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จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนด
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บทที่ ๑
โรงเรียนสาขา
ที่มาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า โรงเรียนในระบบอาจจัดตั้ง
สาขาได้ การจัดตั้ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ต่อมา คณะกรรมการส่งเสริมการศึก ษาเอกชนได้ออกระเบียบว่า ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
จัดตั้งสาขาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริม การศึ กษาเอกชนได้ ออกประกาศ เรื่อง แบบคาขออนุญ าตและใบอนุญ าตจัด ตั้ง สาขา
และคาขออนุญาตและใบอนุญาตเลิก สาขา ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดาเนินงานโรงเรียนสาขาเป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ซึ่ง
คลอบคลุมทั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ และหากไม่มีการจัดทาคู่มือสาหรับการ
จัดตั้งและการดาเนินงานโรงเรียนสาขาอาจทาให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้ น สานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
สาหรับการจัดตั้งและการดาเนินงานโรงเรียนสาขา ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา โดยคาดหวังว่าการ
ปฏิบัติงานจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นิยามศัพท์
“โรงเรียนหลัก” หมายความถึง โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ หรือประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขา
“โรงเรียนสาขา” หมายความถึง สาขาของโรงเรียนหลัก
“ผู้อนุญาต” หมายความถึง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด” หมายความถึง สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
๑.หลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียนสาขา
(๑.๑) ต้องเป็น โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติห รือประเภทสามัญศึกษา ยกเว้นโรงเรียนการกุศล
การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์
(๑.๒) ต้องผ่ านการประเมิน คุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับดีมากขึ้นไป
สาหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่
หน่ ว ยงานรั ฐ บาลเจ้ าของหลั ก สู ต รเฉพาะชาติ ของประเทศนั้ น ๆ กาหนด หรือ องค์ กรที่ ได้รั บ การรับ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๑

(๑.๓) ต้องขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
(๑.๔) ต้องขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาไม่เกินหนึ่งโรงเรียนสาขา
(๑.๕) ต้องจัดตั้งโรงเรีย นสาขาในระดับและประเภทเดียวกันกับโรงเรียนหลัก กล่ าวคือ โรงเรียนสาขา
จะต้องเปิดสอนไม่เกินกว่าระดับของโรงเรียนหลักได้รับอนุญาต
๒. สถานที่และบริเวณจัดตั้งโรงเรียนสาขา
(๒.๑) สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้ง โรงเรียนสาขาต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรือ อนามัยของนักเรียน
มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิด อันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่
ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการโรงเรียนสาขา
(๒.๒) ที่ดินสาหรับจัดตั้งโรงเรียนสาขาต้องเป็นที่ดินที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่น หรือ
เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของโรงเรียนในระบบ และมีรั้วแสดงขอบเขต ชัดเจน เว้นแต่
ที่ดินที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ไร่ขึ้นไปอาจจัดให้มีเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตของโรงเรียนก็ได้
(๒.๓) ที่ตั้งโรงเรียนสาขาต้องมีที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและสนามไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด
(๒.๔) ที่ดินที่ใช้สาหรับจัดตั้งโรงเรียนสาขา
ประเภทสามัญศึกษา ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางวา
(๒) ระดับประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
กรณีที่เปิดสอนตั้งแต่สองระดับขึ้นไป ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
ประเภทนานาชาติ ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๑ ไร่
(๒) ระดับประถมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ ไร
กรณี เปิดสอนตั้งแต่สองระดับขึ้นไปต้องนาขนาดพื้นที่ดินในแต่ละระดับมารวมกัน
(๒.๕) การใช้อาคารเรียนที่มีความสูงเกินสองชั้นเป็นห้องเรียน ให้คานึงถึงความปลอดภัย และการอานวย
ความสะดวกให้แก่นักเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สอง
(๒) ระดับประถมศึกษา ให้ใช้ได้ไม่เกินชั้นที่สี่
(๓) ระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้เกินชั้นที่สี่ได้
การใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสาหรับชายและหญิงแยกต่างหาก เป็น
สัดส่วนในตัวอาคารเรียนชั้นนั้น ๆ ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน และการใช้อาคารเรียนตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไป ต้อง
จัดให้มีลิฟต์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนด้วย
(๒.๖) ห้องเรียนต้องเป็นห้องโล่งไม่มีเสาหรือสิ่งกีดขวาง มีทางเข้าออกสองทาง โดยแต่ละ ทางต้องกว้างไม่
น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ในกรณีที่มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร และต้องมีพื้นที่
ดังต่อไปนี้
๒

