
ตราสารจัดตั้ง 
 
 

ตราสารจัดตั้ง  คืออะไร 
 ตราสารจัดตั้งคือ  หนังสือสําคัญกอตั้งนิตบิุคคลที่กําหนดของเขตแหงอํานาจหนาทีห่รือ
วัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้น 
 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550 ประกาศและมีผลใชบังคับแลวเมื่อ
วันที ่12  มกราคม  2551  และโดยที ่
 มาตรา 18  บัญญัติใหการจดัตั้งโรงเรียนในระบบตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต  
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแตละประเภทและแตละระดับใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองแนบตราสาร
จัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบมาพรอมกับคําขอดวย 
 มาตรา 19  บัญญัติใหตราสารจัดตั้งตามมาตรา 18 วรรคสอง อยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค 
(2) ช่ือ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนในระบบ 
(3) รายละเอียดเกีย่วกับที่ดิน ที่ตั้ง และแผนผงัแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนใน

ระบบ 
(4) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดตั้ง 
(5) รายการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 24  บัญญัติใหเมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบแลว ใหโรงเรียนใน
ระบบเปนนิติบุคคลนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต และใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล 
 มาตรา 159  บัญญัติใหโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525   
ซ่ึงมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียน  
นอกระบบ แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในระบบตาม
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มาตรา 18 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหาร
ตามมาตรา 30  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 การจัดทําตราสาร  จะตองระบุวัตถุประสงค  ช่ือ  ประเภท  ระดับ  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่ดิน  ทรัพยสินที่ใชจัดตั้ง  ซ่ึงเปนไปตาม (1)-(4) และนอกจากนั้นจะตองกําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน การสรรหา  การดํารงตําแหนง  ระบุความจุการรับนักเรียนสูงสุด  ระเบียบการของ
โรงเรียนซึ่งเปนไปตามมาตรา  30  และกฎกระทรวงที่จะประกาศใช 
 ในการนี้จึงไดเสนอตัวอยางแนวทางการจัดทําตราสารของโรงเรียนโดยไดรวบรวม
สาระสําคัญที่จะตองบรรจุลงในตราสารตามที่กําหนดไวในกฎหมายและในกฎกระทรวงรวมทั้งได
เทียบเคียงกับการจัดทําตราสารของนิติบุคคลตางๆ ไดแบงแยกเปนหมวดหมูเพื่อใหโรงเรียนเอกชนได
จัดทําเปนแนวทางเดียวกัน  สะดวกตอหนวยงานราชการตรวจสอบและใหคําแนะนําแกโรงเรียน  และ
ใหมีการถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
 เนื่องจากตราสารจัดตั้งเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ   
ซ่ึงถือเปนกิจการที่ไดรับอํานาจจากรัฐในการดําเนินกิจการโรงเรียนมีผลกระทบตอประชาชนทั่วไป  
อันเปนประโยชนสาธารณะ  ตราสารจัดตั้งจึงเปนเอกสารที่ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได
เชนเดียวกับตราสารจัดตั้งนิติบุคคลอื่นๆ  เพื่อจะไดทราบวาโรงเรียนมีการดําเนินกิจการ มีวัตถุประสงค  
มีระเบียบการของโรงเรียนอยางไร  เพราะสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอนักเรียน  ผูปกครอง  หรือ
ประชาชนทั่วไป  การระบุรายละเอียดยอมถือเปนการแสดงความโปรงใสในการดําเนินกิจการโรงเรียน
และเพื่อใหประชาชนตรวจสอบได 
 เมื่อโรงเรียนเปนนิติบุคคลยอมมีความสามารถที่จะเปนผูฟองคดี  หรือถูกฟองคดีได       
ทั้งทางแพง   ทางอาญา  ทางปกครอง  เชนเดียวกับนิติบุคคลทั่วไป 
 อนึ่ง  ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนซึ่งกําหนดใหการบริหารโรงเรียนเอกชน    
ในรูปแบบคณะกรรมการ  ซ่ึงมาจากบุคคลหลายฝายยอมเกิดผลดี  เพราะการตัดสินใจยอมไดรับ        
การกลั่นกรองและสะทอนปญหาทุกแงมุม  ซ่ึงแตกตางจากการบริหารในรูปแบบเดิมซึ่งอํานาจสูงสุด
จะตกแกผูรับใบอนุญาตหรือผูทําการแทนยอมบริหารไปโดยถือประโยชนสูงสุดของเจาของเปนหลัก
โดยมิไดคํานึงถึงปญหาหรือผลกระทบดานอื่น 
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ตัวอยางแนวทางการจัดทํา 
ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตราสารจัดตั้ง 

