
 
ฉบับรับฟังความคิดเห็น 

ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

-ร่าง-  
กฎกระทรวงว่าด้วย 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. .... 

______________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ให้ใช้กฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“จัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“ยุบ” หมายความว่า การยุบชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“รวม” หมายความว่า การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้ งแต่สองแห่งขึ้นไป 

มาเรียนรวมกัน 
“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“สถานศึกษาหลัก” หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีการน านักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนมาเรียนรวม 
“สถานศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่  
(๑) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัยและพัฒนา 
(๓) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
(๔) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัดการศึกษา 
(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์  

หรือจัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
“พ้ืนที่พิเศษ” หมายความว่า ในท้องที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
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หมวด ๑ 
การจัดตั้งสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๓ การจัดตั้งสถานศึกษาให้ส านักงานพิจารณาจัดท าแผนการจัดตั้ งสถานศึกษาอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งข้ึนในชุมชน 
(ก) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

ไม่น้อยกว่า ๒๕ คน หรือมีนักเรียนทุกชั้นเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ถ้ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่๑ ไม่ถึง ๒๕ คน แต่มากกว่า ๑๐ คน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

(ข) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ แล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่า ๘๐ คน หรือมีนักเรียนทุกชั้นเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า 
๔๘๐ คน ถ้ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ แล้วแต่กรณีไม่ถึ ง ๘๐ คน  
แต่มากกว่า ๔๐ คน ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

(๒) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภท 
ของที่ดินอย่างถูกต้อง จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ 

(๓) งบประมาณ 
(๔) บุคลากร 
(๕) การคาดคะเนประชากรวัยเรียนไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษาถัดไป 
(๖) กรณีสถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่เดิม

ไม่น้อยกว่า ๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

ข้อ ๔ เมื่อส านักงานจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษา ตามข้อ ๓  แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถานศึกษา 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศจัดตั้ง
สถานศึกษา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงปิดประกาศจัดตั้งสถานศึกษาไว้ ในที่เปิดเผย  
ณ ส านักงาน พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ การจัดตั้งสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ หากไม่สามารถด าเนินงานตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๕) 
และ (๖) ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนจัดตั้งสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึงงบประมาณ  ประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ข้อ ๖ กรณีการจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศก าหนด 
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หมวด ๒ 
การยุบชั้นเรียน 

_______________ 

ข้อ ๗ การยุบชั้นเรียนแบ่งออกเป็น ๓ กรณดีังนี้ 
(๑) ในระดับประถมศึกษา ให้พิจารณาจากสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนเข้า เรียน 

ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
(๒) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้พิจารณาจากสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียน 

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 
(๓) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้พิจารณาจากสถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกัน 

อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา  
(ข) มีจ านวนนักเรียนห้องเรียนละไม่เกิน ๑๐ คน  
(ค) มีแผนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น้อยกว่า ๓ ห้องเรียน 

การยุบชั้นเรียนโดยปกติให้ยุบปีละ ๑ ชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของระดับ เว้นแต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นอาจยุบปีละเกินกว่า ๑ ชั้นเรียน หรืออาจยุบทั้งระดับ 

ข้อ ๘ การยุบชั้นเรียนให้ส านักงานพิจารณาจัดท าแผนการยุบชั้นเรียนอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคลากร 
(๒) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ข้อ ๙ เมื่อส านักงานจัดท าแผนการยุบชั้นเรียน ตามข้อ ๘ แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบชั้นเรียน 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการยุบชั้นเรียนแล้ว ให้ส านักงานประกาศยุบชั้นเรียน 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปิดประกาศยุบชั้นเรียนไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน พร้อมรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

หมวด ๓ 
การรวมสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๑๐ การรวมสถานศึกษาให้ส านักงานพิจารณาจากสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนรวมกัน  
ทุกชั้นเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษาอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(ก) บุคลากร 
(ข) งบประมาณ 
(ค) ทรัพย์สิน 
(ง) เอกสารส าคัญ 
(จ) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
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(๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานด าเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การรวมสถานศึกษา และให้ส านักงานด าเนินการเลิกสถานศึกษาตามหมวด ๔ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศรวม
สถานศึกษา ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงปิดประกาศรวมสถานศึกษาไว้ในที่ เปิดเผย  
ณ ส านักงาน พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