(๑) ห้ อ งเรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ต้ อ งมี พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๕ ตารางเมตร ในกรณี ที่
ห้องเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ความกว้างของห้ องต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ในกรณีที่ห้องเรียนเป็นรูปอื่น ๆ ส่วนที่แคบ
ที่สุดของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
(๒) ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร และ
ความกว้างของห้องไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
(๓) ห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเภทสามัญ
ศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการศึกษาพิเศษ ซึ่งให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทาง
ร่างกาย สติปัญญา หรือจิตใจ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร
(๒.๗) ภายในบริเวณโรงเรียนสาขาต้องจัดให้มีน้าดื่ม น้าใช้ ห้องส้วมจัดแยกส่วนสาหรับชายและหญิง และ
ที่รับประทานอาหารให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
(๒.๘) การด าเนิ น กิ จ การโรงเรี ย นสาขาต้ องมี เครื่องมื อ อุ ป กรณ์ การเรียนการสอน วัส ดุ ครุภั น ฑ์ ครู
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต
(๒.๙) นอกจากหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตที่กาหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้ง สาขาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ให้ น าหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ งโรงเรีย นในระบบตาม
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
๓. การใช้ชื่อโรงเรียนสาขา
การใช้ชื่อโรงเรียนสาขาให้ใช้ชื่อเดียวกันกับโรงเรียนหลักและต้องมีคาว่า “สาขา” ตามด้วยชื่อของสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนสาขานั้น
โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติที่ประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนสาขาต้องยื่นขอ
ใช้ชื่อผ่านระบบ ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (PESO) URL : https://peso.opec.go.th
๔. การใช้หลักสูตรในโรงเรียนสาขา
(๔.๑) กรณีโรงเรียนสาขาใช้หลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนหลัก ไม่ต้องขออนุญาตใช้หลักสูตรจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีก เว้นแต่กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติที่ใช้ หลักสูตรลิขสิทธิ์
โดยเจ้าของหลักสูตรกาหนดเงื่อนไขการน าหลักสู ตรไปใช้นอกเหนือจากที่อนุญาต โรงเรียนในระบบ ประเภท
นานาชาตินั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหลักสูตรก่อน และต้องยื่นเอกสารการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
เพิ่มเติมต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วย
(๔.๒) กรณี โรงเรียนสาขาใช้ห ลักสูตรอื่นนอกจากหลักสูตรของโรงเรียนหลัก ผู้รับใบอนุญาตจะต้องขอ
อนุญาตใช้หลักสูตรนั้นจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อน

๓

บทที่ ๒
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาขา
การจัดตั้งโรงเรียนสาขาเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุ ญ าตจัดตั้งสาขาของโรงเรีย นในระบบ พ.ศ. 2563 และประกาศสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึก ษาเอกชน เรื่ อง แบบคาขออนุ ญ าตและใบอนุ ญ าตจัด ตั้งสาขา และแบบค าขออนุ ญ าตและใบอนุญ าต
เลิกสาขา ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาขาต้องดาเนินการ
ตามแนวทางดังนี้
๑. การยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา
เมื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาหรือประเภทนานาชาติมีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนสาขา
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขา ตามแบบ สช. ๑/๑ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
เอกสารประกอบการพิจารณา
(๑) โครงการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาขาและหลั กฐานที่ แ สดงว่าโรงเรีย นที่ ขอจัด ตั้งสาขามีทุ น เพี ย งพอที่ จ ะ
ดาเนินงาน ของโรงเรียนสาขาได้
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนที่มีมติให้ความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนสาขา
(๓) หลักฐานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ขอจัดตั้ง โรงเรียนสาขาจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หลั ก ฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึ ก ษาตามที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ บาลเจ้ า ของหลั ก สู ต รเฉพาะชาติ ข องประเทศนั้ น ๆ กาหนด หรื อ องค์ ก รที่
ได้ รั บ การรั บ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แล้ ว แต่ ก รณี
(๔) หลั ก ฐานที่ แ สดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิค รอบครองในที่ ดิ น หรือ สิ ท ธิเหนื อ พื้ น ดิ น หรือ สิ ท ธิเก็ บ กิ น
ที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี
(๕) แผนผังแสดงอาคารสถานที่ตั้งและแผนผังอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ
(๖) สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสาเนาใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
(๗) สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๘) สาเนาเอกสารตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
(๙) สาเนาใบอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนในระบบ (สาหรับประเภทนานาชาติ)
(๑๐) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนหลัก (สาหรับนิติบุคคล)
(๑๑) หนังสือมอบอานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคาขอ
(๑2) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ชื่อโรงเรียนสาขา
(๑3) หลักสูตรของโรงเรียนสาขา
๔

ขั้นตอนการดาเนินการ
(๑) โรงเรียนในระบบยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และชาระค่าธรรมเนียมคาขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา
๕๐๐ บาท ณ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ ก ษาเอกชน /ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด /ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน
ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ให้สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดาเนินการดังกล่าวแทน
(๓) คณะกรรมการฯ ออกตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาแก่โรงเรียนในระบบ
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด จัดส่งคาขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ
ไปให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดาเนินการต่อไป
(๔) การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ดังนี้
(๔.๑) กรุงเทพมหานคร
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ ให้ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา/กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้จัดส่งสาเนาใบอนุญาตให้
กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ
(๔.๒) จังหวัดอื่น
กรณี โ รงเรี ย นในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด /ส านั ก งาน
การศึ กษาเอกชนจั งหวัด แจ้ งผลการอนุ ญ าตให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตทราบและให้ จัด ส่ งส าเนาใบอนุ ญ าตไปเก็บ ไว้
ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรณี โ รงเรี ย นในระบบ ประเภทนานาชาติ ให้ ก ลุ่ ม งานโรงเรี ย นนโยบายพิ เศษจั ด ส่ งส าเนา
ใบอนุญาตให้กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดส่งใบอนุญาตพร้อมเอกสารต่าง ๆ ไปให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ

๕

แผนภูมิการดาเนินการ
ยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาขา
โรงเรียนยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
ประกอบ
เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร

เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

เอกสารครบ/ถูกต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของอาคาร
สถานที่

คณะกรรมการออกตรวจและเสนอความเห็นต่อผู้
อนุญาต

ไม่อนุญาต

ผู้อนุญาตพิจารณา

อนุญาต
จัดส่งใบอนุญาต/จัดเก็บสาเนา

แผนภูมิ ๑

๖

๒. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนหลัก
เมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาขาแล้ ว โรงเรียนหลักจะต้องดาเนินการยื่นคาขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราจั ด ตั้ งและรายละเอี ย ด เกี่ ย วกั บ กิ จ การของโรงเรี ย น ห ลั ก พ ร้ อ ม เอก สารป ระกอ บ
การพิจารณา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขา
เอกสารประกอบการพิจารณา
(๑) คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร (สช. ๓)
(๒) คาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (อช. ๒)
(๓) มติคณะคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
(๔) สาเนาตราสารจัดตั้ง (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งรายการใดแล้วให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวด้วย)
(๕) สาเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดแล้วให้แนบ
สาเนาใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นครั้งสุดท้ายมาพร้อมด้วย)
(๖) ตราสารจัดตั้งฉบับขอเปลี่ยนแปลง (เฉพาะหมวดที่ขอเปลี่ยนแปลง)
(๗) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบฉบับขอเปลี่ยนแปลง (เฉพาะหมวดที่ขอเปลี่ยนแปลง)
(๘) รายละเอียดเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
(๙) หนังสือมอบอานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทน
(๑๐) หลั กฐานที่แสดงกรรมสิ ทธิ์ห รือสิ ท ธิครอบครองในที่ ดิน หรือสิ ทธิเหนื อพื้น ดิน หรือสิ ท ธิเก็บ กิน
ที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี สาหรับใช้จัดตั้งโรงเรียนสาขา
(๑๑) สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสาเนาใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร สาหรับใช้จัดตั้งโรงเรียนสาขา
ขั้นตอนการดาเนินการ
(๑) ยื่ น คาขอเปลี่ย นแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (แบบ สช.๓) และคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (แบบ อช.๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและชาระค่าคาขอ ๑๐๐ บาท
ณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(๓) เสนอผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงาน
การศึ กษาเอกชนจั งหวั ด จั ด ส่ งค าขอพร้ อมเอกสารประกอบการพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ของส านั ก งาน
ศึก ษาธิก ารจั งหวัด/ส านั กงานการศึก ษาเอกชนจั งหวัด ให้ ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ กษาเอกชน
ดาเนินการต่อไป
๗

(๔) การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต ดังนี้
(๔.๑) กรุงเทพมหานคร
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ ให้กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา/กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้จัดส่งสาเนาใบอนุญาตให้
กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ
(๔.๒) จังหวัดอื่น
กรณี โ รงเรี ย นในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด /ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจั งหวัด แจ้ งผลการอนุ ญ าตให้ ผู้ รับใบอนุญ าตทราบ และให้ จัดส่ งส าเนาใบอนุญ าตไปเก็บ ไว้
ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรณี โรงเรี ย นในระบบ ประเภทนานาชาติ ให้ กลุ่ มงานโรงเรียนนโยบายพิ เศษจัด ส่ งส าเนา
ใบอนุญาตให้กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดส่งใบอนุญาตพร้อมเอกสารต่าง ๆ ไปให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
หมายเหตุ
ให้โรงเรียนสาขาแจ้งเปิดดาเนินกิจการก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา/ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยยืนยันความพร้อมของด้านอาคารสถานที่ บุคลากร ซึ่งการดาเนินกิจการโรงเรียนสาขา
ต้องมีเครื่องมือ อุ ป กรณ์ การเรีย นการสอน วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต โดยยื่นหนังสือพร้อมเอกสารดังนี้
- หนังสือแจ้งเปิดดาเนินกิจการ
- สาเนาหนังสือแต่งตั้งรองผู้อานวยการ
- สาเนาหนังสือแต่งตั้ง รายชื่อครู

๘

แผนภูมิการดาเนินการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนหลัก
โรงเรียนหลักยื่นคาขอพร้อม
เอกสารประกอบ
เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร

เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

เอกสารครบ/ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อผูอ้ นุญาต

ไม่อนุญาต

ผู้อนุญาตพิจารณา

อนุญาต
จัดส่งใบอนุญาต/จัดเก็บสาเนา

แผนภูมิ ๒

๙

บทที่ ๓
การดาเนินงานโรงเรียนสาขา
โรงเรียนสาขาถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหลัก การดาเนินกิจการใดๆ ของโรงเรียนสาขาจะต้องได้รับ
มอบหมาย หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหลักเป็นสาคัญ ฉะนั้น โรงเรียนสาขาจะต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
๑. การจัดทาประกาศคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนสาขาถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหลัก อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของ
โรงเรียนสาขา ต้องจัดทาเป็นประกาศฉบับเดียวกันกับโรงเรียนหลัก โดยแบ่งหัวข้อรายการอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขาให้ชัดเจน
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนสาขาและการเปลี่ยนแปลง
รายการอั ตราค่าธรรมเนี ย มการศึ กษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนสาขา จะต้ องได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ใบรับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
เอกสารประกอบการพิจารณา
(๑) หนังสือนาส่งประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
(๒) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจาปีการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ
(๓) มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ
(๑) ยื่น เอกสารประกอบการพิจารณาต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสาร
(๓) เจ้ า หน้ าที่ เสนอความเห็ น ต่ อ ผู้ อ นุ ญ าตเพื่ อ รับ ทราบประกาศอั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้จัดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณายื่นต่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เสนอความเห็นต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดาเนินการต่อไป

๑๐

(๔) การแจ้งผลรับทราบประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ดังนี้
(๔.๑) กรุงเทพมหานคร
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ ให้กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา/กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ แจ้งการรับทราบให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้จัดส่งสาเนาประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นให้กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ
(๔.๒) จังหวัดอื่น
กรณี โรงเรี ย นในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด /ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งการรับทราบให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้จัด ส่งสาเนาประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นไปเก็บไว้ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรณี โรงเรีย นในระบบ ประเภทนานาชาติ ให้ กลุ่ ม งานโรงเรียนนโยบายพิ เศษจัด ส่ งส าเนา
ประกาศค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ให้ ก ลุ่ ม งานทะเบี ย นจั ด เก็ บ พร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง ประกาศ
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ไปให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แจ้งการรับทราบให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
(๕) การดาเนินการภายหลังผู้อนุญาตรับทราบประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
เมื่อผู้อนุญาตรับทราบและไม่มีการทักท้ วงประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของ
โรงเรียนในระบบแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(๕.๑) ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ไว้ในที่เปิดเผย และจะเรียกเก็บ
เงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่ประกาศไม่ได้
(๕.๒) โรงเรียนในระบบต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบงานทะเบียนสาหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)

๑๑

๒. การประเมินมาตรฐานการศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนดพร้อมทั้งจั ดทาแผนพั ฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตาม
ผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
โรงเรียนหลักที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาจะต้องรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล โรงเรี ย นสาขาลงในระบบสารสนเทศด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(E-SAR) ด้วย
๓. การจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนสาขา
(๓.๑) ให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนหลัก (Admin school) กาหนดผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กับโรงเรียนสาขา
(๓.๒) ให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตาม (3.1) บันทึกข้อมูล นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูล
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาขาลงในระบบงานทะเบียนโรงเรียนเอกชน (REGIS)
๔. การจัดทาทะเบียนนักเรียนและแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาขา
การจั ดท าทะเบี ย นนั กเรีย น ให้ จั ดท าเล่ ม เดียวกับ โรงเรียนหลั ก โดยให้ กาหนดเลขประจาตัว นั กเรีย น
ต่อเนื่องกันไปตามลาดับ และให้มีรหัสกากับว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขาในช่องหมายเหตุ
ด้วยหมึกสีแดง
โรงเรียนหลักต้องจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓ , รนช.) ให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาของโรงเรียน
สาขารวมกับโรงเรียนหลัก โดยให้ ผู้อานวยการและนายทะเบียนของโรงเรียนหลักลงนามในหลักฐานการศึกษา
ดังกล่าว
๕. การแตงตั้งและถอดถอนรองผู้อานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนหลักต้องดาเนินการแต่งตั้งรองผู้อานวยการอย่างน้อยคนหนึ่งปฏิบั ติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ในโรงเรียนสาขาตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย ยกเว้นการลงนามในหลักฐานการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน
สาขา และต้องจัดให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจานวนที่เหมาะสมกับ
จ านวนนั ก เรี ย น โดยต้ อ งจั ด ให้ มี ค รู ป ระจ าชั้ น ครบทุ ก ชั้ น เรี ย น ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ตามแบบที่ ก าหนดในระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง สาหรับครูที่มิใช่ครูประจาชั้นและบุคลากรทางการศึกษาอาจบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนสาขาได้
๑๒

