
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนญุาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ
ให้เกิดความชัดเจน  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในระบบที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการจัดการศึกษา  
สามารถขยายโอกาสในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง  อันจะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ต่อการจัดการศึกษาเอกชนยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13  (10)  และมาตรา  29  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในการประชุม
ครั้งที่   10/2563  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2563  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าด้วยการขออนุญาต 
และการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต

จัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ  พ.ศ.  2555 
(2) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต

จัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
“สาขา”  หมายความว่า  สาขาของโรงเรียนในระบบ 
“จังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายหรือเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ข้อ 5 โรงเรียนใดจะขอจัดตั้งสาขาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องขอจัดตั้งสาขาภายในเขตจังหวัดเดียวกัน   
(2) ต้องขอจัดตั้งสาขาไม่เกินหนึ่งสาขา 
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(3) ต้องจัดตั้งสาขาในระดับและประเภทเดียวกันกับโรงเรียนที่จะขอจัดตั้งสาขา 
(4) ต้องไม่เป็นโรงเรียนการกุศล  การศึกษาพิเศษ  หรือการศึกษาสงเคราะห์ 
(5) ต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับดีมากขึ้นไป 
การขออนุญาตและการอนญุาตจัดตัง้สาขาของโรงเรยีน  ให้ใช้แบบค าขออนุญาตและใบอนญุาต

จัดตั้งสาขาตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 6 การอนุญาตจัดตั้งสาขาให้เป็นอ านาจของผู้อนุญาต  โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ต่อ

การจัดการศึกษา  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ขอจัดตั้งสาขาด้วย 
โรงเรียนใดสามารถจัดการศึกษาในสาขาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อ  5  (5)   

หากประสงค์จะขอจัดตั้งสาขาเพิ่มภายในเขตจังหวัดเดียวกัน  ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ข้อ 7 สาขาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสาขา 
ข้อ 8 การขออนุญาตจัดตั้งสาขาให้ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   
(1) โครงการจัดตั้งสาขาและหลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนที่ขอจัดตั้งสาขามีทุนเพียงพอ 

ท่ีจะด าเนินงานของสาขาได้ 
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนที่มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสาขา 
(3) หลักฐานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ขอจัดตั้งสาขาจากส านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
(4) หลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน  หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน  หรือสิทธิ

เก็บกินที่มีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบปี  หรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี  ส าหรับใช้จัดตั้งสาขา   
(5) แผนผังแสดงอาคารสถานที่ตั้งและแผนผังอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องประกอบของสาขา 
(6) ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  หรือส าเนา

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  ส าหรับใช้จัดตั้งสาขา 
ข้อ 9 การใช้ชื่อสาขาให้ใช้ชื่อเดียวกันกับโรงเรียนที่ขอจัดตั้งสาขาและต้องมีค าว่า  “สาขา”  

ตามด้วยชื่อของสถานที่ตั้งสาขานั้น   
ข้อ  10 การจัดตั้งสาขาต้องมีสถานที่  อาคาร  เครื่องมือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  วัสดุ  

ครุภัณฑ์  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่   เพียงพอแก่การจัดการศึกษาของสาขา 
ตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนแต่ละประเภทและตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิกา รก าหนด   
หรือตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  11 การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสาขาให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(1) พิจารณาค าขออนุญาตจัดตั้งสาขาและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๔



(2) พิจารณารายงานผลตรวจสอบของคณะกรรมการที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งให้ตรวจสอบ 
ความพร้อมของการจัดตั้งสาขาตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนและหลักสูตร 

(๓) ผู้อนุญาตจะต้องพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งสาขา  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตจัดตั้งสาขาถูกต้องครบถ้วนตาม  (๑)  และรายงานผลตรวจสอบ 
ของคณะกรรมการตาม  (๒)  หากเห็นสมควรอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตจัดตั้งสาขาให้แก่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น  พร้อมทั้งแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย   

กรณีตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานตาม  (1)  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตสั่งผู้ยื่น 
ค าขออนุญาตจัดตั้งสาขาแก้ไขภายในเวลาก าหนด  หากไม่ด าเนินการตามที่แจ้ง  ให้ผู้อนุญาตคืนค าขอ
อนุญาตจัดตั้งสาขาพร้อมแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตทราบด้วย   

กรณีผู้อนุญาตเห็นว่าการจัดตั้งสาขาอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน  การด าเนินกิจการ
ของโรงเรียนที่ยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งสาขา  ผู้อนุญาตอาจสั่งไม่อนุญาตก็ได้  แล้วแจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นค าขอ
อนุญาตทราบด้วย 

เมื่อโรงเรียนใดได้รับใบอนุญาตจัดตัง้สาขาแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในตราสารจัดตั้งและรายละเอยีดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนภายในสามสิบวนันบัแตว่ันที่ได้รบัใบอนญุาต
จัดตั้งสาขา 

ข้อ  12 ให้ผู้อนุญาตจัดเก็บคู่ฉบับของใบอนุญาตจัดตั้งสาขา  ตราสารจัดตั้งและรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแล้วไว้  ณ  ที่ท าการของผู้อนุ ญาต   
จ านวนหนึ่งชุด  มอบให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตัง้สาขาจัดเก็บไว้  ณ  โรงเรียนจ านวนหนึง่ชุด  ทั้งนี้  ผู้อนุญาต
อาจจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  ให้จัดส่งใบอนุญาตจัดตั้งสาขา  
ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนตามวรรคหนึ่งในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ส านักงานเก็บไว้จ านวนหนึ่งชุดด้วย 

ข้อ  13 การบริหารสาขาให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(1) ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสาขามีหน้าที่บริหารสาขาด้วย  

หรือจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสาขาเพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนก็ได้ 
(2) ให้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการอย่างน้อยคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบสาขา

ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
ข้อ  14 การขออนุญาตและการอนุญาตเลิกสาขาของโรงเรียน  ให้ใช้แบบค าขออนุญาต 

และใบอนุญาตเลิกสาขาตามที่ส านักงานก าหนด   
เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตเลิกสาขาแล้ว  ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเลิกสาขา 
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ข้อ  15 กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานี   
จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา   
อ าเภอนาทวี  อ าเภอสะบ้าย้อย  ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตจังหวัด  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

ข้อ  16 นอกจากหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนในระบบตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  การก าหนดรายการ  
และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
ในระบบ  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ  17 โรงเรียนใดได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขาอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่า
สาขานั้นเป็นสาขาของโรงเรียนตามระเบียบนี้ 

ข้อ  18 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้และ  
ให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๔


