การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

~2~

คาแนะนาการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมายความว่า
โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจั ดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์ศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ
การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอก
ระบบ พ.ศ.2555
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การกาหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้
1) ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
2) ประเภทศิล ปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี
ศิลปะ และกีฬา
3) ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้
นักเรียนนาไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
4) ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้ง นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เชาวน์
ปัญญา และทักษะอื่น
6) ประเภทศู น ย์ ก ารศึ ก ษาอิ ส ลามประจ ามั ส ยิ ด (ตาดี ก า) เป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
7) ประเภทสถาบั น ศึก ษาปอเนาะ เป็ น สถาบัน ที่ จัด ตั้ งขึ้ น ให้ เ ป็น ทางเลื อ กหนึ่ งของชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน
3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
4) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) และ (3) อาจจะร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน หรือ
หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอจัดตั้งโรงเรียน ผู้ขอจัดตั้งจะต้องศึกษา
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553
- กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย
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ความพร้อมและมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. ชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
ชื่อของโรงเรียนนอกระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีคาว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย หรือ
อาจมีอักษรต่างประเทศกากับด้วยก็ได้ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย
ต้องอ่านแล้วได้สาเนียงสอดคล้องกับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคา
ที่แปลแล้วมีความหมายว่าโรงเรียน (School) นาหน้าหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งชื่อของโรงเรียนนอก
ระบบต้อง
(1) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนนอกระบบ
(2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย หรือพระนามของ
พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการีหรือของ
ผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(4) ไ ม่ พ้ อ ง ห รื อ มุ่ ง ห ม า ย ใ ห้ ค ล้ า ย กั บ ชื่ อ ส กุ ล ห รื อ ชื่ อ อื่ น ใ ด ที่ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก
พระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(5) ไม่ซ้ากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกดาเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(6) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัว แทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรียน
นอกระบบ หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ตามมาตรา 29 วรรคสอง
(7) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ตราของโรงเรียนนอกระบบต้อง
(1) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4.5 เซนติเมตร
วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรีย นนอกระบบ
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนให้เขียนชื่อเต็มของโรงเรียนนอกระบบ ส่วนด้านล่างให้เขียน
ชื่ออาเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่
(2) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ตราประจา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทานองเดียวกัน
(3) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับเครื่องหมายของหน่วยงานของรัฐ
้
(4) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.ด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
อาคาร เป็นเอกเทศหรือกรณีเป็นอาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับกิจการอื่น
เป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจากทางราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ และต้องจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนด้วย
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สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณ ะหรืออนามัยของ
นักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนนอกระบบ
พืน้ ที่ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่นและมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอนตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพื้นที่ใช้สอย
่
สาหรับแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร เว้นแต่หลักสูตรที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอน
มีระยะเวลาเรียนเกิน 600 ชั่วโมง ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าประเภทละ 200 ตารางเมตร
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัด ให้มีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พื้น ที่หรือห้องพักผ่อนสาหรับ
นักเรียน น้าดื่ม และห้องส้วมสาหรับชายและหญิงแยกต่างหากเป็นสัดส่วนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบสาหรับห้องเรียนภาคทฤษฎีต้องปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 45 คน
ต่อห้องเรียน
(2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 90 คน
ต่อห้องเรียน และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียนทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการใช้สื่อ
ั
การเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งคน