(๑) การแตงตั้งรองผู้อานวยการ
(๑.๑) หนังสือแต่งตั้งรองผู้อานวยการ เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(๑.๒) สัญญาจ้าง เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด (ตามแบบที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๑.๓) คาสั่งมอบหมายให้รองผู้อานวยการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสาขา
(๑.๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๑.๕) สาเนาวุฒิทางการศึกษา
(๑.๖) สาเนาหลักฐานที่คุรุสภาออกให้
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
- หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- หนังสือรับรองสิทธิ
- หลักฐานประกอบการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม
(๒) การแตงตั้งครู (ไทย)
(๒.๑) หนังสือแต่งตั้งครู เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(๒.๒) สัญญาจ้างเอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด (ตามแบบที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๒.๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒.๔) สาเนาวุฒิทางการศึกษา
(๒.๕) สาเนาหลักฐานที่คุรุสภาออกให้
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
- ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- หนังสือรับรองสิทธิ
- หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาทางการทางการศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
- หลักฐานประกอบการยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม
(๓) การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา (ไทย)
(๓.๑) หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(๓.๒) สัญญาจ้างเอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด (ตามแบบที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๓.๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๓.๔) สาเนาวุฒิการศึกษา
(๔) การถอดถอนรองผู้อานวยการ
(4.๑) หนังสือถอดถอนรองผู้อานวยการ เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
๑๓

(4.๒) หนังสือบอกเลิกการจ้าง/ใบลาออกของรองผู้อานวยการ เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อม
สาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(4.๓) สาเนาสมุดประจาตัวรองผู้อานวยการหรือหนังสือแต่งตั้ง
(4.๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๕) การถอดถอนครู (ไทย)
(5.๑) หนังสือถอดถอนครู เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(5.๒) หนังสือบอกเลิกการจ้าง/ใบลาออกของครู เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(5.๓) สาเนาสมุดประจาตัวครู หรือ สช.๑๑, สช.๑๘,หนังสือแต่งตั้ง
(5.๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๖) การถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา (ไทย)
(6.๑) หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา เอกสารตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(6.๒) หนังสือบอกเลิกการจ้าง/ใบลาออกของบุคลากรทางการศึกษา เอกสารตัวจริง ๑ ชุด
พร้อมสาเนาคู่ฉบับ ๒ ชุด
(6.๓) สาเนาหนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
(6.๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๗) การแตงตั้งและถอดถอนครูชาวตางประเทศ
การแต่งตั้งและถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
ครู ช าวต่ า งประเทศจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มส าหรั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑
โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ ๒
โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ สช./ศธจ./สช. จังหวัด มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวต่างประเทศ
รับการตรวจลงตราประเภท Non - Immigrant รหัส B กทม. ยื่นเรื่องที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)จั งหวั ด อื่ น ยื่ น เรื่ อ งที่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด (ศธจ.)/ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
(สช. จังหวัด) โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
(๑) หนังสือของโรงเรียน ระบุหน่วยงานที่ขอรับการตรวจลงตรา รหัส B คือ สานักงานตรวจคนเข้า
เมื อ ง/สถานเอกอั ครราชทู ต (ระบุ เมื อ งและประเทศ)/สถานกงสุ ล ใหญ่ (ระบุ เมื อ งและประเทศ)/สถานกงสุ ล
กิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ)
(๒) ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๓) สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศ ให้กาหนดวันที่จ้างล่วงหน้าอย่างน้อย
๑ เดือน ประทับตราโรงเรียน
(๔) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ (ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาถูกต้อง)
(๕) สาเนาวุฒิการศึกษา
๑๔

(๖) หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
(๗) ผลวัดระดับ ภาษาอังกฤษมี อายุไม่เกิ น ๒ ปี นั บจากวัน ทดสอบ โดยมีผ ลคะแนนไม่ต่ ากว่า
TOEIC ๖๐๐ หรือ TOEFL ๙๐ หรือ IELTS ๕.๕ (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรฯ นิวซีแลนด์
แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์)
(๘) สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
(๙) สาเนาใบอนุ ญาตจัดตั้งโรงเรียน/การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการฯ (ปัจจุบัน) และสาเนา
หนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ
(๑๐) สาเนาหนังสือทุกฉบับ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการรับรองสาเนาถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓
เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง/สถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/กงสุลกิตติมศักดิ์) ให้ชาวต่างประเทศดาเนินการขอรับ/เปลี่ยนวีซ่า เป็นประเภท
Non - Immigrant รหัส B ต่อหน่วยงานนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔
เมื่ อ ครู ช าวต่ า งประเทศได้ รั บ เปลี่ ย นวี ซ่ า เป็ น ประเภท Non - Immigrant รหั ส B แล้ ว ให้ โ รงเรี ย น
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ครู ช าวต่ า งประเทศขอใบประกอบวิ ช าชี พ ครู / ขอผ่ อ นผั น ใบประกอบวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภา
(เฉพาะโรงเรียนในระบบ)
(๒) โรงเรียนจัดทาหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ โดยผู้อานวยการเป็นผู้แต่งตั้ง
(๓) ครูชาวต่างประเทศขอใบอนุญาตทางานที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
(๔) ครูชาวต่างประเทศขอต่ออายุวีซ่าที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ ๕
เมื่อโรงเรีย นดาเนิ น การตามขั้น ตอนข้างต้น ให้ รายงานการแต่งตั้งครูช าวต่างประเทศไปยังส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยแนบ
เอกสารประกอบดังนี้
(๑) หนังสือนาของโรงเรียน
(๒) ตารางรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ
(๓) หนังสือแต่งตั้งครู
(๔) สัญญาจ้าง
(๕) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
(๖) สาเนา Work Permit Book
(๗) สาเนาวุฒิการศึกษา
(๘) ผลวัด ระดั บ ภาษาอั งกฤษ (ยกเว้ น ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า สหราชอาณาจั ก รฯ นิ ว ซี แ ลนด์
แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์)
(๙) หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
๑๕

