
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการบรหิารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที ่

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนติิบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการ

และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
 
ขอ ๔  ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่เพ่ือจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ขอ ๕  ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เก่ียวกับบุคคลภายนอกใหผูอํานวยการ

สถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
 
ขอ ๖  ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผู
อุทิศใหสถานศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หนา ๑/๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อจําหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว ใหสถานศึกษารายงานให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศตามวรรคหนึ่งก็ได 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่จะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ ข้ึนทะเบียนหรือดําเนินการทาง

ทะเบียนใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการ
ทางทะเบียนดังกลาวไดในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 

 
ขอ ๘  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหสถานศึกษารายงานให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบเพื่อ
ดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ว 

 
ขอ ๙  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนของที่ตั้งไว

สําหรับสถานศึกษาตามที่ ได รับการกําหนดวงเงินและได รับมอบอํานาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด ทั้งนี้ ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 

 
ขอ ๑๐  สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในสวนที่อยูใน

ความดูแลรับผิดชอบหรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบตามหลักเกณฑที่ระบุในขอ ๙  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๑  การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผู อุทิศใหแกสถานศึกษา ให

สถานศึกษารับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค
ใหทางราชการ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๒  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
 
ขอ ๑๓  ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสินที่มีผู

อุทิศใหตามขอ ๖ ไวเปนหลักฐานและใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกส้ินปงบประมาณ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีทรัพยสินดังกลาวแลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ
โดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔  การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ขอ ๑๕  เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคง
เหลืออยูตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 
ขอ ๑๖  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ปองพล  อดิเรกสาร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/ผูจดัทาํ 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 
พัชรินทร/ตรวจ 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


