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ค ำน ำ 

  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๓๘  ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวน
กรรมการ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๖   ได้ก าหนด    
รายละเอียดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงไดจ้ัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  เนื้อหาสาระส าคัญของคู่มือนี้ประกอบด้วย   แนวปฏิบัติของการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ตัวอย่างต่าง ๆ  
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะท างาน คณะบรรณาธิการกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือจัดท าคู่มือเล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาให้ด าเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและยุติธรรม 
 
                                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                   กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 หน้า 
คู่มือกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน    ๑ 

๑. ขอบข่ายสถานศึกษา ๑ 
๒ จ านวนคณะกรรมการ 
๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑ 
1 
2 

๕. วาระการด ารงต าแหน่ง 3 
๖. การพ้นจากต าแหน่ง 3 
๗. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ 3 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 6 
๙. ขั้นตอนการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 

      ๑๐. ข้อเสนอแนะการด าเนินการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และ
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
7 

              ๑๐.๑.  บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 7 
              ๑๐.๒. สาระส าคัญของประกาศก าหนด  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา 
                          และการเลือกกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
7 

              ๑๐.๓. การด าเนินการสรรหา  และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

7 

              ๑๐.๔. บทบาทของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 8 
      ๑๑. อ านาจการตีความและวินิจฉัยปัญหา 8 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

9 
10 

- ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 11 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ. 15 
- ตัวอย่างประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 16 
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 17 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 18 
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนครูเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 19 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 20 
- ตัวอย่างใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 21 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 22 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 23 
- ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 24 
- ตัวอย่างใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 25 
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 26 

 
 



สำรบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 27 
- ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 28 
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 29 
- ตัวอย่างประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30 
        ภำคผนวก  

- กฎกระทรวง  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการ  และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

         -       คณะท างาน 

(๑)-(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือกำรสรรหำ  และกำรเลือก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘  วรรคสอง
และวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา   การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖    จึงก าหนดแนวทางการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการ      สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ขอบข่ำยสถำนศึกษำ (กฎกระทรวงข้อ ๑) 
 สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฎ

กระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้แก่ โรงเรียน  วิทยาลัย  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐ   ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ศูนย์การเรียนและสถานศึกษาของเอกชน 

ข้อ  ๒  จ ำนวนคณะกรรมกำร (กฎกระทรวงข้อ ๑ และ ข้อ ๒) 
๒.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวนนักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คน ให้มีคณะกรรมการ   จ านวน  ๙  คน 

      ๒.๒  สถานศึกษาขนาดใหญ่   จ านวนนักเรียนเกินกว่า  ๓๐๐  คนขึ้นไป  ให้มีคณะกรรมการ จ านวน 
๑๕  คน 

ข้อ  ๓  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนประกอบด้วย  (กฎกระทรวงข้อ ๒) 
(๑) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จ านวน  ๑  คน 
(๔)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕)  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ 

-    สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน  ๑  รูป หรือ  ๑  คน 
-    สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๒  รูป  หรือ  ๒  คน                                     
หรือ  ๑ รูปกับ ๑ คน      

     (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
-   สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน  ๑  คน 
-   สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๖  คน 

     (๙)   ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



2 

๔ 

3 

ข้อ  ๔   คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      ๔.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังนี้ (กฎกระทรวงข้อ ๓) 
(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ     ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม (๕) 

ต้องออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการ
หรือการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับ
แต่งตั้ง หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ    
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 

๔.๒  คุณสมบัติเฉพำะ (กฎกระทรวงข้อ ๔) 
(๑)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
(๑.๒)ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น  (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๑)) 
(๒)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู 

 ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ   ในสถานศึกษานั้น   (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔  (๒)) 

(๓)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัว

กันไม่น้อยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้ง
แน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ 

(๓.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๓)) 

(๔)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ 
(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี

สัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๔)) 
(๕)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นที่ทำงรำชกำร

รับรองในพื้นที่   ได้แก่   พระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนา 
ที่ทางราชการรับรอง (ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) 
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 (๖)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (๖.๑) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษา  หรือที่ปรึกษา   หรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น  
 (๖.๒)  ไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า ๓ แห่ง ในเวลา

เดียวกัน 

ข้อ  ๕   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
       วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละ ๔ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน ๒ วาระติดต่อกันไม่ได้(กฎกระทรวงฯข้อ ๗) 

ข้อ  ๖   กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
           นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

๖.๑   ตาย 
๖.๒  ลาออก 
๖.๓  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ท าให้เสื่อมเสียต่อ

สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
๖.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับกรรมการประเภทนั้น 
๖.๕  พ้นจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 

ข้อ ๗.  แนวทำงกำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำร 
๗.๑  กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรที่เป็นผู้แทน 

(๑)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   
(ก) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิสมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน ต้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น 
  (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