โรงเรียน     (ชือ่โรงเรียน)         
 

หมวด  1 
ชื่อ  ประเภท  ระดับการศึกษา 

 
 ขอ 1 โรงเรียนนี้มีช่ือวา  โรงเรียน               (ช่ือโรงเรียน)                   .           

 ช่ือเปนภาษาอังกฤษ ................................................. 
  เปดสอนประเภท     (สามัญศึกษา/อาชวีศกึษา/นานาชาติ)                  . 

 ระดับ        (ระดับการศึกษา)       . 
 ความจุนกัเรียนสูงสุด(ทั้งโรงเรียน)...................................................... 

 ขอ 2 ตั้งอยูที่เลขที่..............ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต....................... 
จังหวดั..................................โทรศัพท...............................โทรสาร.......................................... 
E-mail….............................................. 
 ขอ 3 ตราของโรงเรียนคือ.................................อักษรยอวา                 (อักษรยอ)            . 
.................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 
 ขอ 4 รายละเอี ยดแผนผั งแสดงบริ เวณและอาคารของโรง เรี ยนปรากฏตาม
เอกสารแนบทายตราสารจัดตั้งโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 

(ภาพตราของ
โรงเรียน) 
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คําอธิบาย 
 ขอมูลท่ีบรรจุลงในหมวดนี้  สําหรับโรงเรียนท่ีจัดตั้งอยูแลวตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  2525  จะตองระบุใหตรงกับท่ีไดรับอนุญาต  สําหรับโรงเรียนท่ีขอจัดตั้งใหมจะตองระบุ
ใหตรงกับขอเท็จจริงท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค 

 ขอ 5 โรงเรียน................................................ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 (1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ   
 (2) ใหบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน  ใหแก
ผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  และบุคลากรของโรงเรียน   
 (3) เพื่อใหบริการดานวิชาการและบริการอื่นแกชุมชน 
 (4) .            อ่ืนๆ(ถามี)                 . 
คําอธิบาย 

การระบุวัตถุประสงคใหโรงเรียนระบุโดยคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบที่ตองการให           
นิติบุคคลมีความผูกพันตามกฎหมาย  ท้ังนี้  การดําเนินการใดๆนอกกรอบวัตถุประสงคยอมไมผูกพัน
กิจการโรงเรียน  บุคคลผูลงลายมือชื่อในการทํานิติกรรมนอกวัตถุประสงคของโรงเรียนยอมตองผูกพัน
ตนเปนสวนตัว ท้ังนี้ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ท่ีบัญญัติวา  
“นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบ
แหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย  ขอบังคับ  หรือ                
ตราสารจัดตั้ง” 
 

