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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ 

หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗  และมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  พระนามของพระราชินีหรือพระบรม

วงศานุวงศ  เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม  เวนแตเปนราชทินนามของตน  ของผูบุพการี  

หรือของผูสืบสันดาน  และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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(๔) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย  
เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๕) ไมเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือหนวยงานของรัฐ 
(๖) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดวารัฐบาล  หนวยงานของรัฐของไทยหรือของ

ตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 
(๗) ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาที่เกินจริง   
(๘) ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ 
(๙) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   

หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา   

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   การขอเปลี่ยนชื่อไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม  
หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ  ใหถือวา 
ผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนชื่อเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซ่ึงผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง   ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรี   
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ   

ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๐๘  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
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หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๗ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
หรือวิทยาลัย  หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  หรือจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันก็ได  และการเปลี่ยนเปนประเภทใดจะตองมีลักษณะสอดคลองกับประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย  สถาบัน  และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภทตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา  และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน 
(๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  ไดดําเนินการตามขอกําหนดถูกตองและครบถวน 

ทุกประการแลว   
(๓) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  หรือจากสถาบัน

เปนมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน  อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ

กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 

(๗) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองมีความพรอมและมีศักยภาพ 
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   มาตรฐานการอุดมศึกษา   และเกณฑมาตรฐานที่ เกี่ยวของ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ  ดานวิชาการ  
และดานการเงินได 

(๘) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองกําหนดวา   จะเปนสถาบันอุดมศึกษาอยูในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
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ขอ ๙ การย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  โดยใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๙  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   
หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการ
ปรับปรุงใหเหมาะสม  หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ  ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนประเภทเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๑๐  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

หมวด  ๓ 
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ  รกอ.  ๑๑  หรือ  รกอ.  ๑๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  ใหใชแบบใบอนุญาต 
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  มีขอความวา  “ใบแทน”  ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนชื่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................ เปน ....................................................... 

 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
 

  ๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนชื่อ 
 (๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 

 (๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต    

 (๔) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนชื่อ/ประเภท (ถามี)  

 (๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนชื่อ 
 (๖) หากเปนช่ือพระราชทานตองมีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดรับพระบรม 

ราชานุญาตแลว    

     
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 

              (    ) 
              อธิการบด ี...................................... 

รกอ. ๐๗



รกอ. ๐๘ 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ .ศ .  ๒๕๔๖  รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึ กษา ธิการ  โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา อนุญาตให................................................................................ 

ตั้งอยูท่ี................................................................................................................ 

เปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน........................................................................... 
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
.......................................... 

                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................... เปน .............................................................. 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
  ๔.  พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 
 (๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต  
 (๓) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนชื่อ/ประเภท (ถามี)  

 (๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด 
 (๕) ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมาอยางนอยสามป 

 (๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิการเชาท่ีดินตามมาตรา ๑๒ แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใชเปนท่ีจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 (๗) ผลงานวิจัยในกรณี ท่ีเปล่ียนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย 
 (๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๙) โครงการขอเปล่ียนประเภท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพ 

โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน 

รกอ. ๐๙ 



 
 
 

๒

กรณีสถานท่ีตั้งหลักและสถานท่ีจัดหาเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอ

เปล่ียนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพ้ืนท่ีและแผนการเช่ือมโยงสถานท่ี

ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 
 (๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนประเภท 

 (๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  

     
 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
              (    ) 
          อธิการบดี ...................................... 



รกอ. ๑๐ 
 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนุญาตให......................................................................................................................... 

ตั้งอยูท่ี............................................................................................................................. 

เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน......................................................................... 
 

  ท้ังนี้ ตัง้แตวนัท่ี .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
      ……………………….. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 
วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

 
  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จาก .............................................................................. เปน .................................................................... 

  ๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
      (๑) เหตุผลประกอบการขอ 

    (๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ  
    (๓) ใบอนญุาตเปล่ียนชื่อท่ีถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี) 
 

 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
             (    ) 
                อธิการบดี ...................................... 

รกอ. ๑๑ 



เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

 
  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจาก ................................................ เปน  ...................................... 

  ๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

 (๑) เหตุผลประกอบการขอ 
 (๒) ใบแจงความวาใบอนญุาตสูญหาย หรือ  
 (๓) ใบอนุญาตเปล่ียนประเภทที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี) 

 

 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
             (    ) 

          อธิการบดี ....................................... 

รกอ. ๑๒ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหการเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