๑) ให้ผู้ปกครองนักเรียนสมัครหรือเสนอชื่อผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  คน   เป็นกรรมการ
ตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด  โดยเสนอไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา   

๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลา  ที่ก าหนด 
๓)  กรณีมีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คน ให้ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
 (ค)  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
       ๒)   เอกสารทั่วไป  ได้แก่   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่  ทะเบียนนักเรียน 
(๒)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู   
(ก) ครูที่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูในสถานศึกษานั้น 
(ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนครู ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ครูในสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อครูจ านวน  ๑  คนในสถานศึกษา เป็นกรรมการ
สถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด  
       ๒)  การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



๘ 

4 
๓)  กรณีท่ีมีผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา

จัดให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเอง ให้เหลือ ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนด  พร้อมประวัติ 
๒)  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 ในวาระเริ่มแรกให้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจนกว่าคุรุสภาจะก าหนดให้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๓)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน   
       (ก)  องค์กรชุมชนที่มีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการผู้แทนองค์กร ต้องเป็นองค์กรที่มี 

องค์ประกอบดังนี้ 
๑)  เป็นชุมชนหรือองค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัวกันไม่

น้อยกว่า  ๑๕  คน   เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  

๒) เป็นองค์กรที่มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับรอง  

           ๓)  เป็นองค์กรที่มีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

      (ข)  การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑)  ประธานหรือผู้บริหารหรือ ผู้น าของชุมชนหรือผู้น าองค์กรชุมชน เสนอชื่อผู้ที่

เห็นสมควรเป็นกรรมการ  องค์กรละ  ๑  คน  ตามแบบ เสนอชื่อ ที่สถานศึกษาก าหนด เสนอไปยังผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   

๒) การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓) กรณีท่ีมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑ คนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดให้ผู้

ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
      (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 
๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่   หลักฐานทางทะเบียนที่แสดง

ว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กร   ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี    หนังสือรบัรองผลงานขององค์กร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นประธานผู้บริหาร
หรือผู้น าองค์กรของผู้เสนอชื่อ 

(๔)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร  ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย  ได้แก่   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล   องค์การบริหารส่วน
ต าบล    กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย 
ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่  
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(ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
        ๑)  ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาของสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑  คน   ตามแบบเสนอชื่อที่สถานศึกษาก าหนด   เสนอ
ไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๒)   การเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓)   กรณีท่ีมผีู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า ๑  คนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จัดให้ผู้ได้รับ

การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ  ๑  คน 
  (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ  มีดังนี้ 

๑)  แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนด  พร้อมประวัติ 
       ๒) เอกสารทั่วไป  ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่    
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
   (๕)  กรรมกำรที่เป็นศิษย์เก่ำ   
            (ก)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครหรือเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นรับรอง  

          (ข) การสมัครหรือเสนอชื่อและการเลือกกรรมการที่เป็น 
ผู้แทนศิษย์เก่า  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑) ให้ศิษย์เก่าของสถานศึกษาสมัครหรือเสนอชื่อศิษย์เก่าของสถานศึกษานั้น  จ านวน  
๑  คน  เป็นกรรมการสถานศึกษาตามใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒) การสมัครหรือเสนอชื่อให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๓) กรณีที่มีผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  ๑  คนให้ผู้อ านวยการ 

สถานศึกษาจัดให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ   ๑   คน 
(ค)  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครหรือเสนอชื่อ  มีดังนี้ 
      ๑) ใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมประวัติ 

      ๒) เอกสารทั่วไป   ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว 
ข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
      ๓)   เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ  ได้แก่   ทะเบียนนักเรียน 

(๖)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ 

สงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์ -  ฮินดู 
และซิกข์)   ให้ได้จ านวนตามขนาดของสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก  จ านวน  ๑  รูป หรือ  ๑  คน 
๒. สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  ๒ รูป หรือ  ๒ คน  หรอื  ๑ รูป กับ  ๑ คน    
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๑๒ 

๗.๒  กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                  ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู     
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ และผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการ        
ตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จ านวน  ๒ คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการจ านวน   ๗   คน (กฎกระทรวงฯข้อ  ๕ (๔)) 

๗.๓  กำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำร 
  ให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กร

ชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน
ในพ้ืนที่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน
กรรมการ  ๑ คน 

ข้อ  ๘   ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๘.๑  ในวาระเริ่มแรก ให้ด าเนินการสรรหา และเลือกประธานกรรมการและกรรมการให้แล้วเสร็จ

ภายใน  ๙๐  วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 
     ๘.๒  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการสรร

หาเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน  ๙๐  วัน    เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึง ๑๘๐วัน จะไม่ด าเนินการก็ได้    และให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘) 

๘.๓ ในกรณีท่ีประธานและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการชุดใหม่  ภายใน  ๙๐  วันก่อนวันครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ๘) 