(3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
ในกรณีที่มนี ักเรียนเกิน 90 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียนทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
และควบคุมการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 คน
“สื่อการเรียนการสอน” ิตาม (2) และ (3) หมายความว่า โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใดทีท่ าให้เกิดภาพ เสียง หรือภาพและเสียง ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ใน
การเรียนหรือการสอน
**ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มี
จานวนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
การคานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนนอกระบบ ให้พิจารณาจาก
จานวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใั ช้ในการเรียนการสอนประกอบกับพื้นที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
(1) ห้องเรียนภาคทฤษฎี ให้คานวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน
(2) ห้องเรียนภาคปฏิบัติ ให้คานวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน
2. ด้านบุคลากร ควรกาหนดตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนไว้ว่า ใครเป็นผู้รับใบอนุญาต
(เจ้าของ) เป็นผู้บริหาร (เดิมคือครูใหญ่) รวมทั้ง ครูและผู้สอนประจาวิชาต่างๆ โดยคานึงถึงคุณสมบัติ และความรู้
ความสามารถเป็นสาคัญ พร้อมทั้งบุคลากรอื่นๆที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจการโรงเรียน
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน
2.1 ผู้รับใบอนุญาต(เจ้าของ)
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1 ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น บุคคลธรรมดา
2. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
- ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 5 ปี
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
กรณีผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
- มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งหรือดาเนินกิจการโรงเรียนได้
- นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทจากัดหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจานวนหุ้นหรือทุนเป็นของผู้
ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด และจะต้องมีจานวนผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ จะต้องมีกรรมการที่มสี ัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
- ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนกรณี
บุคคลธรรมดา
(มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550)
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2.2 ผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
- มีความรู้ดังต่อไปนี้
ก. ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทกวดวิชา ต้องมีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
และต้องมีประสบการณ์เคยทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข. ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา และประเภทสร้างเสริม
ทักษะชีวิต ต้องมีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์เคยทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือทาการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ผู้อนุญาตเห็น
ว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน
- ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ต้องจัดทาหนังสือแจ้งรายละเอียดว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนพร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณสมบัติ เช่น สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน
แบบสัญญาจ้าง ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน
2.3 ครูและผู้สอน
ครู ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สอน จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
- ต้องมีความรู้ตามระเบียบกาหนด
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี
ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ผู้อนุญาต
เห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน
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- ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. ด้านหลักสูตร เมื่อท่านได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้วและตัดสินใจว่าจะเปิดสอนประเภทใด หลักสูตร
วิชาใด จึงเตรียมการจัดทาโครงการจัดตั้งโรงเรียน และหลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภท กวดวิชา) ตาม
รูปแบบที่กาหนด
4. ด้านการเงินและทรัพย์สิน เงินทุนนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินกิจการโรงเรียน
โดยท่านอาจจะเป็นผู้ลงทุนเพียงคนเดียว หรือลงทุนในรูปของหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นๆ
หากดาเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ต้องกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและต้องแต่งตั้งผู้ลงนามแทน
เพียง 1 คนเท่านั้น
5. ด้านเอกสาร เมื่อท่านประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ท่านจะต้องยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียน
พร้อมจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน โครงการจัดตั้ง หลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภทกวดวิชา) พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบคาขอ ทั้งนี้ เอกสารประกอบคาขอต่างๆต้องครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้
กรณีที่จะเปิดสอนหลักสูตรที่มิใช่หลักสูตรต้นแบบที่ สช.จัดทาไว้ และเป็นหลักสูตรที่ผู้ขอจัดตั้งเขียน
ขึ้นมาเอง ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอหลักสูตรนั้นมาให้ สช.ดาเนินการพิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่าน
ขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงนามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบต่อไป

