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ค าน า 
 
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษา                   
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550  เพื่อใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานในสงักดัไดถ้อืปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินงาน
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    เพือ่ใหก้ารด าเนินงานขอจดัตัง้ รวม หรอื เลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุรนิทร ์เขต 3  งจงึจดัท าคู่มอืแนวทางการด าเนิน าน
ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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แนวทางการด าเนินงานตาม 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัตัง้ รวม หรือเลิก             

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2550 
.......................... 

 กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรือ  เลกิ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา           
เล่ม 124 ตอนพเิศษ 6ง เมื่อวนัที ่16 มกราคม 2550 มผีลบงัคบัใช้วนัที่ 17 มกราคม 2550  ดงันัน้ เพื่อให้
การด าเนินงานตามระเบยีบดงักล่าวเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา-    
ขัน้พื้นฐานจงึไดจ้ดัท าแนวทางการด าเนินงานตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอื
เลกิสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2550 เพื่อเป็นแนวทางให ้สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั น าไปใชเ้ป็นแนวปฏบิตัติ่อไป 

บทสรปุ 

แนวปฏิบติัในการเลิกสถานศึกษา 
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จดัให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นกัเรยีน และชุมชน แลว้ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน าเสนอคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพจิารณา 
2. ใหส้ถานศกึษาแจง้ผูป้กครองนกัเรยีนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวนัเปิดภาค

เรยีนแรกของปีการศกึษาถดัไป 
3. ใหส้ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประกาศเลกิสถานศกึษา และจดัใหม้กีารตรวจสอบทรพัยส์นิและ

ช าระบญัช ีรวมถงึการด าเนินการโอนหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีย่งัคงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 
4. บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล

รบัผดิชอบของสถานศกึษาอื่นตามทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัก าหนด 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
6. การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละ 1 ชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่ชัน้ต้นของสถานศึกษา   

เวน้แต่มเีหตุผลความจ าเป็นเป็นพเิศษ อาจเลกิปีละเกนิกว่า 1 ชัน้เรยีน หรอือาจเลกิพรอ้มกนัทุกชัน้ 
7. เมื่อเลกิสถานศกึษาจะตอ้งจดัใหน้กัเรยีนในสถานศกึษาทีถู่กเลกิไดเ้ขา้เรยีนทุกคน 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 ระดบัสถานศึกษา 

1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรยีน 
และชุมชน 

2. สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรยีนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาก่อน     
วนัเปิดภาคเรยีนแรกของปีการศกึษาถดัไป 

3. สถานศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา รวมทัง้รวบรวมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูป้กครองนกัเรยีน และชุมชนต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจดัท าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการเลกิสถานศกึษาให้สอดคลอ้ง

กบัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2550 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่ขอเลิกสถานศึกษา    

ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพจิารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่สถานศึกษามลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ไม่มนีกัเรยีนทีจ่ะจดัการเรยีนการสอน 
2.2  จ านวนนักเรยีนลดลง จนไม่สามารถพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาตามแนวทาง การ

ปฏริปูการศกึษาได ้
3. กรณีที่คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดัเห็นชอบให้เลกิสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ด าเนินการ ดงันี้ 
3.1 ประกาศเลกิสถานศกึษา 
3.2  จดัให้มีการตรวจสอบทรพัย์สินและบัญชี รวมทัง้ด าเนินการโอนหรอืจ าหน่ายทรพัย์สิน      

ทีย่งัคงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 
3.3  บรรดาเอกสารส าคญัของสถานศกึษาทีถู่กเลกิทุกประเภท ใหโ้อนไปอยู่ในความดูแล

รบัผดิชอบของสถานศกึษาอื่นตามทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัก าหนด 
3.4 การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
3.5 การเลิกสถานศึกษา โดยปกติควรเลิกปีละ 1 ชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่ชัน้ต้นของสถานศึกษา   

เวน้แต่มเีหตุผลความจ าเป็นเป็นพเิศษ อาจเลกิปีละเกนิกว่า 1 ชัน้เรยีน หรอือาจเลกิพรอ้มกนัทุกชัน้ได้ 
3.6 จดัใหน้กัเรยีนในสถานศกึษาทีถู่กเลกิ ไดเ้ขา้เรยีนทุกคน 