ข้อ ๙  ขั้นตอนกำรสรรหำและกำรเลือก คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๙.๑  ผู้อ านวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
๙.๒ สถานศึกษาเปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๙.๓  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๙.๔ สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 
๙.๕ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภทเลือกกันเองให้

เหลือตามจ านวนที่ก าหนด 
ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษาหรือ

ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือในท้องที่ต าบลหรือ
แขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 

สถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  ซึ่ง
ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้   การก าหนดองค์ประกอบ       
อ านาจหน้าที่  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและจ านวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  



๙.6 สถานศึกษาด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.7 สถานศึกษาด าเนินการให้กรรมการร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ 
๙.8 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
๙.9  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ (๖)) 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายใน  ๙๐  วัน 

ข้อ ๑๐ ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรสรรหำ  กำรเลือก  และกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
๑๐.๑  บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

(๑)  ประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  (กฎ
กระทรวงฯ ข้อ๕) 

(๒) ด าเนินการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
(๓) เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕(๖)) 
(๔) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเข้ารับการสรรหาและ

เลือกให้เป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้แทนดังกล่าว 

๑๐.๒  สำระส ำคัญของประกำศกำรสรรหำและกำรเลือกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
แต่ละสถำนศึกษำ  ควรประกอบด้วย 

(๑)  เหตุผลและอ านาจหน้าที่ในการออกประกาศตามกฎหมาย 
(๒)  ต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือก  พร้อมทั้งคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะของ

ต าแหน่งที่จะสรรหาและ เลือก 
(๓)  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๔)  หลักฐานประกอบการสมัครหรือการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชน  องค์กร- 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕)  ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนของกลุ่ม

บุคคลและองค์กร 
(๖)  ก าหนดการให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทเลือกกันเองเป็น

กรรมการ 
 (๗) ก าหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและ

องค์กรแต่ละประเภท 

๑๐.๓  กำรด ำเนินกำรสรรหำและกำรเลือกประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

       (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานได้ 

(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
(๓) รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อผู้แทนกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเข้ารับการเลือกเป็น

กรรมการ 
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(๔)  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น

กรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
(๔.๑) ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน   
(๔.๒) ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 

   (๔.๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 
- หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่าองค์กรมีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
- หนังสือการรับรองการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่าง 

ต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
- หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- หลักฐานแสดงถึงการเป็นประธานหรือผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรนั้นของผู้เสนอชื่อ 

 (๔.๔) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้ 
-  ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
-  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หรือบุคคลอ่ืน 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  ให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และหรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

(๕)  จัดประชุมผู้แทนกลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเลือกนเองให้ได้ผู้แทนกลุ่มบุคคล
หรือผู้แทนองค์กรแต่ละประเภทตามจ านวนที่ก าหนด  ซึ่งอาจด าเนินการโดยวิธีออกเสียงโดยตรงหรือลับหรือ
เปิดเผยตามความเหมาะสม 

(๖)  จัดประชุมให้ผู้ได้รับการสรรหาจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ และผู้อ านวยการ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่สมัครและบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาข้างต้นเสนอ
ชื่อให้ได้  จ านวน  ๒  คน  ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กหรือ จ านวน  ๗  คน  ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  
ส าหรับวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุมพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

(๗)  จัดประชุมผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมดรวมทั้ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑  คนเป็นประธานกรรมการ 

๑๐.๔.  บทบำทของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(๑)  ประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน

แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๙) 

(๒)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เสนอ  (กฎกระทรวง ฯ ข้อ ๕) 

ข้อ ๑๑ อ ำนำจกำรตีควำมและวินิจฉัยปัญหำ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา   อันเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหรือการด าเนินการสรรหา   การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

 
 
 
 



 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

๑. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. รับการเสนอช่ือผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/องคก์ร 

๓  ตรวจสอบคุณสมบติั   

 

๖.  ผูไ้ดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนกลุ่มบุคคล/ องคก์ร  
      และผูอ้  านวยการสถานศึกษาร่วมกนัสรรหา 
      และเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

     

๗.  จดัให้ผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็น 

        คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ 
        จากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   

ประกาศให้สถานศึกษาใด เป็นสถานศึกษา 
ท่ีมีสภาพและลกัษณะแตกต่างจาก 
สถานศึกษาทัว่ไป 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๘.  เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บ
การสรรหา 
        เป็นประธานและ
กรรมการให ้

        ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง   

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

๕.  จดัให้ผูมี้สิทธ์ิท่ีไดรั้บเลือกแต่ละประเภท 
       เลือกกนัเอง 

หมายเหตุ  การสรรหาคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งด าเนินการ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๙๐  วนั 

๔.ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเลือก 

๘.  เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหา 

        เป็นประธานและกรรมการให ้

        ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
        การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง   
 
 



ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
 
ระยะเวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 
ภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ 
กฎกระทรวง 
ใช้บังคับ 