ข้อ ๑๒ เมื่อรวมสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาหลักรับย้ายนักเรียนที่มาเรียนรวม 
จากสถานศึกษาอ่ืนมาเป็นนักเรียนของสถานศึกษาหลัก 

ข้อ ๑๓ บรรดาบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สินอันอาจจะโอนย้ายติดตามไปจากสถานศึกษาเดิม
ให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาหลักหรือสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  

หมวด ๔ 
การเลิกสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๑๔ การเลิกสถานศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ กรณีดังนี้ 
(๑) กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) กรณีนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ 
(๓) กรณเีป็นสถานศึกษาทีไ่ปรวมสถานศึกษาหลัก ตามหมวด ๓ 

ข้อ ๑๕ การเลิกสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๑) ให้ส านักงานจัดท าแผนการเลิกสถานศึกษา  
แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

แผนการเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคลากร 
(๒) งบประมาณ 
(๓) ทรัพย์สิน 
(๔) เอกสารส าคัญ 

ข้อ ๑๖ การเลิกสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) หรือ (๓) ให้ส านักงานด าเนินการดังนี้ 
(๑) จัดท าแผนการเลิกสถานศึกษาอย่างน้อยต้องมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคลากร 
(ข) งบประมาณ 
(ค) ทรัพย์สิน 
(ง) เอกสารส าคัญ 
(จ) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

(๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ข้อ ๑๗ เมื่อส านักงานด าเนินการตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเลิกสถานศึกษา 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศเลิกสถานศึกษา 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปิดประกาศเลิกสถานศึกษาไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน พร้อมรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๘ เมื่อส านักงานประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี 
รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 

ข้อ ๑๙ บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

ข้อ ๒๑ เมื่อเลิกสถานศึกษาส านักงานจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียน
ทุกคน 

ให้ไว้  ณ  วันที่      เดือน                พ.ศ.  .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปรียบเทียบกับ 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจัดตั้ง รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

หมายเหต ุ

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ ประกอบกับ
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้ อ  ๑   ร ะ เ บี ย บ นี้ เ รี ย ก ว่ า  “ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒  ในระเบียบนี้ 
“การจั ดตั้ ง ”  หมายความว่ า  การจั ดตั้ ง

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

“รวม” หมายความว่า การน านักเรียนใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่  ๒ แห่งขึ้นไปมาเรียนรวมกัน  
โดยจัดเป็นช้ันหรือช่วงช้ัน เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษา  
มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผูเ้รียนท้ังในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพ
การศึกษา 

“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ให้ใช้กฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้
“จัดตั้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“ยุบ” หมายความว่ า  การยุบ ช้ันเรี ยนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

“รวม” หมายความว่า การน านักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปมาเรียนรวมกัน 

“เลิก” หมายความว่า การเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

“สถานศึกษาหลัก” หมายความว่า สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่มีการน านักเรียนจากสถานศึกษาอื่นมาเรียนรวม 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๘๕/๒๑๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  
หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ร่างกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดตั้ ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. . ..  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่บทบัญญัติมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เป็นการบัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีประการใดบ้าง ซึ่งการก ากับ
ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นเพียงอ านาจหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนในภายหน้าหากจะ
ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ อื่ นอีกก็ ให้ออกเป็นกฎกระทรวง  
ซึ่ งหมายความว่า หากกระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะ ให้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ในมาตรา ๓๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการฯ จะต้องมีการออกกฎกระทรวงก าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเพิ่มเติม มิได้หมายความว่าการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องออกเป็นกฎกระทรวง ดั งนั้น  
เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ บัญญัติไว้เช่นนั้นแล้ว หากจะ
ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖  

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจัดตั้ง รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

หมายเหต ุ

“สถานศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่ 

(๑) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง 
วิจัยและพัฒนา 

(๓) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

( ๔ )  ส ถ านศึ กษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น
สถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัดการศึกษา 

(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  หรืออยู่ ในพระบรมราชานุ เคราะห์หรือจัดตั้ ง 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 

