
คู่มือการขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน 

1. ชื่องาน   

 การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้การด าเนินการโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบเป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับ
ใบอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการและบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

3.ขอบเขตของงาน 

 การยื่นเรื่องของผู้รับใบอนุญาตหรือทายาท จนถึงการได้รับอนุญาตให้โอนกิจการโรงเรียน 

4. ค าจ ากัดความ 

 ผู้รับโอน หมายความว่า ผู้อ่ืนที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ หรือ
กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตตายหรือเป็นบุคคลสาบสูญ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 21 หรือ มาตรา 
22 แล้วแต่กรณี 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 5.1 ผู้ขอโอนยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 221 หรือ มาตรา 22 แล้วแต่กรณีวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความเห็น และท าเรื่อง
พร้อมใบอนุญาต 

 5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

 5.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งการอนุญาตให้ผู้ขอทราบ เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และเก็บ
ส าเนาใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบ 
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6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 แผนภูมิ  การขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียน 
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โรงเรียนยื่นค าร้องขอโอนและขอรับโอนกิจการโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรา 106 และ 107 แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ บัญชีรายการ
อุปกรณ์และเครื่องมือ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด สรุปข้อมูล                  
และด าเนินการออกใบอนุญาต 

ผู้มีอ านาจพิจารณา 

และออกเลขท่ีใบอนุญาต 

ส านักงานศึกษาจังหวัดแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ เก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและเก็บส าเนาหนังสืออนุญาตไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งส าเนา 
ใบอนุญาตแจ้ง สช. ทราบ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 อ.1 ค าร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน 
 7.2 อ.2  หนังสืออนุญาตให้โอนโรงเรียน   
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ค าร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (อ.1) 
 8.2 แบบรายการประวัติย่อของผู้ขอรับโอนโรงเรียน 
 8.3 เอกสารแสดงการการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้เป็นที่จัดตั้ง 
โรงเรียนที่ขอโอนฉบับจริงพร้อมส าเนา 
 8.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 8.5 หลักฐานแสดงความรู้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณี 
 8.6 หลักฐานแสดงว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือหนังสือรับรองตนเอง) 
 8.7 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่แล้ว 6 เดือน จ านวน  3  รูป 
 8.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
 8.9 หนังสือยินยอมของคู่สมรสทั้งของผู้โอนและผู้ขอรับโอนโรงเรียน 
 8.10 ส าเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ส าเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับจ านวนที่ดิน อาคารเรียน                   
อาคารประกอบ และความจุนักเรียน 
 8.11 แผนผังอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
 8.12 บัญชีส ารวจครู นักเรียน บัญชีรายชื่อครูที่มีอยู่ในวันรับโอน และหลักฐานการวัดผลประเมินผล
นักเรียนที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับโอน 
 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นหลักฐานการเป็นนิติบุคคล และให้ยื่นค าร้องขอผู้ลงนามแทนนิติบุคคลนั้น                   
(ร.11) ด้วย โดยยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารตามข้อ 5,7 และ 9 
 กรณีตามมาตรา 107,108 และ 109* แล้วแต่กรณี ต้องยื่นเอกสารประกอบดังนี้ 

1. ค าร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียน (อ.1) เป็นผู้ยื่นขอโอนกิจการโรงเรียนให้แก่ทายาท 
หรือบุคคลอ่ืน 

2. ส าเนาใบมรณะบัตร 
3. ค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและทายาท 
4. หนงัสอกานยินยอมการโอนโรงเรียนของทายาททุกคน 
5. เอกสารอ่ืนเช่นเดียวกับกรณีผู้ขอรับโอนเป็นบุคคลธรรมดา 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2531 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การก าหนดความรู่ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 

และผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. ชื่องาน 

 การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้อง
ประกอบ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบที่มีความมั่นคงแข็งแรง
เป็นไปตามแปลนที่ได้รับอนุญาต 

3. ขอบเขตของงาน 

 การยื่นค าร้องของโรงเรียนจนถึงการได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน                       
และห้องประกอบ 

4. ค าจ ากัดความ 

 อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ หมายถึง อาคารเรียน อาคารประกอบหรื
องห้องเรียนและห้องประกอบที่โรงเรียนได้รับการอนุญาตทั้งในส่วนของการขอใช้แบบแปลนการขอก่อสร้างอาคารต่าง 
ๆ ภายในโรงเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน  และเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนเอกชนแต่ละประเภท 

5. ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 โรงเรียนยื่นค าร้องขอใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบพร้อมเอกสาร
ประกอบต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง 

 5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ออกตรวจอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียนและห้องประกอบ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปความ
คิดเห็นและท าเรื่องพร้อมใบอนุญาต 

 5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาตและออกเลขที่ใบอนุญาต 

 5.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งการอนุมัติให้โรงเรียนทราบ เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และเก็บ
ส าเนาหนังสืออนุญาตไปไว้เป็นหลักฐาน 

 

 



 

6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 แผนภูมิ  การขอใช้อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องประกอบ 

7. แบบฟอร์มที่ใช้  
 7.1 ค าร้องต่าง ๆ 
 7.2 ใบอนุญาตต่าง ๆ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ค าร้องขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ  
 8.2 ส าเนาใบอนุญาตให้ใช้แบบแปลนสร้างอาคาร 
                8.3  แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
 8.4 ส าเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และความจุนักเรียน 
 ส าหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เพ่ิมแผนผังที่ตั้งโรงเรียนและหลักฐานความมั่นคงของอาคารเพ่ือใช้
เป็นอาคารเรียน แต่ไม่ต้องจัดท าเอกสารตามข้อ 2 
กฎมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้

จัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่องาน 
 การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนถูกต้องได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด สามารถด าเนินกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
3. ขอบเขตของงาน 
 ผู้ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
(ประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ) และโรงเรียนนอกระบบ 
4. ค าจ ากัดความ 

4.1 โรงเรียน หมายความว่า สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือ 
โรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

4.2 โรงเรียนในระบบ หมายความว่า สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย  
วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา                           
ที่แน่นอน 
 4.3 โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา 
และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
 4.4  โรงเรียนนอกระบบ หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยึดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ
การส าเร็จ 
 4.5 ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 4.6 ผู้อนุญาต หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือศึกษาธิการจังหวัด 
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
 4.7 ตราสารจัดตั้ง  หมายความว่า ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) ชื่อ ประเภท ระดับของโรงเรียนในระบบ 3) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ 4) 
เงินทุนและทรัพย์สินในการขอจัดตั้ง 5) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎหมายโรงเรียนเอกชนและที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 4.8 รายละเอียดกิจการของโรงเรียนในระบบ หมายความว่า รายการที่ผู้ขออนุญาตต้องแนบพร้อมกับ
ตราสารจัดตั้งในการยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน ได้แก่ 1)โครงการและแผนการด าเนินงาน 2)หลักสูตรและวิธีการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลการศึกษา 3) อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 4) คุณสมบัติ อัตรา
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและการเลิกจ้างและสวัสดิการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 



 
 4.9 สช. หมายความว่า  ส านกับริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 4.10 สนง.ศธจ. หมายความว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.11 ศธจ. หมายความว่า  ศึกษาธิการจังหวัด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 5.1 โรงเรียนในระบบ 
  5.5.1 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาสามัญศึกษา 
   1) ผู้ขอยื่นค าร้องขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียน
ตั้งอยู่  และช าระค่าธรรมเนียมค าร้อง (โดยแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบพร้อม
กับค าขอด้วย) 
   ในส่วนของการด าเนินการด้านอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น การขอใช้แบบแปลน การขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ผู้ขอด าเนินการยื่นต่อองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ พิจารณาอนุญาตโดยให้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
   2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  อาทิเช่น 
   2.1) คณะกรรมการตรวจพิจารณาการใช้หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา 
   2.2) คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนสถานที่
ต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3) คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 2 ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ท่ีตั้งโรงเรียน 
วิเคราะห์ สรุปข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 
   4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่
ใบอนุญาต (ผู้อนุญาตจะต้องพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ยื่นค าขอ) 
   5) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต โดยผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้เป็นหลีกฐาน พร้อมทั้งส่งส าเนาแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ 
   6) เมื่อผู้ขอได้รับอนุญาตตามข้อ 5 แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 
25 และ 26 ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด จึงจะสามารถเปิดด าเนินกิจการได้ ตลอดทั้งให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 
30,37,40 และมาตรา 42    

 
QR CODE คู่มือการปฏิบัติงานการโอนโรงเรียนเอกชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