 
๑. ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ   
     สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
     การสรรหาและเลือกกรรมการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสรรหา 
     และเลือกกรรมการเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนนิงาน 
๔. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกกรรมการ   
     ให้ประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทราบ 
๕. กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ สมัครหรือเสนอชื่อผู้แทน  
    เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาต่อสถานศึกษา 
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก 
๘. จัดประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทน 
    กลุ่มบุคคลหรือผู้แทนองค์กรเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน 
    กลุ่มบุคคลหรือ ผู้แทนองค์กร ตามจ านวนที่ก าหนด 
๙. ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจ านวนที่ก าหนด 
๑๐. จัดประชุมผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 
    เลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 
    และกรรมการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา  พิจารณาประกาศแต่งตั้ง 
 
 

 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ 
 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
หมำยเหตุ  สถานศึกษาสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
                   ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการทุกข้ันตอนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  นับแต่ 
                   วันที่กฏกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ 
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11  
- ตัวอย่ำง - 

ประกำศโรงเรียน ............................ 
เรื่อง  กำรสรรหำและกำรเลือก 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
---------------------------------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ        
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียน .....................................สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
........................ เขต ............  จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     ดังนี้ 

ข้อ  ๑  จ ำนวนคณะกรรมกำร  
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจ านวนทั้งสิ้น.............คน 

ข้อ ๒  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน    ประกอบด้วย         
(๑) ประธานกรรมการ  (มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
(๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  คน 
(๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู   จ านวน  ๑  คน 
(๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน  ๑  คน 
(๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  คน 
(๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน  ๑  คน 
(๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่  
   จ านวน........................รูป / คน 

    (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน.......................คน 
    (๙)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  ๓   คุณสมบัติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป   ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังนี้  
(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ 
ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออกจาก

การเปน็บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ  
อันมีลักษณะ 
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ต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

๓.๒  คุณสมบัติเฉพำะ 
(๑)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  

(๑.๑)  เป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๑.๒)ไม่เป็นครู    เจ้าหน้าที่    หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
(๒)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู 

 ต้องเป็นครูซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน          และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีต่าง  ๆ ในโรงเรียนนี้  

(๓)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
(๓.๑)  เป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชน หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสมาชิกรวมตัว

กันไม่น้อยกว่า  ๑๕ คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  มีผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง  และมี
ที่ตั้งแน่นอน   อยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ 

(๓.๒)  ไม่เป็นครูเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนหรือ   ที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญ 
ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  

(๔)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ 
(๔.๑)  เป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๔.๒)  ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้  
(๕)  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่ 

เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือผู้นับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง  (พุทธ  คริสต์  อิสลาม 
พราหมณ์ - ฮินดู  และซิกข์) 

(๖)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   
(๖.๑) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษา  หรือ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้   
(๖.๒) เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน  ๓  แห่ง  ในเวลาเดียวกัน 

ข้อ ๔   กำรสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๔.๑  การสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
          ๔.๑.๑  ผู้มีสิทธิสมัครและได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศ ข้อ ๓ 
        ๔.๑.๒  กรณีกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง   ผู้แทนครู และผู้แทนศิษย์เก่า

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลตามคุณสมบัติที่ก าหนด  โดยผู้เสนอชื่อ ต้องมีสถานภาพของ
กลุ่มบุคคลนั้นในวันที่เสนอชื่อ 

               ๔.๑.๓  กรณีองค์กรชุมชน ให้ประธานหรือผู้บริหาร  หรือ  ผู้น าของชุมชนหรือ
ผู้น าองค์กรชุมชนเป็นผู้เสนอชื่อ 
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              ๔.๑.๔  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรียนนี้  

ตั้งอยู่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด...............องค์การบริหารส่วนต าบล………….ให้ประธานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างต้น    เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น   
(สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  ปรับข้อความให้เหมาะสม) 

              ๔.๑.๕ กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พ้ืนที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนนี้จะด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ที่ทางราชการรับรอง(พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์)  ให้ได้จ านวน
.................รูป /  คน  (หากสถานศึกษาก าหนดวิธีการสรรหาและเลือกไว้แล้วให้ก าหนดในประกาศนี้) 

๔.๑.๖  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล    กลุ่มบุคคล   องค์กร
ชุมชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดตามข้อ ๓ (๒)  -  (๗)  ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนนี้    ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ  รวมทั้ง
สมัครและเสนอชื่อ     ที่โรงเรียน...... .........................ระหว่างวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ........... ถึงวันที่ 
...……. เดือน..….....................พ.ศ. ..........   ในเวลาราชการ 

๔.๒  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และ
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  และผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมกันสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็น
กรรมการ จ านวน...................คน  ซึ่งโรงเรียนจะประกาศ วิธีการสรรหาและเลือกให้ทราบต่อไป 