http://nfe.opec.go.th/
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อาคารสวัสดิการ ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 0 2282 1000 ต่อ 830 - 832
โทรสาร. 0 2282 9535
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โครงการจัดตัง้ โรงเรี ยนเอกชนนอกระบบ
เจ้ าของโครงการ
บุคคลธรรมดา ชื่อ.....................................................................................
หรื อ นิตบิ คุ คล .....................................................โดย ชื่อ................................ลงนามแทน
ผู้บริหาร
ชื่อ..................................................................
วุฒิการศึกษา..................................................
ประสบการณ์...................................................
1. วัตถุประสงค์ การจัดตัง้ โรงเรี ยน
1.1........................................................................
1.2........................................................................
1.3........................................................................
1.4........................................................................
2. แผนการจัดหาเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์ การเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์
2.1 วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ลาดับที่ รายการ
จานวน
ราคา/หน่ วย
1
คอมพิวเตอร์
2

ตู้เก็บเอกสาร

3

ถังดับเพลิง

4

ไฟสารองส่องสว่าง

5

กริ่งสัญญาณเตือนภัย

6

เครื่ องตัดไฟอัตโนมัติ

7

อื่นๆ
รวม

รวม
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2.2 เครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ลาดับที่

รายการ

จานวน

1

โต๊ ะ เก้ าอี ้ เล็กเชอร์

2

กระดานไวท์บอร์ ด

3

เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน

4

อื่นๆ

ราคา/หน่ วย

รวม

รวม
2.3 เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน (เขี ยนตามหลักบรรณานุกรม)
ชื่อ ชื่อสกุล. ชื่อเรื่ อง. ครัง้ ที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, ปี ที่พิมพ์.
3. แผนการจัดหาครู หรื อผู้สอน และผู้ปฏิบัตงิ านของโรงเรี ยน
3.1 แผนการจัดหาครู หรื อผู้สอน
ประสบลาดับที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วุฒิ

สัญชาติ

การณ์

วิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง
สอน/
สัปดาห์

แต่ งตัง้
เป็ น
ครู /ผู้สอน

3.2 แผนการจัดหาผู้ปฎิบัตงิ านของโรงเรี ยน (เช่น เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น)
3.3
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วุฒิ

ปฏิบัติงานในตาแหน่ ง
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4. แผนการรับนักเรียน
หลักสูตร

จานวนรอบ
ที่เปิ ดสอน/วัน

จานวนนักเรียน
แต่ ละรอบ

ใช้ เวลาเรียน
ตลอด
หลักสูตร

ปี ที่2

ปี ที่ 3

รวมจานวน
นักเรียน/ปี

5. แผนการลงทุนและวงเงินดาเนินการ 3 ปี
5.1 เงินลงทุนเบือ้ งต้ น
ลาดับ
ที่

1
2
3
4

รายการ

ปี ที่ 1

รวมเงิน

ค่าตกแต่งอาคาร
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนการสอน
อื่นๆ
รวมเป็ นเงิน

5.2 งบดาเนินการ

ลาดับ
ที่

1
2

3

รายการ

ค่าเช่าอาคารสถานที่
เงินเดือนและค่าจ้ าง
- ผู้บริ หาร
- ครู/ผู้สอน
- ผู้ปฏิบตั งิ าน
ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน ้า
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าอินเตอร์ เน็ต

จานวน
หน่ วย

หน่ วยละ

ปี ที่1

ปี ที่2

ปี ที่3

รวมเงิน
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ลาดับ
ที่

4
5
6
7

รายการ

จานวน
หน่ วย

หน่ วยละ

ปี ที่1

ปี ที่2

ปี ที่3

ค่าวัสดุสานักงานและ
อุปกรณ์การเรี ยน
ค่าสวัสดิการ
ค่าประชาสัมพันธ์
อื่นๆ

ลงชื่อ..................................................... ผู้ขอจัดตัง้

รวมเงิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรี ยนนอกระบบ
โรงเรี ยน....................................................
หมวด 1
ชื่อ ประเภท ที่ตัง้ ของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรี ยน
ข้ อ 1 โรงเรี ยนนี ้มีชื่อว่า โรงเรี ยน.............................................................................................................
ชื่อโรงเรี ยนอักษรต่างประเทศ........................................................................................................
เปิ ดสอนประเภท..................................... (ศิ ลปะและกี ฬา/กวดวิ ชา/วิ ชาชี พ/สร้างเสริ มทักษะชี วิต )
ลักษณะเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษานอกระบบ ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษาเกี่ยวกับ............
(วิ ชาชี พ / วิ ชาดนตรี / ศิ ลปะและกี ฬา / สร้างเสริ มทักษะชี วิต / สอนเสริ มบางรายวิ ชาตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
ข้ อ 2 ตังอยู
้ ่ ห้ องเลขที่ .................ชันที
้ ่...............อาคาร.....................เลขที่ ..................ซอย................. ถนน
.............................. แขวง...................... เขต......................... จังหวัด...................................
รหัสไปษณีย์....................โทรศัพท์ ......................................โทรสาร ............................................
โรงเรี ยนมีพื ้นที่ ......................... ตารางเมตร
ข้ อ 3 ตราของโรงเรี ยนนอกระบบ เป็ นลายโปร่งและเป็ นรูปวงกลมสองวงซ้ อนกัน วงนอกมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 4.5 เซนติเมตร วงในมีเส้ นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็ นสัญลักษณ์
...........................................(ระบุรายละเอียดของตราโรงเรี ยน) ..................................................
ระหว่างเส้ นรอบวงของวงกลมทังสอง
้ ด้ านบนเขียนชื่อโรงเรี ยนว่า..................................................
.
ส่วนด้ านล่างเขียนชื่อ เขต/(อาเภอ).............................กรุงเทพมหานคร /(จังหวัด).........................
อักษรย่อว่า.........(ถ้ ามี)...................................................................................................................

