
 
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 