หมวด 3 
ทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาซึ่งทรพัยสิน 

 ขอ 6 ทรัพยสินของโรงเรียนเมื่อเร่ิมแรกคือ 
 (1) เงินสดจํานวน .................. บาท (       ตัวอักษร        ) 
 (2) ทรัพยสินสวนที่เปนอสังหารมิทรัพย  ไดแก   
  - ที่ดินอันเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียน...............................จํานวน..................ไร  
............งาน..........ตารางวา  ตามโฉนดที่ดินเลขที่/เอกสารสิทธิอ่ืน...........................พรอมสิ่งปลูกสราง
บนที่ดิน 
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  - อาคารเรียน  ........ หลัง  จํานวน.........หองเรียน 
  - อาคารประกอบ.......................  หลัง  จัดเปนหองสมุด  หองวิทยาศาสตร  
หองประชุม  หองพยาบาล  หองพักครู  โรงอาหาร อาคารพลศึกษา   และรายการอื่นๆ 
 (3) เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ จํานวน...........ช้ิน (หรือตามบัญชีแนบทายตราสารจัดตั้ง) 
 รวมราคาทรัพยสินทั้งหมด.........................บาท (        ตัวอักษร          ) 
 ขอ 7 โรงเรียนอาจไดมาซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ 
 (1) เงินคาใชจายรายบุคคลที่รัฐจายใหแกผูเรียน 
 (2) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
 (3) เงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น 
 (4) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกโรงเรียน 
 (5) ดอกผลที่เกิดจากทรัพยสินของโรงเรียน 
 (6) เงินจากการบริการตางของโรงเรียน เชน การขายอาหาร คารถโรงเรียน                 
คาขายเสื้อผา  เครื่องใชสําหรับนักเรียน  การขายสิ่งพิมพ  ส่ือประกอบการเรียนการสอน  การบริการ
ดานคอมพิวเตอร  สหกรณเปนตน 
 (7) รายไดจากการจัดงานอื่น 
 (8) เงินที่ไดจากการบริการที่เกี่ยวเนื่องจากผูปกครองครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 (9) รายไดเนื่องจากการขายผลผลิตของโรงเรียน 
 (10) รายไดที่เกิดจากการบริหารทรัพยสินในอนาคต 
 (11) .            อ่ืนๆ(ถามี)                 . 
คําอธิบาย 

เปนการระบุทุนทรัพย  ทรัพยสิน  และการไดมาของทรัพยสินของนิติบุคคลในการดําเนิน
กิจการโรงเรียน 

 
หมวด 4  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ขอ 8 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ  
ผูอํานวยการ  ผูแทนครูในโรงเรียน  ผูแทนผูปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู และผูทรงคุณวุฒิจํานวน
ไมเกิน  3  คน  ทั้งนี้  รวมกันแลวไมเกิน 8  คน   
 ในกรณีผูรับใบอนุญาต เปนบุคคลเดียวกัน กับผูจัดการ  หรือผูอํานวยการ  ใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น  หนึ่งหรือสองคน แลวแตกรณี 
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 ขอ 9 กําหนดบุคคลที่จะเปนประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โดยการเลือก
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  อาจดําเนินการไดสองกรณี  ดังนี้ 
 (1) ใหผูรับใบอนุญาตเปนประธานกรรมการบริหารโรงเรียนโดยระบุไวในตราสาร
ใหชัดเจน 
 (2) จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหาร 
คําอธิบาย 
 กําหนดองคคณะของกรรมการบริหาร  การกําหนดตัวบุคคลเพื่อทําหนาท่ีประธาน  โดย
ตองระบุใหตรงกับท่ีบัญญัติไวในมาตรา  30 
 การกําหนดตัวบุคคลใหเปนประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในขอ 9 ใหเลือก    
อยางใดอยางหนึ่งระหวาง (1) หรือ (2)  หามเลือกท้ังสองอยางจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 

 
หมวด 5 

คุณสมบัต ิ การสรรหา  และการพนจากตําแหนง 
ของกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ขอ 10 กรรมการบริหารโรงเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ํากวา  25  ปบริบูรณ 
 (3) มีความรูและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของโรงเรียน 
 (4) มีความประพฤติเรียบรอยเปนที่ยอมรับของสังคม 
 (5) ไมเปนบุคคลลมละลาย   คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (6) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) มีความตั้งใจเพื่อพัฒนากิจการของโรงเรียนและสามารถอุทิศเวลาในการบริหาร
โรงเรียน 
 (8) หรือคุณสมบัติอ่ืนที่โรงเรียนจะกําหนด                                    . 
 ขอ 11 วิธีการสรรหากรรมการบริหารโรงเรียนใหดําเนินการโดยใหผูรับใบอนุญาต
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวน  5  คน เพื่อทําหนาที่สรรหาผูมีความรูและความสามารถ
เปนคณะกรรมการบริหาร  ที่มาจากผูแทนครู  ผูแทนผูปกครอง  และผูแทนทรงวุฒิ   จํานวน  3  เทา  
เพื่อเสนอใหผูรับใบอนุญาตเลือกตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ 8 
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 ขอ 12 กรรมการบริหารที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
..3....ป  และกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งไดอีก  แตตองไมเกิน 
สองวาระติดตอกัน 
 ขอ 13 กรรรมการบริหารของโรงเรียนพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการบริหาร 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่         
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือกระทําการใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินกจิการโรงเรียน 
 (4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10 
 (5) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น   
 (6) .......................................................................................... 
 (7) ................................................................................................... 
 