4. รายงานการเลกิสถานศกึษาใหส้ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทราบ 
5. กรณีที่มคีวามจ าเป็นที่ไม่อาจเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามระเบยีบน้ีได้ ให้รายงาน

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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(ส าเนา) 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2550 

------------------ 

 โดยให้เห็นเป็นการสมควรก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษา       
ขัน้พืน้ฐานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารจงึวาง
ระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิก
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2  ในระเบยีบนี้ 
 “การจดัตัง้”  หมายความว่า  การจดัตัง้สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 “รวม”  หมายความว่า  การน านักเรยีนในสถานศึกษาที่ตัง้อยู่ใกล้กนัตัง้แต่ 2 แห่งขึ้นไปมา
เรยีนรวมกนั โดยจดัเป็นชัน้หรอืช่วงชัน้ เพื่อให้การบรหิารและจดัการศึกษามปีระสทิธิภาพ เกิดผลดีแก่
ผูเ้รยีนทัง้ในดา้นสทิธ ิโอกาส และคุณภาพการศกึษา 
 “เลกิ”  หมายความว่า  การเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 “สถานศกึษา”  หมายความว่า  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 “สถานศกึษาพเิศษ”  หมายความว่า  สถานศกึษาที่จดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่กีารจดัการศกึษาลกัษณะพเิศษบางประการ ไดแ้ก่ 

(1) สถานศกึษาทีเ่น้นการจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นเลศิเฉพาะดา้น 
(2) สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในเชงิทดลอง วจิยัและพฒันา 
(3) สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาเพือ่คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
(4) สถานศกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้ป็นสถานศกึษาตวัอย่างหรอืต้นแบบส าหรบัการจดัการศกึษา 
(5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห ์                

หรอืจดัตัง้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสต่าง ๆ 
ข้อ 3 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ และให้มี

อ านาจในการตคีวาม วนิิจฉยั รวมทัง้ออกประกาศ ค าสัง่ ขอ้ก าหนด และจดัท าค าชีแ้จงใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 
ข้อ 4 ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หมวดท่ี 3 
การเลิกสถานศึกษา 

 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั พิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานัน้        
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ไม่มนีกัเรยีนทีจ่ะจดัการเรยีนการสอน 
(2)  จ านวนนักเรยีนลดลง จนไม่สามารถพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแนวทางการ

ปฏริปูการศกึษาได ้

แนวปฏิบติัในการเลิกสถานศึกษา  
(1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จดัให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นกัเรยีนและชุมชน  แลว้ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน าเสนอคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพจิารณา 
(2) ให้สถานศกึษา แจง้ผู้ปกครองนักเรยีนและชุมชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนั

เปิดภาคเรยีนแรกของปีการศกึษาถดัไป 
(3) ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประกาศเลกิสถานศกึษา และจดัให้มกีารตรวจสอบทรพัย์สนิ

และช าระบญัช ีรวมถงึการด าเนินการโอนหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีย่งัคงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 
(4) บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ให้โอนไปอยู่ในความดูแล

รบัผดิชอบของสถานศกึษาอื่นตามทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัก าหนด 
(5) การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
(6) การเลกิสถานศกึษาโดยปกตคิวรเลกิปีละหน่ึงชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่ชัน้ตน้ของสถานศกึษา เวน้

แต่มเีหตุผลความจ าเป็นเป็นพเิศษอาจเลกิปีละเกนิกว่าหนึ่งชัน้เรยีน หรอือาจเลกิพรอ้มกนัทุกชัน้ 
(7) เมื่อเลกิสถานศกึษาจะตอ้งจดัใหน้กัเรยีนในสถานศกึษาทีถู่กเลกิไดเ้ขา้เรยีนทุกคน 
ข้อ 12 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตัง้ รวม และเลิกสถานศึกษาให้

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ทราบและใหก้ารสนับสนุน 
ข้อ 13 ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นที่ไม่อาจมหีลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กบัการจดัตัง้ 

รวม และเลกิสถานศกึษาได ้ใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานน าเสนอขอความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

      
      ประกาศ ณ วนัที ่ 3  มกราคม  พ.ศ. 2550 

              วจิติร  ศรสีอา้น 
                    รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  
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การเลิกสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้แีนวทางการด าเนินการทีช่ดัเจนในการเลกิสถานศกึษา 
2. เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการจดัการศกึษา 
3. เพือ่จดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

