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ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตให้ใช้ชอื่ โรงเรียนเอกชน
โดยที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นศูนย์ส่งเสริมข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ดังนั้น เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการใช้ชื่อโรงเรียนเอกชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จึ ง ออกประกาศหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเอกชน”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ
และให้หมายรวมถึงโรงเรียนนอกระบบด้วย
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ผู้มีความประสงค์ขอใช้ชื่อโรงเรียนเอกชน ให้ยื่นหนังสือเพื่อขอตรวจสอบชื่อโรงเรียน
โดยเรียงลาดับชื่อที่ต้องการ จานวน ๓ ชื่อ โดยระบุชื่อภาษาไทย และชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)
ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ กรณีการขอใช้ชื่อโรงเรียนเดียวกัน ผู้ประสงค์ขอใช้ชื่อเพื่อจัด ตั้งโรงเรียน หรือ
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนที่มิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเดียวกัน ต้องมีหนังสือยินยอม หรือ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนั้น
หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งมี ม ติ ข องที่ ป ระชุ ม นิ ติ บุ ค คล
ให้ความยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ การขอใช้ชื่อโรงเรียนเดียวกัน ชื่อโรงเรียนที่ได้ยื่นขออนุญาตให้ใช้นั้น ต้องมีคาต่อท้าย
ด้วยชื่ออาคาร สถานที่ หรือชื่อจังหวัด เป็นต้น
ข้อ ๖ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดาเนินการตรวจสอบชื่อของ
โรงเรียนตามที่สานักงานศึกษาธิการ หรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขอให้ตรวจสอบจากระบบ
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บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) และจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ สามารถรับรองและยืนยันได้
โดยชื่อโรงเรียนต้องไม่มีการพ้องเสียงเรียกชื่อจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
การพิจารณาการใช้ชื่อโรงเรี ยนต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้ จั ด ตั้ ง
โรงเรี ย นในระบบ การก าหนดรายการ และการขอเปลี่ ย นแปลงรายการในตราสารจั ด ตั้ ง และ
การกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยชื่อของโรงเรียนต้องใช้ อักษรไทย และต้องมี
คาว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย หรืออาจมีอักษรต่างประเทศกากับด้วยก็ได้
กรณีที่โรงเรียนมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย ต้องอ่านแล้วได้สาเนียงสอดคล้องกับภาษาไทย
หรือแปลแล้ว ได้ความหมายเช่น เดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคาที่แปลแล้วมีความหมายว่าโรงเรียน
นาหน้าหรือตามหลังชื่อของโรงเรียน
ทั้งนี้ ชื่อโรงเรียนต้อง มีลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียน
(๒) ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย พระนามาภิ ไ ธย หรื อ พระนาม
ของพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรี ยน
(๓) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการี
หรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียน
(๔) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริ ย์
เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรียน
(๕) ไม่ซ้ากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิก ดาเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(๖) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็น ตัวแทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรียน
หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้เป็นตัวแทน
เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรียน
(๗) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๗ ข้อห้ามในการใช้ชื่อโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโรงเรียนต้องไม่มีการพ้องเสียงเรียกชื่อจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
(๒) ไม่ควรตั้งชื่อที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับชื่อโรงเรียนของรัฐ
(๓) ชื่อโรงเรียนที่เกี่ยวกับศาสนาต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางศาสนา
(๔) ชื่อโรงเรียนต้องเขียนหรือสะกดคาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
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(๕) ชื่ อ โรงเรี ย นภาษาต่ า งประเทศต้ อ งแปลแล้ ว มี ค วามหมาย กรณี ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษ
เมื่อเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยต้องเป็นไปตามหลักของราชบัณฑิตยสภา
(๖) ชื่อโรงเรียนต้องไม่เป็นอักษรย่ออย่างเดียว
(๗) ชื่อโรงเรียนจะต้องไม่มีคาว่า สถาบัน
(๘) ชื่อโรงเรียนไม่ควรเกิน ๑๕ พยางค์
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
อรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