๔.๓  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนบุคคล  ผู้แทนกลุ่ม

บุคคล  ผู้แทนองค์กร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ านวยการสถานศึกษาร่วมกันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
เป็นประธานกรรมการ  ๑  คน 

              ๔.๔  เอกสารประกอบการเสนอชื่อ 
                     ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็น

กรรมการ ตามแนวทาง  ดังนี้ 
         ๔.๔.๑  เอกสารทั่วไป  ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของ   ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
         ๔.๔.๒  เอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 

         (๑)  ผู้แทนผู้ปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน   
                               (๒)  ผู้แทนศิษย์เก่า  ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียน 
        (๓) ผู้แทนองค์กรชุมชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ต่อไปนี้ 

-  หลักฐานทางทะเบียนที่แสดงว่ามีสมาชิกไม่ต่ ากว่า  ๑๕  คน 
-  หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินกิจกรรมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
-  หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
           (๔)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   ต่อไปนี้ 

-  ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารหรือเป็นสมาชิกสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
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-  ส าหรับข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หรือบุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ตรวจสอบจากบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้และ
หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อ ๕ ก ำหนดกำรประกำศรำยช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ใน
วันที่ ............เดือน ........................... พ.ศ. .............   ณ ................................................. 

ข้อ  ๖  ก ำหนดกำรเลือกผู้แทนกลุ่มบุคคล    องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  โรงเรียนจะจัดให้ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มหรือองค์กร
เพ่ือให้ได้ผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มละ     ๑  คน  วันที่ ......... 
เดือน ................. พ.ศ. ............   ณ ............................................ 

ข้อ ๗  ก ำหนดกำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรจำกผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรใน
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ......................ณ................................ 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
                                                 (ลงชื่อ)………………………… 
                                                              (.................................) 
                                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ตัวอย่ำง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                                 วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................…….....เป็นผู้ปกครองนักเรียน  ช่ือ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว

..................................................ก าลังศึกษาช้ัน...….......โรงเรียน............................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี

..................หมู่ที.่...........ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด..................................รหสัไปรษณีย์

.................โทร.............ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว.............................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวตัิดงัแนบมายังโรงเรยีน.......................................................................... 

และขอรับรองว่า 
๑.  ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัิครบถ้วน  ดังนี ้

(๑) มีอายุไมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบรูณ ์
(๒) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สญัญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิกับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี ้
(๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่   หรือลกูจ้างของสถานศึกษานี้   หรือท่ีปรึกษา  หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสญัญาจ้าง

กับโรงเรยีนนี้ 

๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือ  เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบตัติามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหาและการ
เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉยัว่าผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือขาดคณุสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดเกีย่วกับการสรร
หาและการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและผูไ้ด้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไมม่ีข้อโต้แยง้ 

ข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                        ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอช่ือ 
                                                   (...................................) 
                                    ต าแหน่ง.................………….............(ถ้ามี) 
                                           
                                         ลงช่ือ.....................................ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
                                                  (....................................) 
                                    ต าแหน่ง...................………..............(ถ้ามี) 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวตัิผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรยีน................................................................................... 
.ต าบล............................................อ าเภอ............................................จังหวัด......................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..............................................ไม่เกิน  วันท่ี.................เดือน............................................พ.ศ............................. 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่  โทร..........................………โทรสาร................................. .....และ 
www.............................................................................) 
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-  ตัวอย่ำง  - 
ประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล.......................................................... 
เกิดวันที่.....................เดือน.....................................................พ.ศ........................................................................ 
อายุ.............ปี......................เดือน 
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด...................................................................................สาขา.............................................. 
อาชีพ.................................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
สถานที่ท างาน.......................................................................................................................................................  
ที่อยู่เลขที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................................ถนน............................................…… 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร............................................................ 
E -  mail......................................................................... 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................................ถนน................................... 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร…………………............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)...................................................... 
 ประวัติการท างาน(โปรดระบุต าแหน่งที่ส าคัญ  ๓  ต าแหน่งสุดท้าย) 
       ล าดับที่  ๑       พ.ศ..............ต าแหน่ง.......................................... หน่วยงาน............................................. 
       ล าดับที่  ๒       พ.ศ.............ต าแหน่ง....................................……..หน่วยงาน............................................. 
       ล าดับที่  ๓       พ.ศ..............ต าแหน่ง...................................……..หน่วยงาน............................................. 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ   

๑. ..................................................................... ............................................................................................ 
๒. ................................................................................................... .............................................................. 
๓. ................................................................................................................................................................. 

