
 

หลักเกณฑและวิธีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
------------------------------------------------- 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวธิีการรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนตั้งแต 2 สถาบนัขึ้นไปเปนนิตบิุคคลเดยีวกัน เพ่ือใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาเอกชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง อันจะบังเกิดประโยชน
สูงสุดตอการจัดการศึกษาและนักศึกษา  คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งปฏิบตัิหนาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 12 กมุภาพันธ พ.ศ. 2547  ไดมีมติ 
กําหนดหลักเกณฑและวธิีการไวดังนี้ 

ขอ 1 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตั้งแต 2 สถาบันขึ้นไป รวมกิจการเปนนิติบุคคลเดียวกัน โดยยังคงวัตถปุระสงคตามที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง
ไวเดิมทุกประการภายใตหลกัเกณฑและวธิีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 

ขอ 2 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

วาการกระทรวงศึกษาธิการตามคําแนะนาํของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขอ 3 การรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ดังนี้   

       ขอ 3.1 สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนที่จะรวมกิจการเขาดวยกันตองปฏิบตัิตามขอกําหนด
ที่มีอยูเดิมโดยครบถวน 

       ขอ 3.2 การรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองคงวตัถุประสงคเดิมที่
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งไวเดิมทุกประการ โดยไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน คณาจารย นักศึกษา 
บุคลากรภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธตอสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่รวมกจิการเขาดวยกัน 

       ขอ 3.3  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถรวมกจิการกันไดโดยใหเปนไปตาม
ความประสงคของผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง และโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่จะรวมกิจการ การรวมกิจการดังกลาวนีจ้ะตองไมมีผลตอการเปลี่ยนประเภทสถาบัน โดยสถาบนัใด
สถาบันหน่ึงใหคงประเภทสถาบันเดิมไวเปนสถาบันหลัก และสถาบนัที่เขารวมกิจการใหปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนวิทยาเขตของสถาบันหลกั 

       ขอ 3.4 การรวมกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนประเภทสถาบันจากวทิยาลัย
หรือสถาบันเปนมหาวิทยาลยั นั้นตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการพิจารณาอนญุาตใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย/สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
                           ขอ 3.5 การรวมกิจการระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทวิทยาลัย หรือ
สถาบันเขากบัมหาวิทยาลยัที่เพ่ิงจัดตั้งใหม หรือเพ่ิงไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทเปนมหาวทิยาลัย 
และอยูระหวางดําเนินการใหเปนไปตามโครงการจัดตั้ง หรือโครงการเปลี่ยนประเภทมหาวิทยาลยั
ดังกลาวตองดําเนินการตามโครงการตอไปอยางตอเน่ืองจนครบถวนสมบูรณตามโครงการและวทิยาลัย
หรือสถาบันทีจ่ะเขารวมกิจการซึ่งจะมีสถานภาพเปนวทิยาเขต ตองเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตโดยตอง
ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภทมหาวิทยาลยัที่ครบถวนสมบูรณทั้งดานการผลิต
บัณฑิต การวจัิย การใหบริการทางวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 
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          ขอ 3.6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาพิจารณาและเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออกประกาศใหยกเลิก
ใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบนัที่จะเขารวมกิจการภายหลังจากไดรับอนุมัติใหรวมกจิการ และไดมีการโอน
ทรัพยสินและหนี้สินเสร็จสิ้นแลว 

  ขอ 4 วิธีการรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดําเนินการดังนี้ 
          ขอ 4.1 การดําเนินการกอนยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการ 

           1) ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแตละสถาบันตองทํา
หนังสือตกลงยินยอมการรวมกิจการโดยระบุเหตผุลและวัตถุประสงคในการรวมกิจการ 