 ขอ 14 ในกรณีที่กรรมการบริหารซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนงกอน
วาระ  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางลง  ดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระ  หากยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะใหมขึ้นมา  
ใหคณะกรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงอยูดําเนินงานตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้
ขึ้นใหมเขารับหนาที่  
คําอธิบาย 

เปนการกําหนดคุณสมบัติ  การสรรหาและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนตามมาตรา  30 

โรงเรียนสามารถกําหนดใหแตกตางจากตัวอยางนีไ้ด  โดยคํานงึถึงประโยชนสงูสุดท่ีโรงเรียน 
จะไดรับ 
 

หมวด  6 
การประชุม  และลงมต ิ

 ขอ 15 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ   1   คร้ัง  
 ขอ 16 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหนาที่ตองจัดใหมีการดําเนินการประชุม
โดยการประชุม ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน    
องคประชุม 
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 ขอ 17 ใหประธานคณะกรรมการบริหารเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธาน
คณะกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 ขอ 18 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง     
ในการลงคะแนนหนึ่งเสียง  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาด   
 ขอ 19 การประชุมเพื่อลงมติพิเศษใหกระทําโดยมีกรรมการบริหารโรงเรียนเขาประชุม 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3  
ของจํานวนกรรมการที่เขาประชุม   
คําอธิบาย 
 กําหนดเรื่องการประชุมและลงมติ   

โรงเรียนสามารถกําหนดใหแตกตางจากตัวอยางนี้ได  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ี
โรงเรียนจะไดรับ 
 

หมวด  7 
อํานาจหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 

 ขอ 20 ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของโรงเรียนในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
โดยลงลายมือช่ือและประทับตราของโรงเรียน 
 ขอ 21 ผูจัดการมีหนาที่ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ                  
การบริหารงานทั่วไปและรับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทําบัญชี โดยจัดทําสมุดรายวัน
ทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทํางบทดรอง และรายงานทางการเงิน(งบดุล งบรายได-คาใชจาย งบกระแส
เงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน)  ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี   
 ขอ 22 ผูอํานวยการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน  
และตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ขอ  23 ใหมีรองผูอํานวยการจํานวน..........คน  รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
คําอธิบาย 
 กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ ท้ังนีต้ามที่กําหนดใน
กฎหมาย 
 โรงเรียนสามารถกําหนดใหแตกตางจากตัวอยางนีไ้ด  โดยคํานงึถึงประโยชนสงูสุดท่ี
โรงเรียนจะไดรับ 
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หมวด 8 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ขอ 24 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  31 
มาตรา  44 มาตรา  45  และมาตรา  47   แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 (1) ออกระเบียบ  และขอบังคับตางๆของโรงเรียนในระบบ 
 (2) ใหความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 (3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียน  ดานบุคลากร  แผนงาน  
งบประมาณ  วิชาการ  กิจกรรมนักเรียน  อาคารสถานที่  และความสัมพันธกับชุมชน 
 (4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 (5) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
 (6) ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหา
ของมูลคาของทรัพยสินที่โรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบการกูยืมเงิน  คณะกรรมการตอง
เสนอทางเลือกที่ปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย  เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาการกูยืมเงินนั้น
มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียน 
 (7)ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของ
โรงเรียน 
 (8) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  งบการเงินประจําป  และการแตงตั้งผูสอบ
บัญชี 
 (9) พิจารณาคํารองทุกขของครู  ผูปกครองและนักเรียน 
 (10) ใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
 (11) ใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
โรงเรียน 
 (12) ดําเนินการจัดสรรผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการของโรงเรียนในแตละป  เขา
กองทุนสงเสริมโรงเรียนในระบบ  กองทุนสํารอง  กองทุนอื่น  และจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา  45 
 (13) ดําเนินการใหมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของโรงเรียนภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด (มาตรา 47) 
 (14)              และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน (ถามี)                          . 
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 (15) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดในการดําเนินงานของ
โรงเรียนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 ขอ 25 มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามขอ 24  (7)(10)(11)(12) จะกระทําไดก็แต
โดยการประชุมและมติพิเศษ 
คําอธิบาย 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหสอดคลองกับท่ีกฎหมายบญัญัติไว 
โดยระบุไวใหครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา  31  มาตรา  44  มาตรา  45  มาตรา 47   
แหงพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550 
 

