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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยื่นคําขอตามแบบ รกอ. ๐๑
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดตามมาตรา ๑๑
(๒) ผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ ๒
(๓) ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑
(๔) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรือหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนได หรือสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดตามมาตรา ๑๒
(๕) เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน
(๖) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต
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(๗) รูปถายของผูขอรับใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตาม (๑๑) ครึ่งตัว
หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนสามรูป
(๘) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
(๙) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนนิติบุคคลเกี่ยวกับ
(ก) ชื่อนิตบิ ุคคล
(ข) รายชื่อกรรมการ
(ค) อํานาจของกรรมการ
(ง) จํานวนทุนที่เรียกชําระแลวหรือทรัพยสินของมูลนิธิในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาต
เปนมูลนิธิ
(จ) ที่ตั้งสํานักงานใหญ
(ฉ) สําเนารายงานการประชุมตั้งนิติบุคคลหรือสําเนาทะเบียนผูถือหุนของนิติบุคคล
(๑๐) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิหรือสําเนาขอบังคับของนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(๑๑) หนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต
(๑๒) รายชื่อบุคคลซึ่งประสงคจะแนะนําใหรัฐมนตรีแ ตงตั้งเปนกรรมการสภาสถาบันตาม
มาตรา ๒๘ (๑) และ (๓) รวมทั้งประวัติยอ สําเนาทะเบียนบาน และรูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวนคนละสามรูป
เอกสารหลักฐานตาม (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ใชสําหรับผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคล
และถาไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความเปนอยางอื่นเมื่อใดก็ใหแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย
ขอ ๒ ผูขอรั บใบอนุ ญาตจะต องจัดใหมี การศึกษาความเป นไปได ในการจัดตั้งสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จํานวนของผูที่จะมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด กลุมจังหวัดและประเทศ
(๒) สาขาวิชาที่จะเปดสอนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
(๓) ความพรอมดานสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เชน ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม และระบบสื่อสาร
ขอ ๓ ใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหใชแบบ รกอ. ๐๒ ทายกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๔ ภายในระยะเวลาหกเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
ดําเนินการและรายงานผลตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามขอ ๑ (๑) และ (๒) และ
ตองแสดงหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามโครงการนั้นแลว
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รกอ.๐๑
เลขรับที่..................................
วันที่........................................
(สําหรับเจาหนาที)่
คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
-----------------------------เขียนที่............................................
วันที่............เดือน.................... พ.ศ. ...........
๑. ขาพเจา.........................................................................................................
๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติ......................................................................
เกิดวันที่........................เดือน...........................................พ.ศ. ................ อายุ...................ป
อยูบานเลขที่.................. ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................หมูที่............
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.............................
โทรศัพท......................................อาชีพ......................................... คุณวุฒิ............................
ชื่อสํานักงาน..........................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................หมูที่............
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต................................... จังหวัด............................
โทรศัพท.................................................................................................................................
ชื่อบิดา...........................................ชื่อสกุล........................................สัญชาติ...........................
ชื่อมารดา........................................ชื่อสกุล........................................สัญชาติ............................
ชื่อภริยาหรือสามี......................................ชื่อสกุล...............................สัญชาติ............................
(ถาเปนภริยาใหระบุชื่อสกุลและสัญชาติกอนสมรส)
๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................ตามกฎหมาย
ของประเทศ............................จดทะเบียนเมื่อ............................เลขทะเบียน.............................
มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................
หมูที่...................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด...........................................................โทรศัพท..........................................................
โดยมี.................................................................................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทน
๒. ขาพเจาขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภท....................
...............................................................ชื่อ............................................................................
โดยจะจัดตั้งขึ้น ณ เลขที่.........................................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน............................................หมูที่..........................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................โทรศัพท..............................

๒
๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้ ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
และจะแสดงหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว

(ลายมือชื่อ)............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(
)

รกอ.๐๒
ที่ ../...

(ตราครุฑ)
ใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
--------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหง พระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให
.........................................................
(ชื่อผูขอรับใบอนุญาต)
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท.....................................................................................
ชื่อ.........................................................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................หมูที่.............
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่......................เดือน...........................พ.ศ. .... เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ. ....

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประทับตรากระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได บัญญั ติให การขอรั บใบอนุญาตและการออกใบอนุ ญาตใหจั ดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

