
1. การขอจัดตั้งและการขอด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ 

1.1 การขอจัดตั้งโรงเรียน 

 ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียน ต้องก่อสร้างอาคารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนปีการศึกษานั้น     
โดยการก่อสร้างอาคารจะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากทางราชการที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานเทศบาล 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และจะต้องก่อสร้างให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆ และตามระเบียบกฎหมายที่ออก
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โดยอนุโลม 

 ทั้งนี้ ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนในส่วนภูมิภาคที่ประสงค์ จะขอให้ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตรวจสอบแบบแปลน ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด ให้ยื่นเรื่องต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือส่งต่อให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 เอกสารประกอบ 
 1. หนังสือขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
 2. ส าเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน (แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินจะขอจัดตั้งโรงเรียน) 
 3. ผังแสดงบริเวณท่ีดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเอกสารที่จะขอก่อสร้าง 
 4. แบบแปลน จ านวน 3 ชุด 
 5. รายการค านวณทางวิศวกรรม 
 6. หนังสือรับรองแบบแปลนจากสถาปนิกและวิศวกร 
 7. ส าเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร 
 กรณีขอใช้อาคารเดิม ต้องมีหนังสือรับรองความม่ันคงของอาคารจากวุฒิวิศวกรด้วย 
การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

 การใช้ชื่อโรงเรียน  ตราโรงเรียน  ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนยื่นหนังสือขอตรวจสอบชื่อและตราประจ า
โรงเรียน ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 1. ค าขอ แบบ สช.1 ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 2. แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1 
 3. ตราสารจัดตั้งโรงเรียนที่ได้ประทับตราโรงเรียนไว้มุมล่างด้านซ้าย จ านวน 3 ชุด 
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จ านวน 3 ชุด 
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 5. เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน หรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้วจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือ
พ้ืนดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม้น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปีให้แก่
โรงเรียนได้ 

 ในกรณีที่ที่ดินจะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบเป็นที่ดินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์หรือองค์กรทางศาสนาอ่ืน ผู้ขอรับใบอนุญาต    
จะแสดงหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดินอย่างอ่ืนที่มิใช่สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสิบปีก็ได้ 
 6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 8. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

9. รูปถ่ายของผู้รับใบอนุญาต ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน  6 เดือน จ านวน 2 รูป 

10. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
11. แผนการเรียน ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่จะเปิดสอน ส าหรับการขอจัดตั้งโรงเรียน

เอกชนประเภทอาชีวศึกษาและส าเนาหนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตรส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 
12. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ 
13. บัญชีเครื่องมืออุปกรณ ์
14. รายชื่อหนังสือในห้องสมุด 
15. รายชื่อครูผู้สอนพร้อมวุฒิการศึกษา 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  

 1. ค าขอ แบบ สช.1 ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 2. แบบรายการประวัติย่อของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคลให้จัดตั้งโรงเรียนท้ายแบบ สช.1 
 3. ตราสารจัดตั้งโรงเรียนที่ได้ประทับตราโรงเรียนไว้มุมล่างด้านซ้าย จ านวน 2 ชุด 
 4. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จ านวน 2 ชุด 
 5. เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้จัดตั้งโรงเรียน หรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้วจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือ
พ้ืนดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม้น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปีให้แก่
โรงเรียนได้ 
 ในกรณีที่ที่ดินจะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในระบบเป็นที่ดินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์หรือองค์กรทางศาสนาอ่ืน ผู้ขอรับใบอนุญาต    
จะแสดงหลักฐานการอนุญาตให้ใช้ที่ดินอย่างอ่ืนที่มิใช่สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสิบปีก็ได้ 
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 6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล 
 7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล 
 8. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล 
 9. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
 10. แผนการเรียน ประเภทวิชา สาขาวิชา/สาขางานที่จะเปิดสอนส าหรับการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา และส าเนาหนังสืออนุมัติให้ใช้หลักสูตรส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 
 11. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ 

12. บัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
13. รายชื่อหนังสือในห้องสมุด ส าหรับการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
14. รายชื่อครูผู้สอนพร้อมวุฒิการศึกษา ส าหรับการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
15. หลักฐานการเป็นนิติบุคคล รายงานการประชุมที่ก าหนดให้บุคคลใดเป็นผู้ลงนามแทนนิติบุคคล      

ในการขอจัดตั้งโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน ตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน   
และเอกสารประกอบการพิจารณาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่และช าระค่าธรรมเนียมค า
ขอ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความพร้อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และด าเนินการออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียน (สช.2) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอผู้มีอ านาจ พิจารณาลงนามใบอนุญาตให้จัดตั้งและ
ประทับตราอนุญาตให้ใช้ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน พร้อมทั้งออกเลขที่
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.2) 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง พร้อมทั้ง
รับใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเก็บส าเนาใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนให้ สช. เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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แผนภูมิ การด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน พร้อมเอกสาร 
ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ 

วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ด าเนินการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.2) 

เสนอผู้มีอ านาจ พิจารณาลงนามใบอนุญาต 
ให้จัดตั้ง ประทับตราอนุญาตให้ใช้ตราสารจัดตั้ง 
ออกเลขท่ีใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.2) 

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง 
รับใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน 

จัดเก็บส าเนาใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ 
ของโรงเรียน ส่งส าเนาใบอนุญาต ตราสารจัดตั้ง 

และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ให้ สช. 
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 ขั้นตอนที่ 2  การขอเปิดด าเนินกิจการโรงเรียน 

 เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 1. โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจาก
ภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนในระบบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันได้รับใบอนุญาต 

 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 18 วรรคสองและที่ก าหนด
ไว้ในใบอนุญาตเฉพาะในส่วนที่ต้องด าเนินการก่อนเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ผู้อนุญาตก าหนด 

 3. โอนเงินและทรัพย์สินอ่ืนซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบภายในเวลาที่ผู้อนุญาต
ก าหนด 

 4. ด าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 30 ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด 

 5. เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการตามข้อ 1- ข้อ 4 แล้วให้ส่งส าเนาเอกสารตามข้อ 1- ข้อ 4            
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเมื่อพร้อมที่จะเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบให้แจ้งให้ผู้อนุญาต
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดด าเนินกิจการ 

 6. เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตด าเนินการถูกต้องตามมาตรา 25 ให้แจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบเพ่ือเปิดด าเนินกิจการได้ แต่ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าผู้รับใบอนุญาตยังด าเนินการไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา 25 จะสั่งให้โรงเรียนในระบบชะลอการเปิดด าเนินกิจการไปก่อนจนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้องก็
ได้ ทั้งนี้  ผู้อนุญาตต้องแจ้งวันเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากผู้อนุญาตตามก าหนดเวลาตามวรรคสอง             
ให้โรงเรียนในระบบนั้นเปิดด าเนินกิจการได้ตามก าหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ 
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แผนภูมิ การด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองในที่ดิน 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินหรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพัน 

อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต 

ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และตามใบอนุญาตเฉพาะในส่วนที่ต้องด าเนินการก่อนเปิดด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

ผู้รับใบอนุญาต โอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียน 
และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

เมื่อพร้อมที่จะเปิดด าเนินกิจการโรงเรียน ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ท าหนังสือแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดด าเนินกิจการ 

ผู้อนุญาต ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรา 25 
กรณีเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเพ่ือเปิดด าเนินกิจการได้ 

กรณีท่ียังไม่ถูกต้อง ให้แจ้งโรงเรียนด าเนินการให้ถูกต้อง 



 ส าหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติแตกต่างจากโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอ่ืน 
ก่อนยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นเรื่องขออนุมัติหลักสูตร ต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  ที่โรงเรียนตั้งอยู่เพ่ือส่งให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณา และ
น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติหลักสูตร 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2525 

 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ที่
เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 

 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนนานาชาติ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550 

 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ชื่อเพ่ือจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเอกชน        
พ.ศ. 2537 

 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

QR CODE คูม่ือการปฏิบตัิงานการตัง้โรงเรียนเอกชน 