ข้อ ๓  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจในการ
ตีความ วินิจฉัย รวมทั้งออกประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด และจัดท า 
ค าช้ีแจงให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

“สถานศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษบางประการ ได้แก่  

(๑) สถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อ 
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

(๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง 
วิจัยและพัฒนา 

(๓) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

(๔) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษา
ตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับการจัดการศึกษา 

(๕) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือจัดตั้งเพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 

“พื้นที่พิเศษ” หมายความว่า ในท้องที่ที่เป็น
ชุมชนหนาแน่น หรือในท้องที่ท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู ่

วรรคหนึ่ง จึงยังไม่มีความชัดเจน จึงได้หารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยถึงอ านาจหน้าที่ในการออกกฎกระทรวง 
เรื่องดังกล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณา 
ข้อหารือการอาศัยอ านาจในการออกกฎหมายล าดับรองว่าด้วย 
การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... เรียบร้อย
แล้วสรุปความได้ว่า มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ บัญญัติ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
บัญญัติให้ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นที่
ก า รศึ กษา  (ถู กยุ บ เ ลิ กและ โอนอ านาจหน้ าที่ ไ ป เป็ นของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐) และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ท้ังนี้ ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการฯ ต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด ซึ่งรวมถึงอ านาจ
หน้าที่ในการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 
ดังนั้น ในการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๘ วรรคหนึ่งและมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ 

หมวดที่ ๑ 
การจัดตั้งสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๕  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ 

แนวปฏิบั ติ ในการจั ดตั้ ง สถานศึ กษา  ให้
ด าเนินการดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาจัดท าแผน 
การจัดตั้ งสถานศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา โดย 

(๑) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมี
จ านวนนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

(๑.๑) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวน
นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ คนมาเข้าเรียน ถ้ามี
นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึง ๒๕ คน แต่มากกว่า ๑๐ คน ให้จัดตั้ง
เป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๓ การจัดตั้ งสถานศึกษาให้ส านักงาน
พิจารณาจัดท าแผนการจัดตั้ งสถานศึกษาอย่ างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งขึ้นในชุมชน 
(ก )  ระดับประถมศึกษา ต้องมีจ านวน

นักเรียนที่จะมาเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
หรือมีนักเรียนทุกช้ันเรียนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ถ้ามีนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ไม่ถึง ๒๕ คน แต่มากกว่า ๑๐ คน ให้จัดตั้ง
เป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

(ข) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านวนนักเรียน
ที่จะมาเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
แล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่า ๘๐ คน หรือมีนักเรียนทุกช้ันเรียนรวมกันไม่
น้อยกว่า ๔๘๐ คน ถ้ามีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ หรือ 

ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย เอเชียตะวันออก 
และแปซิฟิก (The World Bank)  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ 
เพื่อด าเนินโครงการทบทวนรายจ่ายด้านการศึกษา ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ให้ ไปศึ กษาแนวทางการ เพิ่ มประสิทธิภาพของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และลดการสิ้นเปลืองของงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลการศึกษา
ว่า สถานศึกษาระดับประถมที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๕๐ คน เพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ ๑๗.๔ เป็นร้อยละ ๒๓.๗ ขณะที่สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของไทยมีขนาดห้องเรียนที่เล็กที่สุด เมื่อเทียบกับ ๓๙ 
ประเทศในโลก ท าให้มีต้นทุนสูงในการบริหารจัดการ รับจัดสรร
ทรัพยากรไม่เพียงพอ และนักเรียนด้อยโอกาสส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ดังนั้น หากจะมีการจัดตั้งสถานศึกษา 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจึงก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรี ยน
เพื่อให้สถานศึกษาที่จะจัดตั้งไม่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน รวมถึงรายละเอียด 
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(๑.๒) ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีจ านวน
นักเรียนที่จะมาเข้าเรียนช้ันละไม่น้อยกว่า ๘๐ คน ถ้ามีนักเรียน 
ไม่ถึง ช้ันละ ๘๐ คน แต่มากกว่า  ๔๐ คน ให้จัดตั้ งเป็นสาขา 
ของสถานศึกษาอ่ืน 

(๒) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดิน
ที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกต้อง จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ 

(๓) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่าง
จากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร 
ตามเส้นทางคมนาคม 