(๑๐) สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
(๑๑) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ ๖
เมื่อครูขอลาออกหรือหมดระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างหรือโรงเรียนให้ออกจากหน้าที่โรงเรียนจะต้อง
ดาเนินการถอดถอนครูแล้วรายงานการถอดถอนครูชาวต่างประเทศไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดโดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
(๑) หนังสือนาของโรงเรียน
(๒) ตารางรายงานการถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
(๓) หนังสือถอดถอนครูชาวต่างประเทศ
(๔) สาเนาหนังสือลาออกของครูชาวต่างประเทศ
(๕) สาเนาหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ
๑. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการโรงเรียนรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
๒. ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารของของตนเองทุกฉบับ
๓. กรณี ชาวต่ า งประเทศขอเป็ น ครู ใ นโรงเรี ย นนอกระบบไม่ ต้ อ งขอใบประกอบวิ ช าชี พ ครู
หรือใบอนุญาตประกอบการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
(8) การแตงตั้งและถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวตางประเทศ
บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ หมายความว่า ชาวต่างประเทศผู้สนับสนุนการศึกษา ทาหน้าที่
ให้บ ริการหรือปฏิบัติงานเกี่ย วเนื่ องกับ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริห ารการศึกษา
ในโรงเรีย นในระบบ ได้แก่ ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่ บรรณารักษ์ ผู้ ปฏิ บัติ ห น้าที่งานแนะแนว ผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล และผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไปโรงเรียนในระบบที่ประสงค์
จะขอบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑
โรงเรียนตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของชาวต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ ๒
โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ สช./ศธจ./สช. จังหวัด มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวต่างประเทศ
ขอเปลี่ ย นประเภทการตรวจลงตราเป็ น ประเภท Non - Immigrant รหั ส B กทม. ยื่ น เรื่ อ งที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)จังหวัดอื่น ยื่นเรื่องที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)/สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด (สช. จังหวัด) โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
(๑) หนั งสือของโรงเรีย น ระบุห น่วยงานที่ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา รหั ส B คือสถาน
เอกอัครราชทูต (ระบุ เมื องและ ประเทศ)/ สถานกงสุ ล ใหญ่ (ระบุ เมืองและประเทศ)/ สถานกงสุ ล กิตติมศัก ดิ์
(ระบุเมืองและประเทศ)
(๒) ตารางแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖

(๓) สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเทศให้กาหนดวันที่จ้างล่วงหน้าอย่างน้อย
๑ เดือน ประทับตราโรงเรียน
(๔) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการ (ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาถูกต้อง)
(๕) สาเนาวุฒิการศึกษา
(๖)หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
(๗) สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
(๘) สาเนาใบอนุ ญาตจัดตั้งโรงเรียน/การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการฯ (ปัจจุบัน) และสาเนา
หนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ
(๙) สาเนาหนังสือทุกฉบับ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการรับรองสาเนาถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓
เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนแจ้งไว้แล้ว (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ /กงสุ ล กิ ตติ มศัก ดิ์) ให้ ช าวต่ างประเทศดาเนิ นการขอเปลี่ ยนวีซ่าเป็ น ประเภท Non - Immigrant รหั ส B
ต่อหน่วยงานนั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔
เมื่อบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Non - Immigrant รหัส B แล้วให้
โรงเรียนดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรีย นจั ดทาหนังสื อแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ โดยผู้อานวยการเป็น
ผู้แต่งตั้ง
(๒) โรงเรียนยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองบุคลากรทางการศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน/ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด/ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่ อใช้เป็นหลักฐานแสดง
ต่ อ กรมการจั ด หางานเพื่ อ ขอใบอนุ ญ าตท างานและส านั ก งานตรวจคนเข้ าเมื อ งประกอบค าร้อ งขอพ านั ก ต่ อ
ในประเทศไทย
(๓) บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศขอใบอนุญ าตทางานที่ กรมการจัดหางานกระทรวง
แรงงาน
(๔) บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศขอต่ออายุวีซ่าที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ ๕
เมื่อโรงเรียนดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ให้รายงานการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
ไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
(๑) หนังสือนาของโรงเรียน
(๒) ตารางรายงานการแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
(๓) หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
(๔) สัญญาจ้าง
(๕) สาเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ
๑๗