4.5 cm
3.5 cm
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ข้ อ 4 รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณที่ตงโรงเรี
ั้
ยน ห้ องเรี ยน / ห้ องประกอบ
4.1 แผนผังแสดงที่ตงโรงเรี
ั้
ยน
(ใส่รูปแผนที่)
4.2 แผนผังแสดงห้ องเรี ยน / ห้ องประกอบ
(ใส่รูปแผนผัง และความจุนกั เรี ยนต่อห้ อง)
ข้ อ 5 จานวนห้ องเรี ยน .............. ห้ อง จานวนห้ องประกอบ ............................ ห้ อง
ความจุนกั เรี ยนสูงสุดรอบละไม่เกิน ........................ คน

หมวด 2
หลักสูตร วิธีการเรี ยนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 6 หลักสูตร........................................................................................................................
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
หลักสูตรต้นแบบของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
หรื อ หลักสูตรของโรงเรี ยนที ่ได้รับอนุมตั ิ จากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ หลักสูตรของโรงเรี ยนหรื อ
หน่วยงานอืน่ ๆ
6.1 หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
6.2 หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
 ประเภทกวดวิ ชา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.1 ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้ เวลาเรี ยนชันละวิ
้ ชาละ .......... ชัว่ โมง
6.2 ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้ เวลาเรี ยนชันละวิ
้ ชาละ .......... ชัว่ โมง
ข้ อ 7 วิธีการเรี ยนการสอน ..............................................................................................................
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ครู หรื อผูส้ อน
 ประเภทกวดวิ ชา
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ครู หรื อผูส้ อน
- จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ โดยมี ทงั้ ครู หรื อผูส้ อน และสื ่อการเรี ยนการสอน
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สือ่ การเรี ยนการสอน
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ข้ อ 8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
8.1 หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฎิบตั ิ
เป็ นร้ อยละ ....... : .......... เกณฑ์การตัดสิน ร้ อยละ .............
8.2 หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฎิบตั ิ
เป็ นร้ อยละ ....... : .......... เกณฑ์การตัดสิน ร้ อยละ .............
 ประเภทกวดวิ ชา
เช่น มี การทดสอบก่อนเริ่ มเรี ยนและหลังเรี ยนจบหลักสูตร

