เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือสงมอบทรัพยสิน หนี้สิน
หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
โดยที่เห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนหรือสงมอบทรัพยสิน
หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ใหแกโรงเรียนในระบบซึ่งเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๕๙ วรรคท าย แห ง พระราชบัญ ญัติ โรงเรีย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๔๕๖ ลงวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนหรือ
สงมอบทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือสงมอบทรัพยสิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียน
ในระบบ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“โรงเรี ย นในระบบ” หมายความว า โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาโดยกํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมิน ผล เปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาที่แนนอน
“ทรัพยสิน” หมายความวา ที่ดิน สิทธิครอบครอง อาคาร อุปกรณสํานักงาน เครื่องมือ
อุปกรณ วัสดุที่ใชในการเรียนการสอน เปนตน
“ที่ดิน” หมายความวา ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ
เกี่ยวกับที่ดิน หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียน
“สิทธิครอบครอง” หมายความวา สิทธิในฐานะเจาของตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
ในที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
ขอ ๔ การโอนที่ดิน เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ใหโรงเรียนในระบบดําเนินการดังนี้
(๑) ใหผูรับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารยื่นคํารองตอเจาพนักงาน
ที่ดินที่โรงเรียนในระบบนั้นตั้งอยู เพื่อดําเนินการโอนที่ดิน ใหโรงเรียนในระบบ
(๒) เมื่อดําเนินการตาม (๑) แลวใหผูรับใบอนุญาตแจงการโอนใหผูอนุญาตทราบภายในเวลา
สามสิบวัน นับแตวันโอน
(๓) ใหผู รับ ใบอนุญ าตโอนเงิน ให แ กโ รงเรีย นในระบบใหเ พีย งพอในการดํา เนิน กิจ การ
โรงเรียน
(๔) ใหผูรับใบอนุญาตโอนทรัพยสิน อื่นใหแ กโรงเรียนในระบบใหเพียงพอในการดําเนิน
การเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา ตามหลักสูตรที่เปดทําการสอนและตามที่ไดรับอนุญาต
ตามบัญชีทรัพยสินที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
การดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ดํา เนิ น การภายในหนึ่ ง ป นั บ แตวั น ที่ พระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ เวนแตมีเหตุจําเปนผูอนุญาตขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหนึ่งป
ขอ ๕ การทํ า หนั ง สื อ ส ง มอบการครอบครองและยิ น ยอมให ใ ช ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง
ตามบัญชีที่ผูรับใบอนุญาตจัดทําขึ้นใหโรงเรียนในระบบสําหรับผูรับใบอนุญาตที่ไมประสงคจะโอน
ที่ดินตามขอ ๔ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตทํ า หนั ง สื อ ส ง มอบการครอบครองและยิ น ยอมให ใ ช ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางใหแ กโรงเรียนในระบบโดยมีเงื่อ นไขวาผูรับใบอนุญาตจะไมกระทําการใด ๆ อัน เป น
การเพิ่มภาระในที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดนิ เกินกวาที่เปนอยู ตามแบบแนบทายประกาศนี้
(๒) ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับจากวันทําหนังสือตาม (๑)
(๓) ใหผูอนุญาตมีหนังสือแจงเจาพนักงานที่ดิน ที่โรงเรียนในระบบนั้น ตั้งอยู พรอ มแนบ
หนังสือสงมอบและยินยอมใหใชที่ดิน ตาม (๑) เพื่อใหเจาพนักงานที่ดินแจงใหผูที่จะมาทํานิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นไดทราบถึงการมีสิทธิในการใชที่ดินและอสังหาริมทรัพยในที่ดินซึ่งเปนสถาน
ที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ
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การดําเนินการตาม (๑) ใหดําเนินการภายในหนึ่งป นับแตพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ
ขอ ๖ การโอนหนี้สิน หรือภาระผูกพัน ใหผูรับใบอนุญาตแจงวาเปนหนี้สินที่เกิดจากหรือ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารแลวแจงใหผูอนุญาตทราบ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับ
ขอ ๗ ใหผูรับใบอนุญาตจัดทํางบการเงินแสดงฐานะของโรงเรียนในระบบ ณ วันโอน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จรวยพร ธรณินทร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

หนังสือสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสราง
แนบทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือสงมอบทรัพยสิน หนี้สิน
หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
...........................
ทําที่ .........................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)..............................................................................
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเลขที่......................................ลงวันที่ .................................................
โรงเรียนตั้งอยูเลขที่....................หมูที่ ...........แขวง/ ตําบล ...............................เขต/อําเภอ....................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย......................
ขอ ๑ ขาพเจาขอสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามที่ไดรับอนุญาตใหแกโรงเรียน.........................................................................................................
เพื่อใชในการดําเนินกิจการโรงเรียน ตามมาตรา ๑๕๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินโฉนด / นส.๓ ก. / นส.๓ เลขที่ (ตามที่ไดรับอนุญาต)................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(๒) สิทธิอื่น ๆ (สิทธิเก็บกิน / สิทธิเหนือพื้นดิน / สิทธิการเชา ฯลฯ) ........................
............................................................................................................................
……………………………………………………………………….…...........
(๓) สิ่งกอสราง (อาคารกี่หลัง)....................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ขอ ๒ การสงมอบการครอบครอง และยินยอมใหใชที่ดิน และสิ่งกอสราง ตาม
ขอ ๑ ใหรวมถึงทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อใชดําเนินกิจการโรงเรียนตามที่ระบุไวในใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียน
/ ขอ ๓ โรงเรียน

๒
ขอ ๓ โรงเรียนสามารถจะทําการตอเติมซอมแซมสิ่งกอสราง หรือกระทําการอื่นใด
บนที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการโรงเรียน
หนังสือฉบับนี้ ทําขึ้นสี่ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูรับใบอนุญาต
๑ ฉบับ คณะกรรมการบริหาร ๑ ฉบับ ผูอนุญาต ๑ ฉบับ และสํานักงานที่ดิน ๑ ฉบับ
เพื่อเปนหลักฐานในการสงมอบการครอบครองและยินยอมใหใชที่ดินสิ่งกอสราง
และทรัพยสิน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................... ผูใหคํายินยอม
( ......................................................... )
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน.............................. หรือ
บริษัท /หางหุนสวน /มูลนิธิ /สมาคม /วัด /หนวยราชการ /อื่นๆ ............................................................
โดย(นาย, นาง, นางสาว) ..................................................................ผูลงนามแทน
ลงชื่อ.......................................................... ผูรับคํายินยอม
( ......................................................... )
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน.............................. หรือ
บริษัท /หางหุนสวน /มูลนิธิ /สมาคม /วัด /หนวยราชการ /อื่นๆ ............................................................
โดย(นาย, นาง, นางสาว) ..................................................................ผูลงนามแทน
ลงชื่อ.......................................................... พยาน
( ......................................................... )
ลงชื่อ...........................................................
( ......................................................... )

พยาน