ขัน้ตอนการด าเนินงานการจดัตัง้สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัตัง้ รวม หรอืเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550    
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพจิารณาเลกิสถานศกึษา โดยมขีัน้ตอนและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
 สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 สถานศึกษาใดไม่มีนักเรยีนที่จะจดัการเรยีนการสอน หรอืมีจ านวนนักเรยีนลดลงจนไม่สามารถ
พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาตามแนวทางปฏริปูการศกึษาได้ใหด้ าเนินการเพือ่เลกิสถานศกึษา ดงันี้ 

1. จดัเตรยีม ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
1.1 ทีต่ัง้และเขตบรกิาร สภาพภูมศิาสตร ์เสน้ทางคมนาคม เศรษฐกจิ สงัคมของชุมชน 
1.2 ทีด่นิ อาคารสถานที ่วสัดุ ครุภณัฑ ์และแหล่งเรยีนรู้ 
1.3 จ านวนนกัเรยีนปัจจุบนั ยอ้นหลงั 5 ปี อนาคต 5 ปี 
1.4 จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา เกณฑอ์ตัราก าลงัครู 
1.5 ขอ้มลูคุณภาพการศกึษา ไดแ้ก่ 

1)  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
2)  ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของ สมศ. 
3)  ผลการประเมนิภายในของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (18 มาตรฐาน) 

1.6 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ  
ทัง้นี้ ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม 

2. ขอความเหน็ชอบการเลกิสถานศกึษาจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในเดอืนสงิหาคม  
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจดัให้มีการรบัฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและ

ชุมชน โดยส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขา้ร่วมรบัฟังและใหข้อ้เสนอแนะ ภายในเดอืนตุลาคม 
4. รายงานสรุปการด าเนินการตามขอ้ 3 ต่อส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา พรอ้มทัง้ส่งเอกสาร

ภายใน 15 วนั ดงันี้ 
4.1 แบบค าขอเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.2 แบบกรอกขอ้มลูพืน้ฐาน 
4.3 ขอ้สรุปการรบัฟังความคดิเหน็ของผูป้กครองและชุมชน 
4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.5 ขอ้คดิเหน็ขอ้เสนอแนะ 
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5. กรณีทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั  มมีตใิหเ้ลกิสถานศกึษา สถานศกึษาตอ้ง 
5.1 แจ้งผู้ปกครองนักเรยีนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวนัเปิดภาคเรยีน

แรกของปีการศกึษาถดัไป 
5.2 จดัเตรยีมส่งมอบบรรดาเอกสารส าคญัของสถานศกึษาทีถู่กเลกิทุกประเภท ใหโ้อนไป

อยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของสถานศกึษาอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัก าหนด ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนั หลงัจากเลกิสถานศกึษา 

5.3 จดัเตรยีมส่งมอบทรพัย์สนิและจดัให้มกีารตรวจสอบทรพัย์สนิและช าระบญัชี รวมถึง
การด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรพัย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา  เพื่อส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาด าเนินการต่อไป ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั หลงัจากเลกิสถานศกึษา 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลกิสถานศกึษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจดัท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัตัง้    
รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั     
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานและประกาศใหท้ราบโดยทัว่ไป 

2. ร่วมกับสถานศึกษา จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม      
โดยด าเนินการ ดงันี้ 

2.1 ด าเนินการเลกิสถานศกึษาทีไ่ม่มนีกัเรยีน 
2.2 สถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก/เล็กมาก ที่มีแนวโน้มจ านวนนักเรยีนลดลง ให้จัดท าแผน   

เพิม่ประสทิธภิาพ โดยพจิารณาจดัท าแผนเลกิสถานศกึษาตามขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัทุกปี 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมรบัฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนของ

สถานศกึษาทีม่กีารขอเลกิสถานศกึษา 
4. แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลก่อนน าเสนอคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
5. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอความเหน็ชอบเลกิสถานศกึษาต่อคณะกรรมการศกึษาธกิาร

จงัหวดั  ภายในเดอืนธนัวาคม 
6. ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาแจ้งมติ ที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                   

ใหส้ถานศกึษาทราบ ภายใน 15 วนั 
7. ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประกาศเลกิสถานศกึษาตามมตขิองคณะกรรมการ