 
 
 
                                             ลงชื่อ.............................................. 
                                                        (................................) 
                       ต าแหน่ง....................................………… 
 
หมำยเหตุ      ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสมัครหรือการเสนอชื่อ
ของกรรมการที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหรือสมาคม  ต่างๆ  และการสมัครหรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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-  ตัวอย่ำง - 
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ..................... 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................เป็นผู้ปกครอง  นักเรียน  

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...................................................ก าลังศึกษาชั้น.....................................................
โรงเรียน………...................................................ที่อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที.่.........ต าบล/แขวง…….....................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์........................โทร...........…….
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน..................................................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และที่

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
๒.  ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง  การสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา

และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                       ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร 
                                               (..................................) 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน........................................................................ 
ต าบล............................................อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................ไม่เกิน  วันที่..........เดือน..................................พ.ศ................................ 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร..........................……….โทรสาร.............. .....และ 
www....................................................................... .............) 
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-  ตัวอย่ำง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                              วันท่ี......เดือน......................พ.ศ.......... 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ต าแหน่ง..................................................

โรงเรียน....................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.........หมู่ที่.......ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต..................……….
จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์.......................โทร..................................ขอเสนอช่ือ  นาย/นาง/นางสาว…................................
ต าแหน่ง......................................โรงเรียน..............................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวตัิดงัแนบมายังโรงเรยีน................................................................................................. 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัคิรบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบรูณ ์
(๒) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคูส่ัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕   และที่แก้ไขเพิม่เติม

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศกึษา 
(๖) เป็นครูที่ท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี ้
๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน  เรื่องการสรรหาและการ

เลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รับการเสนอช่ือขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา

และการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                               ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอช่ือ 
                           (......................................) 
                                        ต าแหน่ง........................................……….. 
 
                                              ลงช่ือ....................……...........ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
                                                     (...................….................)  
                                        ต าแหน่ง.............................................…….. 
 
 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวตัิผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึงโรงเรยีน................................................................................... 
ต าบล.............................อ าเภอ.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์........................ไม่เกิน  วันท่ี...........เดือน
..........................พ.ศ.......................เวลา.....…..............น.  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร...................................
โทรสาร.............. ………...และ www......................................................................) 

 
 



-  ตัวอย่ำง - 
ใบสมัครผู้แทนครูเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                               วันที.่...เดือน..........................พ.ศ............ 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว....................................................ต าแหน่ง..................................................

โรงเรียน.........................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ที.่...........ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต....................จังหวดั.................รหัสไปรษณีย์........................โทร....................ขอสมัครเข้ารับเลือก
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นครูที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนี้ 
๒. ผู้สมัคร เข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่อง การสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา

และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                              ลงชือ่..................................ผู้สมัคร 
                                              (.................................) 
                                      ต าแหน่ง...........................................……. 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน....................................................................... 
ต าบล....................อ าเภอ..................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์........................ไม่เกิน  วันที่.................
เดือน..........................พ.ศ.......................เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร
............................โทรสาร.............. .....และ www......................................................................) 
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-  ตัวอย่ำง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                                    วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ....…… 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว........................................................................อาชีพ...........................ส าเรจ็การศึกษา/

เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................   ที่อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่.........ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต
....................จังหวัด.................รหสัไปรษณีย.์.......................โทร............................ขอเสนอช่ือ  นาย/นาง/นางสาว
................................อาชีพ................ ....ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ..............เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวตัิดงัแนบมายังโรงเรยีน........................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัคิรบถ้วน  ดังนี ้
(๑) มีอายุไมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบรูณ ์
(๒) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ 

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคูส่ัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิกับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี ้
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจา้หน้าท่ี  หรอืลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือ 

ที่ปรึกษา   หรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมสีญัญาจ้างกับโรงเรยีนนี ้
๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับที่จะปฏบิัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้ได้รบัการเสนอช่ือขาดคณุสมบัตหิรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา

และการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไมม่ีข้อโต้แย้ง 
ข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                                    ลงช่ือ..................................ผู้เสนอช่ือ 
                     (.................................) 
                            ต าแหน่ง…………................................(ถ้าม)ี 
                        ลงช่ือ..................................ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
                    (..................................)  
                             ต าแหน่ง………......................................(ถ้ามี) 
 
 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวตัิผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรยีน........................................................................................ 
ต าบล..........................................อ าเภอ......................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์....………………………....... 
ไม่เกิน  วันท่ี………………....เดือน....................…………....พ.ศ.......................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี  โทร.......….....................โทรสาร……............. ..... 
และ www........................................................................................) 
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-  ตัวอย่ำง - 
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่ำเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                              วันที่........เดือน.........................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว..............................................................................อาชีพ............................

