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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัดตั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติโ รงเรีย นเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ อั น เป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในการประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัด ตั้ง รายละเอีย ดเกี่ย วกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ การทําตราสารจัดตั้งต้องมีรายการตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และรายการอื่นที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาด
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอาจดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งตามแบบที่
สํานักงานกําหนด
ตราสารจัด ตั้ง ต้องประทับตราโรงเรีย นไว้มุมด้า นซ้ายของตราสารจั ด ตั้งด้ว ยหมึกสีน้ําเงิ น
พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญ าตกํากับในดวงตราที่ประทับ โรงเรีย นที่อยู่ในเขตกรุง เทพมหานคร
ให้จัดทําตราสารจัดตั้งจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ให้ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตด้วยหมึกสีแดงพร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้อนุญาตกํากับในดวงตราที่ประทับไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้ง และให้ผู้อนุญาตจัดเก็บตราสาร
จัดตั้งไว้ที่ทําการของผู้อนุญาตจํานวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนในระบบจํานวน
หนึ่งชุด กรณีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ให้ส่งตราสารจัดตั้งให้สํานักงานเก็บไว้จํานวนหนึ่งชุด
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การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตัง้ และการกําหนดขนาดที่ดนิ ทีใ่ ช้เป็นทีต่ ั้งของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยลงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงไว้ในทะเบียนการจัดทําหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในตราสารจัดตั้ง
ข้อ ๕ การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ต้องมีรายการตามที่กําหนดไว้
ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาจดําเนินการจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการตามแบบที่สํานักงานกําหนด
รายละเอีย ดเกี่ย วกับกิจการของโรงเรี ย นในระบบ ต้องประทับตราโรงเรีย นไว้มุมด้านซ้า ย
ของรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบด้วยหมึกสีน้ําเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับใบอนุญาต
กํากับในดวงตราที่ประทับ โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ให้ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตด้วยหมึกสีแดง พร้อมลงลงลายมือชื่อ
ผู้อนุญาตกํากับในดวงตราที่ประทับไว้มุมล่างด้านขวาของรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
และให้ผู้อนุญาตจัดเก็บไว้ที่ทําการของผู้อนุญาตจํานวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียน
ในระบบจํานวนหนึ่งชุด กรณีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบให้สํานักงานเก็บไว้
จํานวนหนึ่งชุด
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารเรีย นการสอน และการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยให้ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรีย น
ในระบบ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสํานักงาน สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้วแต่กรณี
ส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงการและแผนการดําเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนีย มอื่น หรือเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้รับใบอนุญ าต
แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กฎกระทรวง

การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการ
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดิน
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕)
และวรรคสาม และมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็น
กฎหมายที่มี บทบัญ ญัติบ างประการเกี่ย วกับการจํา กัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ยื่นคําขอตามแบบ สช. ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การจัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบในเขตกรุง เทพมหานคร ให้ยื่น คําขอ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดอื่น 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) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง
และตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ที่ได้ประทับตราของโรงเรียนในระบบไว้มุมล่างด้านซ้าย
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(๓) หลักฐานตามมาตรา ๒๓ แล้วแต่กรณี
(๔) สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสําเนา
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
(๖) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๗) หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(๘) รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จํานวนสองรูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก
หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจําเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกินหกเดือน
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๔ กรณีผู้ข อรับใบอนุญ าตเป็น นิติบุคคล ให้ยื่น คําขอพร้อมด้ว ยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สําหรับนิติบุคคลที่เป็น บริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