           2) สภาสถาบันอุดมศกึษาเอกชนทีจ่ะรวมกิจการตองมีมติเห็นชอบการ
รวมกิจการ พรอมจัดทําแผนการดําเนินการในการรวมกิจการ ตามรายการที่ระบุไวในขอกําหนดเดิมของ
แตละสถาบัน รวมทั้งจัดทําขอกําหนดขึ้นใหม เพ่ือใชเปนขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายหลัง 
ที่รวมกิจการเขาดวยกันตามรายการที่ระบุไวในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
    (1) ชื่อและประเภท 
    (2) วัตถุประสงค 
    (3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
    (4) รายละเอียดเก่ียวกับที่ดินตามมาตรา 12 
    (5) ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย 
    (6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ 
    (7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวทิยฐานะ 
    (8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลกัในการจัดการศึกษา 
    (9) โครงการจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ 
    (10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
    (11) อัตราคาเลาเรียน คาบาํรงุ และคาธรรมเนียมตาง ๆ 
    (12) วิธีการรบันักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ 
    (13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศึกษา 
    (14) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที่ การกําหนดอัตราเงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลกิจางและ
สวัสดิการของคณาจารย ผูชวยอาจารยและเจาหนาที ่
    (15) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   3) ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะรวมกิจการเขาดวยกันทุกสถาบนัจัดใหมีการ
สํารวจและประเมินมูลคาทีถู่กตองและเปนปจจุบันของทรัพยสินและหน้ีสิน โดยบริษัทประเมินทรัพยสินที่
ไดรับการรับรองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาไมเกิน 60 วัน กอนการยื่นคําขอ
เพ่ือรวมกิจการ 
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   ขอ 4.2  การยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนที่ประสงคจะรวมกิจการทําหนังสือขออนุญาตรวมกิจการตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยแนบเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดดังนี้ 
      1) หนังสือตกลงยินยอมของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่จะรวม
กิจการเขาดวยกัน พรอมแจงความประสงควาจะใหสถาบันใดเปนสถาบันหลัก และใหสถาบันใดเปลี่ยน
สภาพเปนวิทยาเขต 
              2) หนังสือแจงความยินยอมของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่ขอ
เขารวมกิจการที่จะใหมีการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งภายหลังไดรับอนุมัติใหรวมกจิการและไดโอนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งหมดใหสถาบันหลักแลว 
     3) หนังสือยืนยันของสภาสถาบันที่เห็นชอบการรวมกิจการของสถาบัน
พรอมสําเนารายงานการประชุมในสวนที่เปนมติการใหความเห็นชอบใหมีการรวมกิจการของสถาบัน 
     4) โครงการรวมกิจการสถาบันซ่ึงจัดทําเปนแผนพัฒนาสถาบันใน 
ระยะ 5 ป ภายหลังการรวมกิจการของสถาบัน ทั้งดานการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ หองสมุด 
หนังสือ ตํารา อุปกรณการศึกษา โครงการจัดการศึกษา นักศึกษา อาจารยและบคุลากร และประมาณ 
การแผนการเงินซ่ึงรายงานฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานกระแสเงินสด เงินกองทุนประเภทตางๆ ของ
สถาบันแตละสถาบัน และสถาบันที่รวมกิจการเขาดวยกันแลว เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปการศึกษา 
โดยใหเริ่มนับปการศึกษาแรกจากปการศกึษาปกตถิัดจากวันที่มีการยื่นคําขอเพื่อรวมกิจการ โดย
แผนการเงินดังกลาวตองใชมูลคาของทรพัยสินและหนีส้ินจากผลการประเมินมูลคาของทุกสถาบันที่จะ
รวมกิจการเขาดวยกัน และตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
       5) ขอกําหนดใหมของสถาบันที่รวมกิจการเขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงค 