(๖) สาเนา Work Permit Book
(๗) สาเนาวุฒิการศึกษา
(๘) หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน)
(๙) สาเนาเอกสารการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ ๖
เมื่อบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกหรือหมดระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้างหรือโรงเรียนให้ออกจากหน้าที่
โรงเรียนจะต้องดาเนินการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาแล้วรายงานการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาว
ต่างประเทศไปยั งส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด /ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้
(๑) หนังสือนาของโรงเรียน
(๒) ตารางรายงานการถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
(๓) หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
(๔) สาเนาหนังสือลาออกของบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
(๔) สาเนาหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ
๑. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อานวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
๒. ชาวต่างประเทศรับรองสาเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารของของตนเองทุกฉบับ
๓. ในการยื่ น เรื่ อ งรั บ รองบุ ค ลการทางการศึ ก ษา (กรณี ต่ อ สั ญ ญาจ้ าง) ให้ โ รงเรี ย นยื่ น เรื่ อ งล่ ว งหน้ า
ก่อนสัญญาเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยโรงเรียนดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๔
๖. การขอรับเงินอุดหนุน
โรงเรียนในระบบที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาแล้ว หากโรงเรียนสาขามีความประสงค์ขอรับเงิน
อุดหนุนต้องยื่นขอรับเงินอุดหนุน และจัดทาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาขา ข้อมูลผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เจ้ าหน้ าที่ และนั กเรียน ผ่ านระบบงานทะเบียนส าหรับโรงเรียนเอกชน REGIS เพื่อออกรายงานการขอรับเงิน
อุดหนุนทุกรายการทั้งของโรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา จากระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน PSIS ได้ โดยการ
ขอรับเงิน อุดหนุ นให้ป ฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน ดังนี้
(๑) วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลให้ดาเนินการดังนี้
(๑.๑) จัดทาคาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามแบบหรือโปรแกรมที่สานักงานกาหนด จากระบบ
บริห ารจัดการเงิน อุดหนุ น PSIS พร้อมเอกสารประกอบ โดยแยกข้อมูล ของโรงเรียนหลั กและโรงเรียนสาขาให้
ชัดเจน
(๑.๒) ยื่นคาร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการขอรับ เงินอุดหนุ น
โรงเรียนหลัก จานวน ๒ ชุด โรงเรียนหลักเก็บไว้ จานวน ๑ ชุด ของโรงเรียนสาขา จานวน ๒ ชุด โรงเรียนสาขาเก็บไว้
จานวน ๑ ชุด สาหรับโรงเรียนในระบบ ในกรุงเทพมหานคร ให้จัดส่งที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
๑๘

เอกชน โรงเรียนในระบบ ในจังหวัดอื่น ให้จัดส่งที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุกปี
ในกรณีที่โรงเรียนหลัก และโรงเรียนสาขา ให้ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ร่วมกัน ในวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ให้แยกรายละเอียดระดับชั้น
และจานวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ชัดเจนทั้งของโรงเรียนหลัก และโรงเรียนโรงเรียนสาขา
(๒) วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนรายบุคคลให้โรงเรียนเป็นรายเดือน ตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียน โดยให้ดาเนินการดังนี้
(๒.๑) จัดทาใบสาคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือนตามแบบหรือโปรแกรมที่สานักงานกาหนด
พร้อมเอกสารประกอบ
(๒.๒) ยื่นเอกสารตามข้อ ๑ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่ขอเบิก ให้โรงเรียนหลัก และโรงเรียนสาขา
ยื่นเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือนพร้อมกัน (โรงเรียนหลัก จานวน ๑ ชุด โรงเรียนสาขา จานวน ๑ ชุด)
(๓) วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของ ศธจ./สช.จังหวัด
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัด/สานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สรุปการขอเบิกจ่ายเงินอุด หนุ น
ของโรงเรีย นหลั กและโรงเรีย นสาขา ผ่ านระบบบริห ารจัดการเงิน อุดหนุน PSIS (แยกข้อมูล ของโรงเรียนหลั ก
และโรงเรียนสาขา) แล้วนาส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
(๔) วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสานักงาน
(๔.๑) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจสอบ และรวบรวมสรุปการขอเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนหลัก และโรงเรียนสาขา ประจาเดือนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น เพื่อเสนอ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สาหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จะโอนเงินอุดหนุนที่ โรงเรียนสาขาได้รับเข้าบัญชี
เงินอุดหนุนของโรงเรียนหลัก
(๔.๒) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือนตาม (๔.๑) ในจังหวัดอื่นเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(๕) เงื่ อ นไขการรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล และการก ากั บ ดู แ ล ให้ ด าเนิ น การเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๖) เงินอุดหนุนรายการอื่นใดที่โรงเรียนหลักได้รับ ให้ โรงเรียนสาขาได้รับเหมือนโรงเรียนหลัก การยื่นคา
ร้องขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการให้แยกข้อมูลจานวนครู จานวนนักเรียน และจานวนเงินอุดหนุนของโรงเรียนหลัก
และโรงเรียนสาขา ให้ชัดเจน และการยื่น คาร้องขอรับเงินอุดหนุนทุกรายการให้ยื่นขอรับเงินอุด หนุนพร้อมกันทั้ง
ของโรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา
๗. การจัดทาบัญชีของโรงเรียนสาขา
ให้ผู้จัดการดาเนินการให้มีผู้จัดทาบัญชีรับ – จ่ายเงินของโรงเรียนสาขา และให้จัดส่งเอกสารหลักฐานทาง
บัญชีให้โรงเรียนหลักเพื่อจัดทางบการเงินของโรงเรียน
๑๙