ศกึษาธกิารจงัหวดั 
8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจดัให้มกีารตรวจสอบทรพัย์สินและช าระบัญชี รวมถึงการ

ด าเนินการโอนหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีย่งัคงเหลอือยู่ของสถานศกึษา 
9. โอนการดูแลรบัผิดชอบบรรดาเอกสารส าคญัของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทไปยงั

สถานศกึษาอื่นทีเ่หมาะสม 
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10. ประสานงานกบัคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั  ด าเนินการเกีย่วกบัการบรหิารบุคลากร 
11. ด าเนินการจดัใหน้กัเรยีนของสถานศกึษาทีถู่กเลกิ ไดเ้ขา้เรยีนทุกคน 
12. รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานทราบ ภายในเวลาไม่เกิน 30 วนั 

หลงัจากประกาศ 
13. กรณีสถานศึกษาไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น

ผูด้ าเนินการทุกขัน้ตอน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
1. รบัทราบประกาศเลกิสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2. น าเสนอการเลิกสถานศึกษาในกรณีที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าเสนอ ตามข้อ 13 

แห่งระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัตัง้ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550 และแจง้
ผลการพจิารณาใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบ 

3. ประสานการปรบัขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศกึษาในสว่นกลาง 
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แผนภมิูขัน้ตอนการเลิกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศกึษาจดัเตรยีม ศกึษา วเิคราะห ์
ขอ้มลูพืน้ฐาน 1.1-1.6 
(ภายในเดอืนกรกฎาคม) 

สพท. ร่วมกบัสถานศกึษา 
จดัท าแผนเพิม่ประสทิธภิาพสถานศกึษา 

(ภายในเดอืนกรกฎาคม) 

ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน(ภายในเดอืนสงิหาคม) 

จดัรบัฟังความคดิเหน็ของ 
ผูป้กครองนักเรยีนและชุมชน 

(ภายในเดอืนสงิหาคม) 

รายงานผลสรุปการด าเนินงาน  
ต่อ สพท. (แบบ ล.1-ล.4) 

        กรณี กศจ. เหน็ชอบ 
       สถานศกึษาตอ้งด าเนินการ 
            - แจง้ผูป้กครองล่วงหน้า 1 ปี 
            - เตรยีมส่งมอบเอกสาร 

    - จดัเตรยีมส่งมอบทรพัยส์นิ 

        สพฐ. 
- ก าหนดนโยบาย 
- สนับสนุนการบรหิารจดัการ 
- สนับสนุนงบประมาณ 

สพท. ร่วมรบัฟังความคดิเหน็ 
และใหข้อ้เสนอแนะ 

แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรอง
ขอ้มลู 

สพท. เสนอขอความเหน็ชอบ กศจ. 
(ภายในเดอืนธนัวาคม) 

สพท. แจง้มตทิีป่ระชุม 
ภายใน 15 วนั 

สพท. ประกาศเลกิสถานศกึษา 

       สพท. ด าเนินการ 
            - ตรวจสอบทรพัยส์นิ 
            - โอนเอกสาร ทรพัยส์นิ 

    - ประสาน กศจ. 
    - จดัที่เรยีนใหน้ักเรยีนทุกคน 
    - รายงาน สพฐ. 
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ค าขอเลิกสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ชื่อสถานศกึษา...............................................ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา............................................... 

 ดว้ย (สถานศกึษา)...............................................สงักดั......................................................... 
ไดจ้ดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่........................................................เป็นเวลา....................ปี ปัจจุบนัจดัการศกึษาระดบั
............................................มจี านวนนกัเรยีนรวม.........................คน จ านวนคร.ู.............................คน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และที่ประชุมการรบัฟังความคดิเหน็ผูป้กครอง
และชุมชน ใหค้วามเหน็ชอบในการเลกิสถานศกึษาตัง้แต่............................................................................
ดว้ยเหตุผลส าคญั คอื 

1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
โดยนกัเรยีนมคีวามประสงคจ์ะไปเขา้เรยีนสถานศกึษาอื่น ดงันี้ 
1. โรงเรยีน....................................................................จ านวน................คน 
2. โรงเรยีน....................................................................จ านวน................คน 
3. โรงเรยีน....................................................................จ านวน................คน 

 
 
 