หมวด 9 
ระเบียบการของโรงเรียน 

 ขอ 26 ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  
 (1) รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง   
 (2) อายุอยางต่ําตั้งแต.............ป อยางสูงไมเกิน............ป   
 (3) พื้นฐานความรูจบการศึกษาในระดับ............................................ 
 (4)              อ่ืน ๆ (ถามี)                          . 
 ขอ 27 หลักฐานการสมัคร 
 (1) สําเนาสูติบัตร 
 (2) สําเนาทะเบียนบาน 
 (3) หลักฐานการเรียน 
 (4) ภาพถายนักเรียนขนาด 3 x 4  เซนติเมตร  จํานวน  2  รูป 
 ขอ 28 การจําหนายนักเรียน 
 (1) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 
 (2) เมื่อสมัครใจลาออก   
 (3)              อ่ืน ๆ (ถามี)                          . 
 ขอ 29 เวลาเรียน 

(1) เร่ิมตั้งแตเวลา.....................ถึงเวลา........................ 
(2) ทําการสอนตั้งแตวนั                      ถึงวัน                                  . 
(3) พักกลางวนัเวลา............................ 
(4) ภาคเรียนที่  1  เปดเรียนตั้งแตวันที่........................... 
         ภาคเรียนที่  2  เปดเรียนตั้งแตวันที่............................ 
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 ขอ 30 วันหยุด  หยุดวันเสาร  วันอาทิตย  วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ 
 ขอ 31 การแตงกายของนักเรียน   

(1) นักเรียนชาย................................................ 
(2) นักเรียนหญิง.............................................. 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา   หรือตาม
ขอบังคับหรือขอกําหนดโรงเรียนวาดวยการแตงกายของนักเรียนที่ไดรับอนุญาต 
คําอธิบาย 

สําหรับท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  ตองระบุให
สอดคลองกับใบอนุญาต 

สําหรับโรงเรียนท่ีจัดตั้งใหมใหระบุใหตรงกับขอเท็จจริงท่ีโรงเรียนจะดําเนินการตอไป  
สําหรับการแตงกายของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียนและ
นักศึกษา 

 
หมวด 10 

การเลิกกิจการและการบัญชี 
 ขอ 32 การเลิกกิจการโรงเรียนตองยื่นคําขอลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอน
ส้ินปการศึกษาและใหผู รับใบอนุญาต  ผู อํานวยการและผูจัดการ  สงมอบหลักฐานการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียนใหแกผูอนุญาตเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 ขอ 33 ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนแตงตั้ง      
ผูชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชีของโรงเรียน    
 ขอ 34 การชําระบัญชีใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชี
หางหุนสวนจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 
คําอธิบาย 

กําหนดขั้นตอนการเลิกกิจการและการชําระบัญชี 
 

หมวด 11 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 38 การบริหารการจัดการพัสดุ ใหเปนไปตามขอบังคับของโรงเรียน 
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 ขอ 39 การเก็บรักษาและการเบิกจายเงินใหเปนไปตามขอบังคับของโรงเรียน 
.............................................................................. 
 
 
     ลงชื่อ 
      (…………………………………….) 
                            ผูรับใบอนุญาต……………………… 
 
 
 ตราสารจัดตั้งโรงเรียนเมื่อโรงเรียนจัดทําแลวใหประทับตราของโรงเรียนลงในตราสาร
จัดตั้ งทุกแผนแลวเก็บไวที่ ผูอนุญาต  1   ชุด   โรงเ รียน   1   ชุด   สําหรับจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนอีก  1  ชุด 
 ตราสารจัดตั้งโรงเรียนเมื่อจัดทําแลวภายหลังสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการได 
 
 