บทที่ ๔
การเลิกโรงเรียนสาขา
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของ
โรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า การขออนุญาตและการอนุญาตเลิกสาขาของโรงเรียน
ให้ใช้คาขออนุญาตและใบอนุญาตเลิก สาขาตามที่สานักงานกาหนด และวรรคสอง กาหนดว่า เมื่อผู้รับใบอนุญาต
ได้รับอนุญาตเลิกสาขาแล้ว ให้ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ฉะนั้น เมื่อโรงเรียนสาขาไม่อาจดาเนินกิจการต่อไปได้
การเลิกโรงเรียนสาขาจึงต้องดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๑. การยื่นคาขอเลิกโรงเรียนสาขา
เมื่อโรงเรียนหลักมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการโรงเรียนสาขา ให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนหลักยื่นคาร้อง
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
เอกสารประกอบการพิจารณา
(๑) คาขออนุญาตเลิกสาขา (อช. ๔/๑)
(๒) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหลัก
(๓) มาตรการรองรับหรือแผนความช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ (หนังสือแจ้งครูและ
ผู้ปกครอง/นักเรียน ทราบการเลิกกิจการโรงเรียนสาขา พร้อมทั้งการแนะนาสถานที่เรียนใหม่ให้แก่นักเรียน/ บัญชี
การจ่ายเงินชดเชยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา)
(๔) หนังสือมอบอานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคาขอแทน
(๕) เอกสารอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการ
(๑) โรงเรี ย นยื่ น ค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน และช าระค่ า ค าขอเลิ ก โรงเรี ย นสาขา ๑๐๐ บาท
ณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
(๓) เจ้าหน้าทีเ่ สนอผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต
กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สานักงาน
การศึ กษาเอกชนจั งหวั ด จั ด ส่ งค าขอพร้ อมเอกสารประกอบการพิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ของส านั ก งาน
ศึ กษาธิก ารจั งหวัด /ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั งหวั ด ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ กษาเอกชน
ดาเนินการต่อไป
(๔) การแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตเลิกโรงเรียนสาขา ดังนี้
(๔.๑) กรุงเทพมหานคร
๒๐

กรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติ ให้กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา/กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้จัดส่งสาเนาใบอนุญาต
ให้กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ
(๔.๒) จังหวัดอื่น
กรณี โ รงเรี ย นในระบบ ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด /ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจั งหวัด แจ้ งผลการอนุ ญ าตให้ ผู้ รับใบอนุญ าตทราบ และให้ จัดส่ งส าเนาใบอนุญ าตไปเก็บ ไว้
ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรณี โ รงเรี ย นในระบบ ประเภทนานาชาติ ให้ ก ลุ่ ม งานโรงเรี ย นนโยบายพิ เศษจั ด ส่ งส าเนา
ใบอนุญาตให้กลุ่มงานทะเบียนจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดส่งใบอนุญาตพร้อมเอกสารต่าง ๆ ไปให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
หมายเหตุ
เมื่อได้รับอนุญาตเลิกโรงเรียนสาขาแล้ว ให้โรงเรียนหลักยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเลิกโรงเรียนสาขา

๒๑

แผนภูมิการดาเนินการ
ยื่นคาขอเลิกโรงเรียนสาขา

โรงเรียนหลักยื่นคาขอพร้อม
เอกสารประกอบ
เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร

เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง

ส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

เอกสารครบ/ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นต่อผูอ้ นุญาต

ไม่อนุญาต

ผู้อนุญาตพิจารณา
อนุญาต
จัดส่งใบอนุญาต/จัดเก็บสาเนา
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๒๒

๒. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
โรงเรี ย นสาขาที่ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เลิ กกิจการแล้ ว ต้องนาส่ งเอกสารหลั กฐานทางการศึก ษาไปเก็ บ ไว้ที่
โรงเรียนหลัก
เมื่อนักเรียนของโรงเรียนสาขาที่เลิกกิจการ ประสงค์ขอสาเนาหลักฐานทางการศึกษา ให้เป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนหลักเป็นผู้จัดทาหลักฐานการศึกษาให้แก่นักเรียน

๒๓

ภาคผนวก