ส าเร็จการศึกษา/เคยศึกษาท่ีโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ.....................   ที่อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่................ต าบล/
แขวง...................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์........................โทร...........................
ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.......................................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) เป็นผู้เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่เป็นครู  หรือเจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือที่ปรึกษา   หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง 

มีสัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 

๒. ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหา   
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                    ลงชื่อ................................ผู้สมัคร 
                                        (..............................) 
                 ต าแหน่ง.....................…….................(ถ้ามี) 
 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน................................................…........ 
ต าบล................อ าเภอ.........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์…….............ไม่เกิน  วันที่.......เดือน
....................………......พ.ศ.......................เวลา....................น.   
(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร............…..............โทรสาร..........…….... ..... 
และ www............................................................................................................... ............) 
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-  ตัวอย่ำง - 
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                              วันท่ี.......เดือน............................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................……………………………………………………………………………. 

ต าแหน่ง(ต าแหน่งขององค์กร)...............................องค์กร(ช่ือองค์กร)............................................................... 
อาชีพ........................ที่อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด
..............................รหัสไปรษณีย.์..............................โทร...........................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว
.....................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวตัิดงัแนบมายังโรงเรยีน.......................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัคิรบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไมต่่ ากว่า ๒๐ ปีบริบรูณ ์
(๒) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคูส่ัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิกับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  (๖)  เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือองค์กรที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมสีมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า  
๑๕ คน เพื่อด าเนินกิจการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  มี
ผลงานท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับรองและมีที่ตั้งท่ีแน่นอนอยู่ในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็น
ภูมิล าเนาของนักเรียนในโรงเรียนนี้หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู ่
  (๗) ไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้  หรือท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญซึ่งมีสญัญาจา้งกับ
โรงเรียนนี ้

๒. ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับที่จะปฏบิัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉยัว่าผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือขาดคณุสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับ 
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอช่ือและผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีขอ้โต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               ลงช่ือ..................................ผู้เสนอช่ือ 
                                         (................................) 
                                ต าแหน่ง....................…….............(ต าแหนง่ขององค์กร) 
                                              ลงช่ือ...................... ...........ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
                                                     (...................................)  
                         ต าแหน่ง........................................................(ถ้ามี) 
 
๑.  ผู้เสนอช่ือต้องเป็นประธาน  หรือผู้บรหิาร  หรือผู้น าของชุมชน  หรือผู้น าขององค์กรชุมชน 
๒.โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรียน............................................................................... 
 ต าบล.....................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................  รหสัไปรษณีย.์................................ไม่
เกิน  วันท่ี........เดือน..................พ.ศ...............เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร............................ 
โทรสาร.............. .....และ www..........................) 
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23 
-  ตัวอย่ำง - 

แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำรับกำรเลือก 
เป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                                  วันที.่......เดือน...................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................ต าแหน่งประธานสภา(ระบุชื่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น).........................................อาชีพ......................…อยู่บ้านเลขที.่.........หมู่ที่...........ต าบล/แขวง
......................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.์..................โทร................ขอเสนอชื่อนาย/
นาง/นางสาว......................................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงเสนอชื่อบุคคลนี้พร้อมประวตัิดังแนบมายังโรงเรียน........................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปบีริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคูส่ัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕    และที่แก้ไข

เพิ่มเติมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๒. ผู้เสนอชื่อและผูไ้ด้รับการเสนอชื่อเข้าใจและยอมรับที่จะปฏบิัติตามประกาศโรงเรียน เร่ือง การสรรหาและ 

การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใด 

เก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้เสนอชื่อและผู้ได้รบัการเสนอชื่อยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
                                          ลงชื่อ.......................……........ผู้เสนอชื่อ 
                                                (....................................) 
                                    ต าแหน่ง.......................................... (ต าแหน่งขององค์กร) 
 
                                          ลงชื่อ...................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                                     (..................................)  
                                      ต าแหน่ง.......................................(ถ้ามี) 
 
๑.   ผู้เสนอชื่อต้องเป็นประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. โปรดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติผูไ้ด้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน..................................................................... 
ต าบล......................อ าเภอ...........................จังหวัด................รหัสไปรษณีย.์................ไม่เกิน  วันที.่................เดือน
...............…..........พ.ศ.......................เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร............…..............
โทรสาร...........……... .....  และ www..........................................................................) 

 
 



24 
-  ตัวอย่ำง - 

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(กรณีก ำหนดใหก้รรมกำรที่เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลองค์กรและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้เสนอชื่อ) 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                             วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ.............. 
                 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว....................................................ต าแหน่ง.........................................เป็นผูไ้ดร้ับการ
สรรหาและเลือกใหเ้ป็นกรรมการ ที่เป็นผู้แทน(ระบุกลุ่มบุคคล/องค์กร).......................................อาชีพ..................................อยู่
บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่........ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์
...................โทร.................................ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว................................................เข้ารับเลือกเป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอช่ือบุคคลนี้พร้อมประวตัิดงัแนบมายังโรงเรยีน........................................................................... 
และขอรับรองว่า 

๑. ผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัคิรบถ้วน  ดังนี้ 
(๑)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ ์
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคูส่ัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรอืสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖)ไม่เป็นครูหรือเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมสีัญญา 

