 
      (ลงช่ือ) ...................................................ผู้รับโอน 
      (..................................................) 
 
      เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
 เมื่อวันที่ ...............เดือน.................................................พ.ศ. ................ 
   
 
 
 
      (ลงช่ือ)  ................................................... เจ้าหน้าที่ 
                (.................................................) 
       ...../..................../......................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
แบบ อ. ๒ 

 คําขอโอนและรับโอนใบอนญุาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ 
------------------ 

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

๑. รายละเอียดเก่ียวกับผู้ขอโอนใบอนุญาต 
     ๑.๑ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ช่ือ - สกุล.................................................................................................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา .............................. 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
    ๑.๒ กรณีผู้ขอโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ ............................................................................................... ประเภท ..........................................  
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ ณ วันที่ ............................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ ่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................................................ 
หมู่ที่. ............... ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ................................................................... 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................................. 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ช่ือ - สกุล ....................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
๒. รายละเอียดเก่ียวกับผู้รับโอนใบอนุญาต 
    ๒.๑ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ชื่อ - สกุล .............................................................................................................................................. 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. 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 ..................................................... 
 

เลขรับท่ี......................... 
วันท่ี................................ 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 



      -๒- 
ข้าพเจ้าผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
 (๑)           เคย       ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .............เดือน................................................... พ.ศ. ................................... 
(๒)       เคย       ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา ..........ปี ............เดือน 
 ความผิดฐาน.......................................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่.................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ................ 
 พ้นโทษเมื่อวันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ................ 
(๓)           เคย        ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ............... 
(๔) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ........................................................................................จังหวัด.................................................... 
 (๔.๒) ปรญิญา ............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ......................................................................................จังหวัด..................................................... 

  ๒.๒ กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ชื่อ...............................................................................................................ประเภท...................................................
เลขทะเบียน.........................................................ออกให้ณ วันที่ ............................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ ่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต ................................................................... 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .............................................................. 
ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล ช่ือ - สกุล ....................................................................................... 
เกิดวันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปีสัญชาติ .................. ศาสนา ............... 
อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ......................................................... 
หมู่ที่ ............... ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .............................................. 
จังหวัด ................................ โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .......................................... 
ข้าพเจ้าผู้รับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนเอกชนขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้าพเจ้า 
 (๑)           เคย        ไม่เคย ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิด 
 เรื่อง ................................................................................................................ 
 เมื่อวันที่ .............เดือน................................................... พ.ศ. ................................... 
(๒)       เคย        ไม่เคย ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเป็นเวลา ..........ปี ............เดือน 
 ความผิดฐาน.......................................................................................................................... 
 ต้ังแต่วันที่.................... เดือน ........................................................ พ.ศ. ................ 
 พ้นโทษเมื่อวันที่ ......................... เดือน ........................................ พ.ศ. ................ 
 



       -๓- 
 
(๓)         เคย           ไม่เคย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
 เมื่อวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ............... 
(๔)   สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 (๔.๑) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ........................................................................................จังหวัด.................................................... 
 (๔.๒) ปรญิญา .............................................................................................................................................. 
สถาบันการศึกษา ......................................................................................จังหวัด...................................................... 
๓. ผู้ขอโอนมีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้รับโอนข้างต้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
เลขที่ใบอนุญาต.................................................................................................................................................. 
ช่ือโรงเรียน.......................................................................................................................................................... 
ช่ือโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................................................................................................. 
ประเภท ............................................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่ .................................. อาคาร ........................................................................................................... 
ตรอก/ซอย.................................... ถนน ............................................................................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................................... 
 
โดยได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนญุาตให้จัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ ดังต่อไปนี้  
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน 
     สําเนาทะเบียนบ้าน 
     สําเนาหลักฐานการศกึษาไม่ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี
     รูปถ่าย ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป 
     ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ 
     สําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น กรณีนิติบุคคลเป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรอืบริษัทจํากัด 
     สําเนาบัญชีรายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วน 
     สําเนารายช่ือและสัญชาติของกรรมการ กรณีนิติบุคคลเป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์ 
     สําเนารายช่ือและสัญชาติของสมาชิกทุกคน กรณีนิติบุคคลเป็นสมาคมหรือสหกรณ์ 
     หนังสือมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
     รายละเอียดเก่ียวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
     สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสําเนาสัญญาเช่าอาคารที่มีกําหนดเวลาการเช่าไม่
น้อยกว่าสามปีที่ใช้จัดต้ังโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



       -๔- 
 
๔. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนขอรับรองว่า รายละเอียดที่ระบุในคําขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน 
นอกระบบ พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาใช้ประกอบคําขอนี้ ถูกต้องตรงความจริงทุกประการ 
 
๕. ผู้ขอโอนและผู้รับโอนได้ทราบแล้วว่า เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตจึงจะ
เริ่มดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้ขา้พเจ้า 
 
      (ลงช่ือ) ...................................................ผู้ขอโอน 
               (..................................................) 
 