                                 (ลงชื่อ)................................................. 
               (................................................) 
             ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีน................................. 
             วนัที.่...............เดอืน..........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ กรณีสถานศกึษาไม่มนีกัเรยีนหรอืบุคลากร ให ้สพท.เป็นผูด้ าเนินการทุกขัน้ตอน 
 
 
 
 

แบบ ล. 1 
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แบบกรอกข้อมลูประกอบการพิจารณาการเลิกสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 
ชื่อสถานศกึษา.............................................ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา.....................................เขต.......
ตัง้ทีห่มู่บา้น..............................หมู่ที.่...........ต าบล......................อ าเภอ......................จงัหวดั...................
ชื่อผูบ้รหิาร................................................................ต าแหน่ง..................................................................
โทร....................................................โทรสาร.....................................มอืถอื............................................ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ท่ีตัง้และเขตบริการ 

1.1 แผนผงัแสดงบรเิวณสถานศกึษาและทีต่ ัง้ของอาคารต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ล. 2 
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1.2 แผนทีแ่สดงเขตบรกิาร ใหแ้สดงรายละเอยีด ดงันี้ 

1.2.1 ต าบลแสดงทีต่ ัง้หมู่บา้นทุกหมู่บา้นและทุกต าบลทีม่นีกัเรยีนเดนิทางมาเรยีน 
1.2.2 แสดงจุดทีต่ ัง้ของสถานศกึษาระดบัการศกึษาภาคบงัคบัทุกสถานศกึษาทุกสงักดั 

ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหรอืสถานศกึษาทีน่กัเรยีนสามารถไปเรยีนไดส้ะดวก 
1.2.3 แสดงเส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ถึงสถานศึกษา โดยระบุระยะทางจากจุดส าคญัๆ 

ตามเสน้ทางคมนาคมนัน้ๆ ถงึสถานศกึษาดว้ย 
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1.3 ขอ้มลูการจดัการศกึษาของสถานศกึษาอื่นทีเ่ปิดสอนการศกึษาภาคบงัคบัทุกสงักดั 
สถานศกึษาใกลเ้คยีงหรอืสถานศกึษาทีน่กัเรยีนสามารถไปเรยีนไดส้ะดวก 

ท่ี สถานศึกษา สงักดั ต าบล อ าเภอ ระยะห่าง 
ช่วงชัน้ท่ี 
เปิดสอน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

1.4 สภาพภูมศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคมของชุมชน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2. ท่ีดิน อาคารเรียน และอาคารประกอบ วสัด ุครภุณัฑ ์และแหล่งเรียนรู้ 
2.1 ท่ีดิน 

2.1.1 จ านวน.......................ไร่.......................งาน.............................ตารางวา 
2.1.2 ลกัษณะ 

(     )  ทีลุ่่ม 
(     )  เนินเขา 
(     )  ทีร่าบ น ้าไม่ท่วม 
(     )  อื่น ๆ 
         (บรรยาย)............................................................................................. 
         ............................................................................................................ 
         ............................................................................................................ 
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2.1.3 ผูถ้อืกรรมสทิธิต์ามกฎหมาย 
     (     )  เอกชน 
     (     )  สาธารณประโยชน์ 
     (     )  เขตปฏริปูทีด่นิ/ทีป่่าสงวนแห่งชาตไิดร้บัอนุญาตแลว้ 
     (     )  ทีร่าชพสัดุถอืครองโดยหน่วยงาน 
                     (ระบุชื่อและตน้สงักดั).......................................................................... 
     (     )  อื่น ๆ ................................................................................................. 

2.1.4 ผูม้อบโอนทีด่นิ 
            (     )  เป็นบุคคลเดยีวกบัผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
            (     )  บุคคลอื่น ๆ  
                     (ระบุ).................................................................................................  

