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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่ เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พ.ศ .   ๒๕๔๒   และที่แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  ๒)  พ .ศ .   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดต้ัง  รวม  หรือ 
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้   
“การจัดต้ัง”  หมายความวา  การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
“รวม”  หมายความวา  การนํานักเรียนในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใกลกันต้ังแตสองแหงข้ึนไป 

มาเรียนรวมกัน  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น  เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา  มีประสิทธิภาพ   
เกิดผลดีแกผูเรียนทั้งในดานสิทธิ  โอกาส  และคุณภาพการศึกษา   

“เลิก”  หมายความวา  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“สถานศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ  ไดแก 

(๑) สถานศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดาน 
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง  วิจัยและพัฒนา 
(๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส 
(๔) สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการจัดการศึกษา   
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(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หรืออยูในพระบรมราชานุเคราะห  
หรือจัดต้ังเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง  ๆ 

ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และ
ใหมีอํานาจในการตีความ  วินิจฉัย  รวมทั้งออกประกาศ  คําส่ัง  ขอกําหนด  และจัดทําคําชี้แจงใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจนุเบกษาเปนตนไป   
 

หมวดที่  ๑ 
การจัดต้ังสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดต้ังสถานศึกษาใหม 
แนวปฏิบัติในการจัดต้ังสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนการจัดต้ังสถานศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนในชุมชนใดตองมีจํานวนนักเรียน  ดังตอไปนี้ 
 (๑.๑) ระดับประถมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนในแตละรายอายุไมนอยกวาย่ีสิบหาคน 

มาเขาเรียน  ถามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงย่ีสิบหาคน  แตมากกวาสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของ
สถานศึกษาอื่น 

 (๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา  ตองมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเขาเรียนชั้นละไมนอยกวาแปดสิบคน  
ถามีนกัเรียนไมถึงชั้นละแปดสิบคน  แตมากกวาส่ีสิบคน  ใหจัดต้ังเปนสาขาของสถานศึกษาอื่น 

(๒) สถานที่ที่จะจัดต้ังสถานศึกษาตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใช  ตามประเภทของ
ที่ดินอยางถูกตอง  จํานวนไมนอยกวาย่ีสิบหาไร   

(๓) สถานศึกษาที่จะจัดต้ังข้ึนใหมจะตองอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน  ที่ต้ังอยูเดิม  
ไมนอยกวาหกกิโลเมตร  ตามเสนทางคมนาคม   

(๔) ใหบุคคล  นิติบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  ย่ืนคํารองขอใหจัดต้ังสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
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(๕) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคํารองตามหลักเกณฑของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือในกรณีที่ทางราชการเห็นวา 
มีความจําเปนตองจัดต้ังสถานศึกษาเปนกรณีพิ เศษ  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานศึกษาตาม 
คํารองขอในขอ  ๕  (๔)   

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศจัดต้ังสถานศึกษา  และใหจัดระบบสงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ  พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ ๗ ในทองที่ที่เปนชุมชนหนาแนน  หรือในทองที่ที่มีความจําเปนพิเศษ  หากไมสามารถ
ดําเนินการจัดต้ังสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาวขางตนได  ใหขออนุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงงบประมาณ  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพของการจัดการศึกษา   

ขอ ๘ การจัดต้ังสถานศึกษาพิ เศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด   

 
หมวดที่  ๒ 

การรวมสถานศึกษา 
 

 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาต้ังแตสองแหงข้ึนไป  
เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีแกผูเรียน  ทั้งในดานสิทธิ  
โอกาส  และคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น   

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้    
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล  จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา  และนําเสนอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  โดย 
(๑) สถานศึกษาใดที่อยูใกลเคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 (๑.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๑.๒) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   
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 (๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา   
 (๒.๒) แจงสถานศึกษาที่จะรวมกัน   
 (๒.๓) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน   
 (๒.๔) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการใหความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา  โดยใหมีผลกอนวันเร่ิมตนปการศึกษา  ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษา  และใหจัดระบบติดตามชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 

หมวดที่  ๓ 
การเลิกสถานศึกษา 

 
 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษานั้น   
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้   

(๑) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) จํานวนนักเรียนลดลง  จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทาง   

การปฏิรูปการศึกษาได 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(๑) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนและชุมชน  แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

(๒) ใหสถานศึกษา  แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา  ไมนอยกวาหนึ่งป  
กอนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาถัดไป 
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(๓) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินและชําระบัญชี  รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ ยังคงเหลืออยูของ
สถานศึกษา 

(๔) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท  ใหโอนไปอยูใน  ความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด   

(๕) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั้นเรียน  เร่ิมต้ังแตชั้นตนของสถานศึกษา  
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน  หรืออาจเลิกพรอมกันทุกชั้น   

(๗) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะตองจัดใหนักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกไดเขาเรียนทุกคน   
ขอ ๑๒ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดต้ัง  รวม  และเลิกสถานศึกษา   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน  
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใชกับ   

การจัดต้ัง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาได  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอ   
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