      (ลงช่ือ) ...................................................ผู้รับโอน 
               (..................................................) 
 
      เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      เอกสารและหลักฐานครบถ้วนและสามารถรับไว้พิจารณาได้ 
 เมื่อวันที่ ...............เดือน.................................................พ.ศ. ................ 
  
 
 
 
  
      (ลงช่ือ)  ................................................... เจ้าหน้าที่ 
                (.................................................) 
       ...../..................../......................   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แบบ อ. ๓       หนังสืออนุญาตเลขที่ ............. /.............. 
 
 

 
ใบอนุญาตใหร้ับโอนโรงเรียนในระบบ 

------------------- 
 

  ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จดัต้ังโรงเรียน............................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต................................................................... 
จังหวัด....................................................... ลงวันที่.........................เดือน................................................................... 
พ.ศ. ............................ น้ัน 
 
  อนุญาตให้..........................................................................................................................ผู้ขอโอน 
โอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน................................................................................................................................. 
เลขที่ใบอนญุาต ......................................................................................................................................................... 
ให้แก่..............................................................................................................................................................ผู้รับโอน 
อยู่บ้านเลขที่.................................อาคาร.................................................................................................................... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................................หมู่ที่........................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด........................................... 
 
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่............เดือน...................พ.ศ. ........เป็นต้นไป 
    
      ให้ไว้ ณ วันที ่............เดือน...................พ.ศ. ........ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................................ ผู้อนุญาต 
              (..........................................................) 
 
 
 
 
--ประทับตราส่วนราชการ-- 
 
 
 
 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 
(กรณีผู้รบัใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา) 



 
แบบ อ. ๔       หนังสืออนุญาตเลขที่ ............. /.............. 
 
 

 
ใบอนุญาตใหร้ับโอนโรงเรียนนอกระบบ 

------------------- 
 

  ตามคําร้องขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จดัต้ังโรงเรียน............................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต................................................................... 
จังหวัด....................................................... ลงวันที่.........................เดือน................................................................... 
พ.ศ. ............................ น้ัน 
 
  อนุญาตให้..........................................................................................................................ผู้ขอโอน 
โอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน................................................................................................................................. 
เลขที่ใบอนญุาต ......................................................................................................................................................... 
ให้แก่..............................................................................................................................................................ผู้รับโอน 
อยู่บ้านเลขที่.................................อาคาร.................................................................................................................... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................................หมู่ที่........................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................................... จังหวัด........................................... 
 
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ........เดือน..................พ.ศ. ..........เป็นต้นไป 
    
      ให้ไว้ ณ วันที่........เดือน..................พ.ศ. .......... 
 
 
            (ลงช่ือ)............................................................ ผู้อนุญาต 
                    (..........................................................) 
 
 
 
 
--ประทับตราส่วนราชการ-- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ติดรูปถ่าย 
(กรณีผู้รบัใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา) 



 
 
 
แบบ อ. ๕ 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียน 
-------------------- 

       เขียนที่........................................................................ 
       วันที่ ...............เดือน............................พ.ศ. .............. 
 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต........................................................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ใบทะเบียน เลขที ่............................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ .................. ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................................................................... 
หมู่ที่................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ............................................................................ 
จังหวัด.....................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................................................. 
ได้รับโอนใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ช่ือโรงเรียน................................................................................................................................................................. 
ช่ือโรงเรียนอักษรต่างประเทศ (ถ้าม)ี ......................................................................................................................... 
ประเภท....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขที่.....................................อาคาร................................................................................................................... 
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................................................................หมู่ที่.......................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................. 
มีความประสงค์ที่จะขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชน เน่ืองจาก.......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
และได้แนบ       หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายหรือถูกทําลาย 
                    ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญ  

           หนังสือมอบอํานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 

 

     (ลงช่ือ) .................................................. ผู้ย่ืนคําขอ 
             (...................................................) 

เลขรับท่ี......................... 
วันท่ี................................ 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 