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) นายทะเบียนซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องรับรองไว้ไม่เกินสามเดือน
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนในระบบจํานวนสองชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๕ ให้รายการต่อไปนี้ เป็นรายการอื่นตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๕)
(๑) ตราของโรงเรียนในระบบ
(๒) ระเบียบการของโรงเรียนในระบบ
(๓) ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ
(๔) จํานวนห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน พร้อมระบุขนาด และ
ความจุนักเรียนต่อห้อง
(๕) จํานวนห้องประกอบ
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ข้อ ๖ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการและ
แผนการดําเนินงาน ต้องประกอบด้วย
(๑) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนในระบบ
(๒) การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในระบบ พร้อมด้วยขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ
(๓) แผนและขั้นตอนการดําเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิท ธิ
เหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าให้แก่โรงเรียนในระบบ
(๔) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการโอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่
โรงเรียนในระบบ
(๕) แผนและขั้นตอนในการดําเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
(๖) แผนการขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงินจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ในกรณีที่ประสงค์จะให้มีการขอความช่วยเหลือดังกล่าว
(๗) แผนการขอการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน รับรองมาตรฐานสากลที่ได้รั บ
การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาหกปี สําหรับโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ
ข้อ ๗ เมื่อผู้ อนุญ าตได้ รับคํา ขอพร้อมเอกสารและหลัก ฐานครบถ้ ว นแล้ ว ให้ผู้อ นุญ าต
ตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น และตรวจสอบด้วยว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด ๒ หรือไม่ หากเห็นสมควรอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามประเภทและระดับที่ขออนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น แต่หากตรวจ
พบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาต
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ให้ใช้แบบ สช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีอนุญ าตให้จัดตั้งโรงเรีย นในระบบ ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการของ
ส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบ
ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบไว้ที่ที่ทํา
การของผู้อนุญาต จํานวนหนึ่งชุด มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดเก็บไว้ที่โรงเรียนในระบบ จํานวนหนึ่งชุด
และสําหรับกรณีที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้วแต่กรณี ส่ง
สําเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
ในระบบให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บไว้ จํานวนหนึ่งชุด
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบสูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใน
สาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามแบบ สช. ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนใบอนุญ าตให้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบให้ใช้แ บบใบอนุญ าตตามแบบ สช. ๒ ท้า ย
กฎกระทรวงนี้และมีข้อความว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ท่มี ุมบนด้านขวา
หมวด ๒
มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ข้อ ๙ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีคําว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย
หรือ อาจมี อัก ษรต่า งประเทศกํา กับ ด้ว ยก็ ได้ และสํา หรั บโรงเรี ย นในระบบที่ จัด การศึ กษาประเภท
อาชีว ศึกษาทั้ง ระดั บประกาศนีย บัต รวิชาชีพและระดับ ประกาศนีย บั ต รวิ ชาชี พ ชั้น สูง อาจใช้ คําว่ า
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนคําว่า “โรงเรียน” ก็ได้
ในกรณีที่โรงเรียนในระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย ต้องอ่านแล้วได้สําเนียงสอดคล้อง
กับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคําที่แปลแล้วมีความหมายว่า
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีนําหน้าหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนในระบบ
ข้อ ๑๐ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้อง
(๑) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนในระบบ
(๒) ไม่พ้องหรือมุ่ งหมายให้ค ล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิ ไธย หรือ พระนามของ
พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๓) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการี
หรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๔) ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ ชื่ อ สกุ ล หรื อ ชื่ อ อื่ น ใดที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานจาก
พระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนในระบบ
(๕) ไม่ซ้ํากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกดําเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(๖) ไม่เป็น ชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัวแทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรีย น
ในระบบ หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญ าตตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสอง
(๗) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ ตราของโรงเรียนในระบบต้อง
(๑) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔.๕ เซนติเมตร
วงในมีเ ส้น ผ่าศูน ย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็น สัญ ลัก ษณ์ข องโรงเรีย นในระบบ
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนให้เขีย นชื่อเต็มของโรงเรียนในระบบ ส่วนด้านล่างให้
เขียนชื่ออําเภอและจังหวัดที่โรงเรียนในระบบตั้งอยู่
(๒) ไม่เหมือนหรือมุ่ง หมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราช
สัญลักษณ์ ตราประจําราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทํานองเดียวกัน
(๓) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับเครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ
(๔) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๑๒ สถานที่แ ละบริเวณที่จะใช้เป็น ที่ตั้งโรงเรีย นในระบบต้องไม่ขัด ต่อสุข ลักษณะหรือ
อนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิด
อันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนในระบบ
ที่ดินสําหรับจัดตั้งโรงเรียนในระบบต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่น
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขต
ชัดเจน เว้นแต่ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขต
ของโรงเรียนในระบบก็ได้
ข้อ ๑๓ โรงเรียนในระบบต้องมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งหมด เว้นแต่โรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาที่เปิดสอนวิชาเกษตรกรรมจะจัดให้มีที่ว่าง
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ก็ได้ และโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติ
ทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ อาจจัดให้มีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามน้อยกว่าหนึ่งในสาม
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

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เปิดสอนหลายประเภทวิชา
ต้องมีข นาดที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ เว้น แต่เปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมด้ว ยต้องมีข นาดที่ดิน
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 ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สี่
(๓) ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ใช้เกินชั้นที่สี่ได้
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับชายและหญิงแยกต่างหาก
เป็นสัดส่วนในตัวอาคารเรียนชั้นนั้น ๆ ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไป ต้องจัดให้มีลิฟต์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วย
ข้อ ๑๘ ห้องเรียนต้องเป็นห้องโล่งไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวาง มีทางเข้าออกสองทาง โดยแต่ละ
ทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ในกรณีที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า
๑.๖๐ เมตร และต้องมีพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร ในกรณีที่
ห้องเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ความกว้างของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ในกรณีที่ห้องเรียนเป็นรูปอื่น ๆ
ส่วนที่แคบที่สุดของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
(๒) ห้องเรีย นระดับประถมศึกษา ระดับมัธ ยมศึกษา ระดับประกาศนีย บัต รวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และความกว้างของห้อง
ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ห้อ งเรีย นระดั บ ก่ อนประถมศึ กษา ระดั บประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ กษาของ
โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษา
แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐
ตารางเมตร
ข้อ ๑๙ ภายในบริเวณโรงเรียนในระบบต้องจัดให้มีนํา้ ดื่ม น้ําใช้ ห้องส้วมจัดแยกส่วนสําหรับ
ชายและหญิง และที่รับประทานอาหารให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ข้อ ๒๐ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรีย นการสอน วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการของ
โรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๓)

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๓
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๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๑ โรงเรียนในระบบที่เปิดสอนมากกว่าหนึ่งประเภทจะต้องจัดให้มีที่ดิน อาคารเรีย น
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
รวมของนักเรียนแต่ละห้องต้องไม่เกินสี่สบิ คน
(๒) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธ ยมศึกษา ห้องเรีย นที่มีพื้น ที่ ๔๘ ตารางเมตร ให้
คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกิน ห้องละสี่สิบห้าคน ถ้ามีพื้น ที่เพิ่มจาก ๔๘ ตารางเมตร ให้คํานวณ
ความจุเพิ่มขึ้น ได้โ ดยถือเกณฑ์ ๑ ตารางเมตร ต่อนักเรีย นหนึ่งคน และจํานวนรวมของนักเรีย น
แต่ละห้องต้องไม่เกินห้าสิบห้าคน
(๓) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญ ศึกษาที่จัด การเรีย นการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษาแก่บุคคลที่มี
ลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ให้คํานวณความจุนักเรียนหนึ่งคน ต่อ