คิด
คิด

หมวด 3
หลักเกณฑ์ การคิดค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมอื่น
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ในการเพิ่มค่ าธรรมเนียม
ข้ อ 9 หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 คานวณค่าใช้ จา่ ยของโรงเรี ยน (รายปี ) ซึง่ ประกอบด้ วยค่าใช้ จา่ ยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยดาเนินการ
9.1.1 ค่าใช้ จา่ ยลงทุน ประกอบด้ วย อาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง ค่าตกแต่ง ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน และอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน
(1) ค่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง ให้ คานวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อมราคาปี ละ 5%
ของมูลค่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง (อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ใช้ งานเกิน 20 ปี แล้ ว ไม่ต้องนามาคิดค่าเสื่อมราคา)
(2) ค่าตกแต่ง คานวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมราคาปี ละ 20% ของมูลค่าตกแต่ง
(3) ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน คานวณค่าเสื่อมราคา โดยคิด
ค่าเสื่อมราคา ปี ละ 20% ของมูลค่าครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เป็ นเวลา 5 ปี
(ครุภณ
ั ฑ์และ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ที่ใช้ งานเกิน 5 ปี แล้ ว ไม่นามาคิดค่าเสื่อมราคา)
9.1.2 ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการ ได้ แก่ ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษา
9.2 นาค่าใช้ จ่ายที่คานวณได้ ในข้ อ 9.1 มาคานวณหาผลตอบแทนตามที่โรงเรี ยนคาดว่าจะรับ ........%
9.3 นาค่าใช้ จ่ายที่คานวณได้ ในข้ อ 9.1 รวมกับผลตอบแทนที่คานวณได้ ในข้ อ 9.2
9.4 นาผลรวมในข้ อ 9.3 หารด้ วยจานวนนักเรี ยน ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็ นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
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หมวด 4
ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ
ข้ อ 10 ระเบียบการของโรงเรี ยน
10.1 การรับนักเรี ยน
10.1.1 อายุ....................
10.1.2 เพศชาย – หญิง
10.1.3 คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
10.1.4 เรื่ องอื่นๆที่โรงเรี ยนต้ องการ
10.2 หลักฐานการสมัคร
10.2.1.....................
10.2.2.....................
10.3 การจาหน่าย
10.3.1 เมื่อเรี ยนจบหลักสูตร
10.3.2 เมื่อลาออก
10.3.3 เมื่อเสียชีวิต
10.3.4 เรื่ องอื่นๆที่โรงเรี ยนกาหนด
10.4 ชันเรี
้ ยน .....................................................
(ชัน้ ประถมศึกษาปี ที .่ ... ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่.... / ระดับต้น ถึง ระดับสูง / ชัน้ ต้น ถึง ประกอบอาชี พ)
10.5 เวลาเรี ยน
10.5.1 เปิ ดเรี ยนสัปดาห์ละ ...... วัน ตังแต่
้ เวลา ............ น. ถึง ............ น. แบ่งเป็ น ...... รอบ
รอบละ ........ ชัว่ โมง
รอบที่ 1 เวลา ................ น.- .............. น.
รอบที่ 2 เวลา ................ น.- .............. น.
รอบที่ 3 เวลา ................ น.- .............. น.
พักใหญ่ เวลา ................ น.- ............... น.
10.5.2 เปิ ดเรี ยน วัน.............. ถึง วัน ....................
10.6 วันหยุด .............................................................................................................................
10.7 การออกประกาศนียบัตร ....................................................................................................
- ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
ออกให้เมื ่อเรี ยนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์ การประเมิ นตามแต่ละหลักสูตรกาหนด
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10.8 หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ประเภทกวดวิ ชา
10.8.1 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 100 % ในกรณีไม่สามารถสอนตาม
ความต้ องการของนักเรี ยน หรื อนักเรี ยนไม่สามารถเรี ยนตามที่สมัครไว้ เนื่องจากมีความจาเป็ น โดยมี
หลักฐานเป็ นที่เชื่อถือได้ มาแสดง
10.8. 2 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 90% ในกรณีนกั เรี ยนแจ้ งความจานง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ขอยกเลิกการเรี ยนโดยแจ้ งล่วงหน้ าก่อนเปิ ดทาการสอนในรายวิชา นันไม่
้ น้อยกว่า 7 วัน
10.8.3 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80% ในกรณีนกั เรี ยนได้ มาเรี ยนในครัง้ แรก
แล้ วไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อโดยแจ้ งเหตุผลและความจาเป็ นให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหลังการเรี ยน
ครัง้ แรกไม่เกิน 3 วัน
10.8.4 โรงเรี ยนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามอัตราในข้ อ 10.8.1-10.8.3 ให้ กบั
นักเรี ยนทันทีที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนักเรี ยนว่าไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อไปและขอรับเงินคืน
10.8.5 โรงเรี ยนจะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ รับจากนักเรี ยนตามความเป็ นจริง
10.9 การแต่งกาย สุภาพเรี ยบร้ อย

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับใบอนุญาต
(
)

หมายเหตุ 1. ประทับตราเครื่ องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้ มมุ ล่างด้ านขวาทุกแผ่น
2. ผู้อนุญาตลงชื่อกากับทุกแผ่น
3. ประทับตราของโรงเรี ยนนอกระบบไว้ มมุ ล่างด้ านซ้ ายทุกแผ่น

~ 21 ~

รายละเอียดการเก็บค่ าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรี ยน.........................................................................................................................................
สถานที่ตงั ้ .....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรี ยนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี ้
ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
1. หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท
2. หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท
-

ประเภทกวดวิ ชา
1. ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนชัน้ ละวิ ชาละ .......... ชัว่ โมง เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาชัน้ ละวิ ชาละ ...............บาท
2. ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนชัน้ ละวิ ชาละ .......... ชัว่ โมง เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาชัน้ ละวิ ชาละ ...............บาท
-