2.1.5 หลกัฐานทีด่นิทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
(ระบุชื่อ)...................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

2.2 อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
2.2.1 อาคารเรยีน.................................................หลงั ดงันี้ 

1) อาคารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลงั 
วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ตกึ ไม ้ครึง่ตกึครึง่ไม ้วสัดุทอ้งถิน่ เช่น โครงไม้
ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ........................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ............ปี 

2) อาคารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลงั 
วสัดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึง่ตกึครึ่งไม้ วสัดุท้องถิน่ เช่น โครง  
ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ........................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ............ปี 

3) อาคารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลงั 
วสัดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึง่ตกึครึ่งไม้ วสัดุท้องถิน่ เช่น โครง   
ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ........................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ............ปี 
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4) อาคารเรยีนแบบ.........................................จ านวน............................หลงั 
วสัดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อสร้าง (ตึก ไม้ ครึง่ตกึครึ่งไม้ วสัดุท้องถิน่ เช่น โครง  
ไม้ไผ่มุงแฝก ฯลฯ ระบุ)........................................................................... 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม หมดสภาพ ระบุ)................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ........................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ............ปี 

2.2.2 อาคารประกอบ ประกอบดว้ยอาคารประกอบประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
1) อาคารอเนกประสงค ์จ านวน....................................หลงั ดงันี้ 

1.1) อาคารอเนกประสงคแ์บบ...................รวมพืน้ทีใ่นอาคาร...............ม2     
      วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)........................................................   
      สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม(ระบุ)..........................................        
      สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ...............สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ...............ปี 

                               1.2) อาคารอเนกประสงคแ์บบ....................รวมพืน้ทีใ่นอาคาร.............ม2     
                                     วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)......................................................     

   สภาพ (พรอ้มใชง้าน ตอ้งซ่อมแซม ระบุ).........................................  
   สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ...............สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ...............ปี 

2.2.3 อาคารฝึกงาน จ านวน.....................................หลงั ดงันี้ 
1) อาคารฝึกงานแบบ....................................รวมพืน้ทีใ่นอาคาร...............ม2 

                                        วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)............................................................... 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ................ปี 

2) อาคารฝึกงานแบบ....................................รวมพืน้ทีใ่นอาคาร...............ม2 
                                        วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)............................................................... 

สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................. 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ................ปี 

2.2.4 สว้ม จ านวน.............................................หลงั...........................................ที ่
1) สว้มแบบ.....................................จ านวน....................หลงั.....................ที ่  

วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)............................................................. 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ...............ปี 

2) สว้มแบบ.....................................จ านวน....................หลงั.....................ที่   
วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)............................................................. 
สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)................................................ 
สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ...............ปี 
 
 
 

14 



2.2.5 บา้นพกั 
1) บา้นพกัคร ูจ านวน....................หลงั ครใูนบ้านพกัปัจจุบนั...................คน 

- แบบ..............................จ านวน............................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)........................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ).............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 
- แบบ..............................จ านวน............................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ)........................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ).............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ....................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 

2) บา้นพกั/หอพกันกัเรยีน จ านวน.......หลงั นกัเรยีนในหอพกัปัจจุบนั.......คน 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ).......................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ..................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ).......................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ..................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ).......................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ..................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 

3) บา้นพกัลูกจา้ง จ านวน...............หลงั ลูกจา้งในบา้นพกัปัจจุบนั............คน 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ).......................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ..................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 
- แบบ.............................จ านวน...........................หลงั.................หน่วย 
  วสัดุสว่นใหญ่ทีใ่ชก้่อสรา้ง (ระบุ).......................................................... 
  สภาพ (พรอ้มใชง้าน  ตอ้งซ่อมแซม ระบุ)............................................. 
  สรา้งเสรจ็ปี พ.ศ. ..................สามารถใชง้านไดอ้กีประมาณ..............ปี 
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2.2.6 อื่น ๆ ระบุ 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

2.3 วสัด ุครภุณัฑ์ 
2.3.1 วสัดุตามบญัชวีสัดุ ดงันี้ 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2.3.2 ครุภณัฑต์ามทะเบยีนครุภณัฑ ์ดงันี้ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

2.4 แหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

3. จ านวนนักเรียนปัจจบุนั ย้อนหลงั 5 ปี อนาคต 5 ปี 
3.1 นกัเรยีนและชัน้เรยีน ปีการศกึษา..................มรีายละเอยีดตามบญัชจีดัชัน้เรยีน ดงันี้ 

 

ชัน้เรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

     
     
     
     
     
     

รวม     
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3.2 จ านวนนกัเรยีนยอ้นหลงั 5 ปี 
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
2      
3      
4      
5      

 

3.3 คาดคะเนจ านวนนกัเรยีน 5 ปีขา้งหน้า จากหลกัฐานทะเบยีนราษฎร 

ปีท่ี ปีการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1      
2      
3      
4      
5      

 

4. จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา เกณฑอ์ตัราก าลงัครู 
4.1 จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง วฒิุ วิชาเอก ท าหน้าท่ี หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

4.2 เกณฑอ์ตัราก าลงัครู 
เกณฑ ์ก.ค.ศ. มคีรไูด.้....................คน เกนิ.....................คน ขาด.......................คน 
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5. ข้อมูลคณุภาพการศึกษา 
5.1 แนบขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
5.2 แนบผลการประเมนิภายใน (18 มาตรฐาน) 
5.3 แนบผลการประเมนิภายนอก (สมศ.) 

6. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
 

                                 (ลงชื่อ)................................................. 
               (................................................) 
             ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีน................................. 
             วนัที.่...............เดอืน..........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  กรณีสถานศกึษาไม่มนีกัเรยีนหรอืบุคลากร ให ้สพท. เป็นผูด้ าเนินการทุกขัน้ตอน 
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แบบสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ของผู้ปกครองและชุมชน 
กรณีเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 ชื่อสถานศกึษา.........................................ต าบล............................อ าเภอ.............................. 
จงัหวดั…………………………..……ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา............................................................. 

 ดว้ยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีน............................................มมีตเิหน็ชอบ
ใหเ้ลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในคราวประชุม ครัง้ที.่............/..................เมื่อวนัที.่...................................... 
และด าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของผูป้กครองและชุมชน เขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็และลงมต ิดงันี้ 

1. ผูป้กครองนกัเรยีนในเขตบรกิาร..............................................ครอบครวั 
2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคดิเหน็.......................................คน (ครอบครวัละ 1 คน) 

2.1 เลกิสถานศกึษา.................................................คน คดิเป็นรอ้ยละ............................. 
2.2 ไม่เลกิ...............................................................คน คดิเป็นรอ้ยละ............................. 

สรุปความคดิเหน็...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
                                                             ลงชื่อ............................................................... 
                                           ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
หมายเหต ุ  กรณสีถานศกึษาไม่มนีกัเรยีนหรอืบุคลากร ให ้สพท. เป็นผูด้ าเนินการทุกขัน้ตอน 
 
 
 

แบบ ล. 3 
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ด้านหน้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ล. 4 

 
 
 

ตราโรงเรียน 
 
 
 
 

ลายมอืชื่อ............................................... 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                                                                   เลขท่ี................ 
บตัรแสดงความคิดเหน็ 

การเลิกสถานศึกษาโรงเรียน.................................. 

   ชื่อ-สกุล................................................................................ 
   สถานสภาพ                  ผูป้กครอง                ชมุชน 
   ความคดิเหน็             เลกิ 
                                ไม่เลกิ 
 

                                      ลายมอืชื่อ............................................ 
                                                   .........../................./.............. 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................... 
เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ        
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการจดัตัง้ รวม       
หรือเลิกสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .ใน ค ราวป ระชุ ม ค รั ้งที่ . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..เมื่ อ วัน ที่
..................................................ใหเ้ลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน................โรง ดงันี้ 

1. โรงเรยีน.................................................ต าบล/แขวง.................................................  
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั....................................................... 

2. โรงเรยีน.................................................ต าบล/แขวง.................................................  
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั....................................................... 

3. โรงเรยีน.................................................ต าบล/แขวง.................................................  
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั....................................................... 

4. โรงเรยีน.................................................ต าบล/แขวง.................................................  
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั....................................................... 

5. โรงเรยีน.................................................ต าบล/แขวง.................................................  
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั....................................................... 

ประกาศ  ณ  วนัที.่................เดอืน.......................................พ.ศ. ..............................   

 
 

 (………………………………………………..) 
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา…………………….เขต........... 

 
 

 
 

แบบ ร. 5 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะทาํงาน 

 
                                                                                                        ทีป่รกึษา 

นายฉลาด  สาโยธา                                                รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3  
   

                                                                                                                            ผูจ้ดัทำ 
นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ                           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางชลกนก  ศรีไทย                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางธมลวรรณ  พลัง                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิลาศินี  กำจิตเอก                                                                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางวรรณรัตน์  ไชยชนะ                                                                                        ลูกจ้างชั่วคราว 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
บริเวณโรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  32140 
โทรศัพท์ :  044-552350  โทรสาร :  044-552052 

 