(๔) ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๕) ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
กลั่นกรองค าร้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่ 
ทางราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจัดตั้ งสถานศึกษาเป็น 
กรณีพิเศษ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามค าร้องขอในข้อ ๕ (๔) 

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
อนุญาตแล้วให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศจัดตั้ ง
สถานศึกษา และให้จัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แล้วแต่กรณีไม่ถึง ๘๐ คน แต่มากกว่า ๔๐ คน 
ให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

(๒) สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดิน 
ที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกต้อง จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ 

(๓) งบประมาณ 
(๔) บุคลากร 
(๕) การคาดคะเนประชากรวัยเรียนไม่น้อยกว่า 

๓ ปีการศึกษาถัดไป 
(๖) กรณีสถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่

ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่ เดิมไม่น้อยกว่า  
๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม 

ข้อ ๔ เมื่ อส านักงานจัดท าแผนการจัดตั้ ง
สถานศึกษา ตามข้อ ๓  แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถานศึกษา 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง
สถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศจัดตั้งสถานศึกษา ภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงปิดประกาศจัดตั้งสถานศึกษาไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน 
พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ การจัดตั้ งสถานศึกษาในพื้นที่พิ เศษ  
หากไม่สามารถด าเนินงานตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๕) และ (๖)  
ให้ส านักงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบ เพื่อเสนอ
ขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 

ด้านงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ เพื่อพิจารณาถึงต้นทุนในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีจะจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย 
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ข้อ ๗  ในท้องที่ที่ เป็นชุมชนหนาแน่น หรือ 
ในท้องที่ที่มีความจ าเป็นพิเศษ หากไม่สามารถด าเนินการจัดตั้ง
สถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงงบประมาณ 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ข้อ ๘  การจัดตั้งสถานศึกษาพิเศษให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 

ก่อนจัดตั้งสถานศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึงงบประมาณ  ประสิทธิภาพ  
และคุณภาพการจัดการศึกษา 

ข้ อ  ๖  กรณี การจั ดตั้ ง สถานศึ กษาพิ เ ศษ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศก าหนด 

 หมวด ๒ 
การยุบชั้นเรียน 

_______________ 
ข้อ ๗ การยุบชั้นเรียนแบ่งออกเป็น ๓ กรณีดังนี ้
(๑) ในระดับประถมศึกษา ให้พิจารณาจาก

สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 

(๒) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้พิจารณา
จากสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา 

(๓) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้พิจารณา
จากสถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(ก )  มี จ านวนนัก เ รี ยน เข้ า เ รี ยน ใน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ น้อยกว่า ๑๐ คนติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี
การศึกษา  

(ข) มีจ านวนนักเรียนห้องเรยีนละไม่เกิน ๑๐ คน  
(ค) มีแผนช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น น้อยกว่า ๓ ห้องเรียน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ในการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบบริหารราชการ 
ในส่วนกลาง และระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  
จึงก าหนดแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล 
รวมถึงการยุบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
ในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จึงเป็น
เหตุที่มาในการบัญญัติกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการยุบสถานศึกษา 
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การยุบช้ันเรียนโดยปกติให้ยุบปีละ ๑ ช้ันเรียน 
เริ่มตั้งแต่ช้ันต้นของระดับ เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นอาจยุบปีละ
เกินกว่า ๑ ช้ันเรียน หรืออาจยุบทั้งระดับ 

ข้อ ๘ การยุบช้ันเรียนให้ส านักงานพิจารณา
จัดท าแผนการยุบช้ันเรียนอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคลากร 
(๒) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ข้อ ๙ เมื่อส านักงานจัดท าแผนการยุบช้ันเรียน 
ตามข้อ ๘ แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การยุบชั้นเรียน 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการยุบ 
ช้ันเรียนแล้ว ให้ส านักงานประกาศยุบช้ันเรียน ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปิดประกาศ
ยุบช้ันเรียนไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน พร้อมรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

หมวดที่ ๒ 
การรวมสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปเพื่อให้สถานศึกษา 
มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน 
ทั้งในด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นช้ันหรือ 
ช่วงช้ัน 

แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการ
ดังนี ้

หมวด ๓ 
การรวมสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๑๐ การรวมสถานศึกษาให้ส านักงาน
พิจารณาจากสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนรวมกันทุกช้ันเรียน 
น้อยกว่า ๑๒๐ คน โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษาอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคลากร 
(ข) งบประมาณ 

มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่   
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลเดียวกันน้อยกว่า  
๖ กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหาร
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูล 
จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา โดย 

(๑) สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็น
ควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี ้

(๑.๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๑.๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๑.๓) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อ

ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา โดยผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๒) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดมีความเห็น
ควรรวมสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๒.๑) จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
(๒.๒) แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
(๒ .๓)  จัด ให้มีการรับฟั งความคิดเห็น 

ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
(๒ .๔)  เสนอแผนการรวมสถานศึกษา  

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา โดยให้มีผลก่อน
วันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 

เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรวม
สถานศึกษา และให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

(ค) ทรัพย์สิน 
(ง) เอกสารส าคัญ 
(จ) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

(๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานด าเนินการตามข้อ ๑๐ 
แล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวม
สถานศึกษา และให้ส านักงานด าเนินการเลิกสถานศึกษาตามหมวด 
๔ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการรวม
สถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศรวมสถานศึกษา ภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงปิดประกาศรวมสถานศึกษาไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน 
พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

ข้อ ๑๒ เมื่อรวมสถานศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษา
หลักรับย้ายนักเรียนที่มาเรียนรวมจากสถานศึกษาอื่นมาเป็น
นักเรียนของสถานศึกษาหลัก 

ข้อ ๑๓ บรรดาบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน
อันอาจจะโอนย้ายติดตามไปจากสถานศึกษาเดิมให้โอนไปอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาหลักหรือสถานศึกษาอื่นตามที่
คณะกรรมการก าหนด  

 

 

 

จัดการลง  ดังนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้มีการรวมสถานศึกษา 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... จึงไม่มีการก าหนดเง่ือนเวลาไว้ เนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษา 
โดยให้มีผลก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา ไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ วัน  
แต่ในทางปฏิบัติมักไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดได้  
จึงต้องอาศัยข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับ
การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างต่อเนื่อง ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจัดตั้ง รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

หมายเหต ุ

หมวดที่ ๓ 
การเลิกสถานศึกษา 
_______________ 

 ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(๑) ไม่มีนักเรียนท่ีจะจัดการเรียนการสอน 
(๒) จ านวนนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ 
แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
(๑) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  
แล้วให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

(๒) ให้สถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ ปีก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก
ของปีการศึกษาถัดไป 

(๓) ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ 
เลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี 
รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ 
ของสถานศึกษา 

(๔) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษา 
ที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้ โอนไปอยู่ ใน ความดูแลรับผิดชอบ 
ของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 

(๕) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

หมวด ๔ 
การเลิกสถานศึกษา 
_______________ 

ข้อ ๑๔ การเลิกสถานศึกษาแบ่งออกเป็น  
๓ กรณีดังนี ้

(๑) กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
(๒) กรณีนักเรียนลดลง จนไม่สามารถพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาได้ 
(๓) กรณีเป็นสถานศึกษาที่ไปรวมสถานศึกษาหลัก 

ตามหมวด ๓ 

ข้อ ๑๕ การเลิกสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๑)  
ให้ส านักงานจัดท าแผนการเลิกสถานศึกษา แล้วน า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 

แผนการเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 
(๑) บุคลากร 
(๒) งบประมาณ 
(๓) ทรัพย์สิน 
(๔) เอกสารส าคัญ 

ข้อ ๑๖ การเลิกสถานศึกษาตามข้อ ๑๔ (๒) 
หรือ (๓) ให้ส านักงานด าเนินการดังนี ้

(๑) จัดท าแผนการเลิกสถานศึกษาอย่างน้อยต้อง
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

