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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศัย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 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 ใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ เมื่อไดรับ คําขอแล ว ใหสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ ไม เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผูยื่นคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม
หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ ใหถือวา
ผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซึ่งผูยื่น คําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการให คํ า แนะนํ า รั ฐ มนตรี
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ใหเปน ไปตามแบบ 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 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จ ะขอเปลี่ ย นประเภทต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน
(๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ได ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดถู ก ต อ งและครบถ ว น
ทุกประการแลว
(๓) ที่ดิน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบัน
เปนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปน ที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง
(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ
กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(๗) สถาบั น อุด มศึก ษาเอกชนที่ ขอเปลี่ ย นประเภท จะต อ งมี ค วามพร อมและมีศั ก ยภาพ
ตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ ดานวิชาการ
และดานการเงินได
(๘) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต อ งกํ า หนดว า จะเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอยู ใ นกลุ ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด และกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
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ขอ ๙ การยื่นคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต โดยใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๙ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว ใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ยื่น คํา ขอดําเนิน การ
ปรับปรุงใหเหมาะสม หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วาการขอเปลี่ยนประเภทเปน ไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูยื่นคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท
ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามแบบ รกอ. ๑๐
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหอธิการบดียื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ รกอ. ๑๑ หรือ รกอ. ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้
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ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท ใหใ ชแบบใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท มีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา
ใหไว ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รกอ. ๐๗
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มี ค วามประสงค จ ะขอรับ ใบอนุญ าตใหเ ปลี่ ย นชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
จาก ........................................................ เปน .......................................................
๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนชื่อ
(๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๔) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ
(๖) หากเป น ชื่ อ พระราชทานต อ งมี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ไ ด รั บ พระบรม
ราชานุญาตแลว
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................

รกอ. ๐๘

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา อนุ ญ าตให . ...............................................................................
ตั้งอยูที่................................................................................................................
เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน...........................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….

..........................................
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รกอ. ๐๙
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาก ........................................................... เปน ..............................................................
๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด
(๕) ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมาอยางนอยสามป
(๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิการเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญ ญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้อที่ต ามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) ผลงานวิ จั ย ในกรณี ที่ เ ปลี่ ย นประเภทจากวิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น หรื อ
มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย
(๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๙) โครงการขอเปลี่ย นประเภท ซึ่ง แสดงใหเห็นถึง ความพรอมและศักยภาพ
โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน

๒
กรณีสถานที่ตั้ง หลักและสถานที่จัด หาเพิ่มเติมของสถาบันอุด มศึกษาเอกชนที่ข อ
เปลี่ยนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพื้นที่และแผนการเชื่อมโยงสถานที่
ที่ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
(๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนประเภท
(๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................

รกอ. ๑๐

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให.........................................................................................................................
ตั้งอยูที่.............................................................................................................................
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน.........................................................................
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….
………………………..
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รกอ. ๑๑
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาก .............................................................................. เปน ....................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................

รกอ. ๑๒
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีค วามประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ย นประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาก ................................................ เป น ......................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี .......................................

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปน หนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิการโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