ปรัชญา และสาระสําคัญอ่ืนที่สอดคลองกับขอกําหนดเดิม หรือแสดงใหเห็นไดวามีมาตรฐานไมต่าํกวา
ขอกําหนดเดิม 
      6) รายงานผลการประเมนิมูลคาทรัพยสินและหนี้สินจากบริษัท
ประเมินทรัพยสิน รายงานฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานกระแสเงินสด และเงินกองทุนปจจุบัน 
ซึ่งรายงานจนถึงวันสิ้นสุดของเดือนกอนที่จะมีการยื่นคําขอของทุกสถาบันที่จะรวมกิจการเขาดวยกัน 
   ขอ 4.3  การดําเนินการภายหลังไดรับอนุญาตใหรวมกิจการ 
     1) ใหสถาบนัที่ขอเขารวมกจิการโอนกรรมสิทธที่ดินพรอมอสังหาริมทรัพย
ไปเปนของสถาบันหลักที่รับโอนกิจการ รวมทั้งโอนทรัพยสินอ่ืนและหนี้สินรวมเขากับสถาบันหลักที่รับโอน 
กิจการภายในระยะเวลา  60 วัน หลังจากรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหรวมกจิการและ
สําเนาแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  ทั้งน้ี  ใหสถาบันที่จะรวมกิจการเขาดวยกัน
แตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน หนี้สิน และเงินกองทุน  
ณ วันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารอนุมัติใหรวมกิจการ โดยใหนํามูลคาทรัพยสินและหน้ีสินที่ได
จากการประเมินมูลคามาประกอบการพิจารณาดวยและใหดําเนินการใหแลวเสรจ็กอนการโอนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งหมดภายในเวลาที่กําหนด และเม่ือรวมทรัพยสินและหน้ีสินเขาดวยกันแลว เงินกองทุนรวม
ของสถาบันทีร่วมกิจการกันแลวจะตองไมนอยกวาเงินกองทุนรวมกอนการรวมกิจการของทุกสถาบันที่
เขารวมกิจการ 
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                อน่ึง  บรรดานิติกรรมและภาระผูกพันที่ยังมีผลตอสถาบันที่ขอเขารวม
กิจการใหถือวายังคงมีผลตอสถาบันที่รวมกิจการกันแลว 
    2) เม่ือมีการโอนทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดเสร็จสิ้นแลวใหคงใบอนุญาต 
จัดตั้งของสถาบันหลักที่รบัโอนกิจการไวเพียงสถาบันเดียว โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอเรื่องตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาและเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาออกประกาศใหยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันอ่ืนที่เขารวมกิจการ 
                                        3) ใหสถาบันทีร่วมกิจการกันแลว ทัง้สถาบันหลักและวทิยาเขตดําเนินการ
ใหเปนไปตามโครงการรวมกิจการและขอกําหนดใหม รวมทัง้ดําเนินการออกระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ 
และขอบังคบัใหสอดคลองกบัขอกําหนดและโครงการรวมกิจการ ไดแก การวัดผล การกําหนด เครื่องแบบ 
การแตงเครื่องแบบของนักศึกษา การกําหนดเครื่องหมายของสถาบัน การกําหนดตําแหนงและคุณสมบตัิ
ของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ การแตงตั้งผูบรหิาร คณาจารย การกําหนดอัตราเงินเดือนและ
คาตอบแทนอืน่ ระเบียบการเงิน และอ่ืน ๆ โดยเร็ว สําหรับสภาสถาบันใหคงไวเฉพาะสภาสถาบันหลัก 

  ขอ 5 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการขอรวมกิจการของสถาบันอุดมศกึษา
เอกชน  หากเห็นสมควรใหรวมกิจการได ใหเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร
พิจารณาอนุมัติใหรวมกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเม่ือมีการโอนทรัพยสินและหนี้สินเสรจ็สิ้นแลว 
ใหคณะกรรมการการอดุมศึกษาเสนอคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาออก
ประกาศใหยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งของสถาบันที่เสนอขอเขารวมกิจการ ซึ่งจะเปลีย่นสภาพเปนวิทยาเขต 
โดยคงใบอนุญาตจัดตั้งไวเฉพาะสถาบันหลัก และใหมีการประกาศการยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตามนัย
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย 

  ขอ 6 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัตติามหลกัเกณฑและวธิีการที่กําหนดไวขางตน หรือมี
ปญหาในการตีความ ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัย 

 

 
       สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
       กุมภาพันธ 2547 
 
      
 