ลงชื่อ......................................................ผู้รับใบอนุญาต
(
)
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การคานวณค่ าใช้ จ่ายและกาหนดค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน (ค่าเสื่อมราคา) (ให้ คิด 20 % จากโครงการจัดตัง้ ข้ อ 5.1)
1. ค่าตกแต่งอาคาร
.............. บาท
2. ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

.............. บาท

3. ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนการสอน

.............. บาท
.......(1)... บาท

รวม
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินการ (ให้ ยกมากจาก ปี ที่ 1 ในโครงการจัดตัง้ ข้ อ 5.2)
1. ค่าเช่าอาคาร

................ บาท

2. เงินเดือนและค่าจ้ าง

................ บาท

3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

................ บาท

4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ ้นเปลือง

................ บาท

5. ค่าสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ

................ บาท

6. ค่าไฟฟ้า

................ บาท

7. ค่าน้ าประปา

................ บาท

8. ค่าโทรศัพท์

................ บาท

9. ค่าอินเตอร์ เน็ต
รวม
รวมค่าใช้ จา่ ย
ผลตอบแทน ........% ของ (3)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

................ บาท
......(2)...... บาท
.....(1)+(2)... บาท ----------(3)
.......(4).......บาท

= ค่าใช้ จา่ ย (3) + ผลตอบแทน (4)
= .........(5)....... บาท
จานวนนักเรี ยนที่โรงเรี ยนรับต่อปี = ........(6).......คน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย = .... (5) ÷ (6)....บาท/คน
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หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
เขียนที่ ...................................................................................
วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า ( นาย , นาง , นางสาว ) ......................................................................................................
ในฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน .................................................................................................. ขอรับรองว่า
เมื่อได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนแล้ว จะแต่งตั้งให้ ( นาย , นาง , นางสาว ) ..................................................................
เป็นผู้บริหารโรงเรียน .......................................................................... ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ ................................................
ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ...................................................
จังหวัด .....................................
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