พื้นที่ ๑ ตารางเมตร
ข้อ ๒๓ การคํ านวณความจุ นักเรีย นต่อห้ องเรีย น ห้ องเรีย นปฏิบั ติการ หรือ สถานที่ฝึ ก
ปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้องเรียน ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสี่สิบห้าคน
(๒) ห้องเรียนปฏิบัติการ ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสี่สิบห้าคน
(๓) สถานที่ฝึ ก ปฏิบั ติ ง านประเภทวิ ชาอุ ต สาหกรรม ให้ คํ า นวณความจุ นั กเรี ย นหนึ่ ง คน
ต่อพื้นที่ ๖ ตารางเมตร
(๔) สถานที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านประเภทวิ ช าเกษตรกรรม ให้ คํ า นวณความจุ นั ก เรี ย นหนึ่ ง คน
ต่อพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๒๔ การคํานวณความจุนักเรีย นต่อห้องเรีย นของโรงเรีย นในระบบประเภทนานาชาติ
มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา
(ก) เตรียมอนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน
(ข) อนุบาล ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบคน
(๒) ระดับประถมศึกษา ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละยี่สิบห้าคน
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ให้คํานวณความจุนักเรียนได้ไม่เกินห้องละสามสิบคน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก
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๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๕ การคํ า นวณความจุสู ง สุ ด ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นแต่ล ะประเภท มี หลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรี ย นในระบบประเภทสามั ญ ศึ กษา ให้ คํ านวณความจุนั ก เรี ย นห้ าคน ต่ อ พื้ น ที่
๘ ตารางเมตร พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน
โดยความจุสงู สุดต้องไม่เกินห้าพันคน
(๒) โรงเรี ย นในระบบประเภทอาชี ว ศึ ก ษา ให้ คํ า นวณความจุ นั ก เรี ย นห้ า คน ต่ อ พื้ น ที่
๘ ตารางเมตร พื้นที่ที่ใช้ในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนคํานวณจากขนาดที่ดินของโรงเรียน
โดยความจุสูงสุดของนักเรียนรอบเช้าและรอบบ่ายต้องไม่เกินรอบละห้าพันคน
(๓) โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ให้คํานวณจากจํานวนห้องเรียนและระดับชั้นเรียน
ที่เปิดสอน
หมวด ๓
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
ข้อ ๒๖ การขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบก่อนยื่นคําขอ
ให้ผู้รับใบอนุญ าตที่ประสงค์จะเปลี่ย นแปลงรายการในตราสารจัด ตั้งยื่น คําขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจั ด ตั้ง ตามแบบ สช. ๓ ท้ ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้ง แนบตราสารจั ด ตั้ง และ
รายละเอียดที่จะขอเปลี่ย นแปลง โดยให้แ สดงเหตุผลที่จะขอเปลี่ย นแปลง ตลอดจนเสนอมาตรการ
รองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบประกอบการพิจารณาของผู้อนุญาต
ให้ นํ า ความในข้ อ ๒ มาใช้บั ง คั บกั บ การยื่ น คํ าขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง
โดยอนุโลม
การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดทําเอกสารประกอบคําขอจํานวนสองชุด สําหรับ
ในเขตจังหวัดอื่นให้จัดทําจํานวนสามชุด
ข้อ ๒๗ การขอเปลี่ย นแปลงรายการในตราสารจัด ตั้งที่ เป็น การขอเปลี่ย นแปลงประเภท
โรงเรีย นหรือการขอลดหรือ ยุบระดับที่เ ปิด สอน ผู้ รับใบอนุญ าตต้องแจ้งให้นักเรีย นและครู ที่ได้รั บ
ผลกระทบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนยื่นคําขอ
ข้อ ๒๘ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งที่เป็นการขอเปลี่ยนแปลงขนาดที่ดินหรือ
สถานที่ตั้ง ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ของโรงเรียนในระบบประกอบคําขอ
การขอเพิ่มขนาดที่ดิน ที่ใช้จัด ตั้ง โรงเรีย นในระบบ ที่ดิน ที่ขอเพิ่มจะต้องมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ตารางวา และอยู่ห่างจากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามเส้นทางคมนาคมไม่เกิน
๑ กิโลเมตร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ในกรณีที่ที่ดินตามวรรคสองอยู่ห่างเกิน ๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๓ กิโลเมตร ให้สํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้ว แต่กรณี ส่งคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และ
เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งผลการพิจารณาให้
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้ว แต่กรณี เพื่อ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบต่อไป
ข้อ ๒๙ เมื่อผู้อนุญ าตได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้ว นแล้ว ให้ผู้อนุญ าต
พิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามหมวด ๒ เหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลง
มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ และแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วน
ในกรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ให้ผู้อนุญาตประทับตราเครื่องหมาย
ราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง
ให้นําความในข้อ ๗ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการจัดเก็บคําขอและเอกสารประกอบคําขอตาม
ข้อ ๒๖ โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ คําขอรับใบอนุญ าตที่ได้ยื่น ไว้ก่อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับและยังอยู่ร ะหว่า ง
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่งและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่างไป
จากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