(ก) บุคลากร 
(ข) งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดใหก้ารเลิก
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบ
ล้วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
ถัดไป ซึ่งท าให้ต้องเสียงบประมาณในการบ ารุงรักษาอาคาร 
บุคลากร ให้ครบก าหนดระยะเวลาตามเง่ือนไข แม้ว่าสถานศึกษา
ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน ไม่มีนักเรียน และไม่มีการรับ
นักเรียนเพิ่มแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจึงต้องเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเห็นชอบให้
มีการเลิกสถานศึกษาก่อนครบก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน โดยอาศัย
ข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่มีความจ าเป็น 
ที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง  
รวม หรือเลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ฉะนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลิก
สถานศึกษาและความคล่องตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... จึงไม่มีการก าหนดเง่ือนเวลาไว้ แต่ก าหนดให้
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาแล้ว  
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษา ภายใน  
๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความ
เห็นชอบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปิดประกาศเลิกสถานศึกษาไว้ 
ในที่ เปิดเผย ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกาศใน 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจัดตั้ง รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

หมายเหต ุ

(๖) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละ  
๑ ช้ันเรียน เริ่มตั้งแต่ ช้ันต้นของสถานศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผล 
ความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่า ๑ ช้ันเรียน หรืออาจเลิก
พร้อมกันทุกช้ัน 

(๗) เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียน 
ในสถานศึกษาท่ีถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 

ข้อ ๑๒  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงาน
การจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อทราบและให้การสนับสนุน 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมี
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับการจัดตั้ง รวม หรือ 
เลิกสถานศึกษาได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
น าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(ค) ทรัพย์สิน 
(ง) เอกสารส าคัญ 
(จ) การช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

(๒) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๗ เมื่ อส านักงานด า เนินการตามข้อ  
๑๖ แล้ว ให้ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเลิกสถานศึกษา 

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการเลิก
สถานศึกษาแล้ว ให้ส านักงานประกาศเลิกสถานศึกษา ภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงปิดประกาศเลิกสถานศึกษาไว้ในที่ เปิดเผย ณ ส านักงาน 
พร้อมรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๘ เมื่อส านักงานประกาศเลิกสถานศึกษา
แล้ว จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมถึง 
การด า เนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ ยั งคงเหลืออยู่ 
ของสถานศึกษา 

ข้อ ๑๙ บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษา 
ที่ ถูก เลิกทุกประเภท ให้ โอนไปอยู่ ในความดูแลรับผิดชอบ 
ของสถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๐ การด า เนินการเกี่ ยวกับบุคลากร 
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ราชกิจจานุเบกษา แทนการให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชนทราบล้วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก
ของปีการศึกษาถัดไป 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจัดตั้ง รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม  
หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

หมายเหต ุ

ข้อ ๒๑ เมื่อเลิกสถานศึกษาส านักงานจะต้องจัด
ให้นักเรียนในสถานศึกษาท่ีถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรสีอ้าน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี      เดือน                พ.ศ.  .... 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



แบบเสนอความคิดเห็น 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความคิดเห็น 

ชื่อ/หน่วยงาน................................................................................................................ ................................... 
ที่อยู่........................................................................................ .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

 
๒. ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 

เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ ทุกประการ 
ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ  
และมีความคิดเห็นในการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ (โปรดระบุในข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม) 
 

หมายเหตุ ๑) ท่านสามารถส่งความคิดเห็นภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/jCYALpkNQNHcgZDC7 
 
ทั้งนี้ นอกจากช่องทางหลักในการส่งความคิดเห็นข้างต้นแล้ว ท่านสามารถส่งความคิดเห็น
ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๘ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ 

(๒)  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ educationprounit@gmail.com หรือ  
(๓)  ผ่านทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗ 
 

๒) หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 
(๑)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๓๖ หรือ 
(๒)  กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย คดีความและนิติการ ส านักนิติการ  
  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๗ 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/jCYALpkNQNHcgZDC7
mailto:educationprounit@gmail.com


 
 
๓) ท่านสามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... ได้ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏนี้ 

 
 
 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1wHyOOTLpdPNWzzgGB-dyJK8WwFQ_hsIF?usp=sharing 
 
 
 ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สพฐ. จะรวบรวมเพ่ือน าไปพิจารณา 

ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1wHyOOTLpdPNWzzgGB-dyJK8WwFQ_hsIF?usp=sharing


 

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... 
หน้า / บรรทัด / ข้อความ รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข เหตุผลที่ต้องแก้ไข 
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