( ลงชื่อ ) ............................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(
)
( ลงชื่อ ) ............................................................... ผู้รับการแต่งตั้ง
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ พยาน
(
)
( ลงชื่อ ) ................................................................ พยาน
(
)
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แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูเอกชน พ.ศ. 2542
......................................
สถานที่ ........................................................................
วันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. ..............
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง .................................................................................................................
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ...................................... ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ........................
ถนน .............................. อาเภอ ......................... จังหวัด ....................................... โทรศัพท์ ...............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ ............................................................................... อายุ .............
วุฒิสามัญ ..................................... วุฒิทางครู ...................................................... วุฒิพิเศษ .................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................
อาเภอ......................................จังหวัด..........................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ครู” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้รับใบอนุญาตตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................
เป็นครูใหญ่ ,ครู , ครูและครูใหญ่โรงเรียน ........................................................................... และ “ ครู” ตกลงเข้า
เป็นครูใหญ่,ครู,ครูและครูใหญ่ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ..........
เป็นต้นไป
ข้อ 2. ผู้รับใบอนุญาตให้ตกลงให้เงินเดือนหรือค่าสอนครั้งแรกไม่ต่ากว่าอัตราตามวุฒิที่ทางราชการ
กาหนดดังนี้
(1) เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ......................... บาท
(2) ค่าสอนสาหรับครูพิเศษที่สอนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งมิใช่ครูประจา จ่ายให้เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
............................................................... บาท
ข้อ 3. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอนและค่าล่วงเวลาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ให้แก่ “ครู” ตาม
กาหนดเวลาดังกล่าวนี้
(1) จ่ายเงินเดือน ไม่ช้ากว่าวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
(2) จ่ายค่าสอน ค่าล่วงเวลาเป็นต่าง ๆ เป็น รายสัปดาห์/รายเดือน
ข้อ 4. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอน หรือค่าล่วงเวลาต่าง ๆตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบคุ้มครองการทางานให้แก่ “ ครู” ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกครั้งและจะ
พิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ “ ครู” ที่ได้ทางานมาครบรอบปีหนึ่ง ๆ โดยถือเอาความรู้ ความสามารถและความดี
ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักพิจารณา
/ข้อ 5...
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-2ข้อ 5. “ ครู” ตกลงจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนให้อยู่ใน
จรรยามารยาทและวินัยครู
ข้อ 6. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะปฏิบัติต่อ “ ครู” ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบกฎหมายและ
คาสั่งของทางราชการทุกประการ
ข้อ 7. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะหักเงินเดือนจากครูเพื่อเป็นเงินสมทบส่วนของครูนั้น แล้วต้อง
นาเงินที่หักจาก “ครู” และเงินส่วนที่ “ผู้รับใบอนุญาต”ต้องจ่ายเป็นเงินสมทบส่วนของผู้รับใบอนุญาตไปส่งกองทุน
สงเคราะห์ภายในเวลาที่กาหนดไว้ และหากไม่นาส่งเงินสมทบภายในเวลาที่กาหนด “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายเงิน
สวัสดิ์การต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทดแทน และเงินสงเคราะห์ หรือสวัสดิ์การอื่นๆ ที่ทาง
ราชการจ่ายให้ครูที่ครูพึงมีสิทธิได้ตามกฎหมายให้แก่ “ครู” โดยทันที่
ข้อ 8. คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบทุกประการ
ข้อ 9. ในกรณี “ผู้รับใบอนุญาต”บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาการเป็นครู ได้สิ้นสุดลง อันเนื่องจาก
ความผิดหรือความบกพร่อง “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยและ หรือค่าชดเชยและหรือค่าชดเชยพิเศษ ให้แก่
“ครู” ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 ข้อ 32 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ข้อ 10. เมื่อ “ครู” ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาในรอบปีการศึกษาหนึ่ง มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 9
เดือน นับแต่วันที่เข้าเป็นครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ขอลาออกในระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา
ให้
ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้ครูใหญ่หรือครุถึงวันที่ 30 เมษายน
ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นใดระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูใหญ่หรือครูที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ถือว่า
ไม่มีผลบังคับ
สัญญานี้ทาขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกับ คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับและส่งประกอบคาร้องขอ
อนุญาตเป็นครูใหญ่หรือครูต่อสานักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับคู่สัญญาได้ทราบข้อความในสัญญานี้
โดยตลอดแล้ว จึงลาชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.................................................ผูร้ ับใบอนุญาต
ลงชื่อ.................................................ครูใหญ่หรือครู(คู่สัญญา)
ลงชื่อ.................................................พยาน
ลงชื่อ..................................................พยาน
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เอกสารการยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
 คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.5)
 โครงการจัดตั้งโรงเรียน, รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียน และหลักสูตร จานวน 2 ชุด
 ตราประจาโรงเรียน
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน เช่น
โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายอาคาร/ที่ดิน
กรณีเช่าต้องมีระยะเวลาในการเช่าเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอ
 สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือสาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่
ใช้จัดตั้งโรงเรียน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จานวน 2 รูป
 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
 คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.5)
 โครงการจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียน จานวน 2 ชุด
 ตราประจาโรงเรียน
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน
เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายอาคาร/
ที่ดิน กรณีเช่าต้องมีระยะเวลาในการเช่า
เหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอ
 สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสาเนาใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 สาเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 สาเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่มอบให้
ผู้ลงนามแทนนิติบุคคล
 10.1 เอกสารผู้ลงนามแทนนิติบุคคล

o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o สาเนาทะเบียนบ้าน
o สาเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
****หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร โปรดรับรองสาเนาถูกต้องด้วย****
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เอกสารการรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
ประเภทกวดวิชา
 หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
 สัญญาจ้าง
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน ต้องมีประสบการณ์
ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้แก่ บัตรประจาตัว
ข้าราชการบานาญ /บัตรประจาตัวครู/คาสั่งลาออกจาก
ราชการ เป็นต้น
 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จานวน 2 รูป

ประเภทวิชาชีพ ,ประเภทศิลปะและกีฬา,
ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต
 หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
 สัญญาจ้าง
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
 หนังสือรับรองประสบการณ์ทางาน ต้องมี
ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง 1 ปี
พร้อมสาเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัทที่
รับรอง
 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จานวน 2 รูป

****หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร โปรดรับรองสาเนาถูกต้องด้วย****
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กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Website

สช. : www.opec.go.th
กร. : http://nfe.opec.go.th
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
02-282-1000 ต่อ 830 - 832
02-282-9635