จ้างกับโรงเรยีนนี ้

(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอื่นมากกว่า  ๒  โรงเรียน 

๒.ผู้เสนอช่ือและผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรื่องการสรรหาและการเลอืก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉยัว่าผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือขาดคณุสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผูเ้สนอช่ือและผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 ข้อความที่ให้ไว้ท้ังหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                          ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอช่ือ 
                     (........…...........................) 
          ต าแหน่ง............................................(ถ้าม)ี 
     
                                       ลงช่ือ....................................ผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 
                                 (..................………............)  
                                      ต าแหน่ง.................................(ถ้าม)ี 
 
โปรดส่งแบบเสนอช่ือพร้อมประวตัิผู้ได้รับการเสนอช่ือมาถึง  โรงเรยีน....................................................................................... 
ต าบล..........................อ าเภอ..........................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์............ไม่เกิน  วันท่ี.......เดือน..........................
พ.ศ.......................เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่  โทร............................โทรสาร.............. ..... 
และ www......................................................................................) 
 



25 
-  ตัวอย่ำง - 

ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(กรณีก ำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัคร) 

โรงเรียน.............................................. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ................................เขต................... 

                                                                วันที.่......เดือน............................พ.ศ.............. 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................ต าแหน่ง.....................................................

อาชีพ.......................................อยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่.......ต าบล/แขวง...…….................................อ าเภอ/เขต
.........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...................โทร.....................ขอสมัครเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ 

จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียน.........................................................และขอรับรองว่า 
๑. ผู้สมคัรมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑)   มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕)  ไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี 

แก้ไขเพ่ิมเติมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) ไม่เป็นครู หรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของโรงเรียนนี้ หรือที่ปรึกษาหรือ   ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี 

สัญญาจ้างกับโรงเรียนนี้ 
(๗) ไม่ได้เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอ่ืนมากกว่า  ๒   โรงเรียน 

๒ .ผู้สมัครเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓.ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกกรรมการผู้สมัครยินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                               ลงชื่อ....................................ผู้สมัคร 
                                    (.................................) 
                                        ต าแหน่ง.........................................(ถ้ามี) 
 
 
โปรดส่งใบสมัครพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาถึง  โรงเรียน...................................................................... 
ต าบล.................................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์...................ไม่เกิน วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................ 
เวลา....................น.  (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  โทร............................โทรสาร.............. …………….....
และ www............................................................................) 



-  ตัวอย่ำง  - 
ประกำศโรงเรียน.................................. 

เรื่อง   ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 
............................................................ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คณุสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 
และข้อ ๕ แห่งประกาศโรงเรียน..........................เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี
......…….เดือน.........................พ.ศ...................  โรงเรียน ..................…………………………………………………………………..……………. 
จึงประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง  ๆ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้แทนผู้ปกครอง  มีผู้สมัครและไดร้ับการเสนอช่ือ มีคุณสมบตัิครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 ๒.  ผู้แทนครู  มผีู้สมัครและได้รบัการเสนอช่ือ  มีคุณสมบตัิครบถ้วน  ดังนี้ 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๓.  ผู้แทนศิษย์เก่า  มผีู้สมัครและได้รับการเสนอช่ือ  มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๔.  ผู้แทนองค์กรชุมชน  มีผู้ได้รับการเสนอช่ือ  มีคุณสมบตัิครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑) ........................................................................ 
(๒)......................................................................... 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
  ๕.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีผู้ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนี้ 

(๑)....................................................................... 
(๒)........................................................................ 
(๓)......................................................................... 

ฯลฯ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ...........………. 
 
                                        ลงช่ือ................................................... 
                       (...........................................) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
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27 
-  ตัวอย่ำง  - 

ประกำศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง   ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 

............................................................ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศโรงเรียน..……………………….……..... 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลง  วันที่....เดือน...................พ.ศ...............  
โรงเรียน ................…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร  ดังนี้ 
 ๑.  นาย/นาง/นางสาว.....................................................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   
 ๒. นาย/นาง/นางสาว......................................................กรรมการผู้แทนครู   
 ๓. นาย/นาง/นางสาว......................................................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว.............................................……..กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว....................................................กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน........................พ.ศ................. 
 

             ลงชื่อ............................................................. 
                                                      (............................................) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
-  ตัวอย่ำง  - 

ประกำศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง   ประกำศผลกำรสรรหำกรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศำสนำอื่นในพื้นที่ 

............................................................ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง    และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔.๑.๕ และข้อ ๗ แห่งประกาศ  โรงเรียน..........…………………...…. 
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...............
โรงเรียน ............................................................................................................................................. ........... 
จึงประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่   ดังนี้ 

๑. ..................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ 
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่  

๒. .................................................................................กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ 
            ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ 

  ประกาศ  ณ  วันที่.......... เดือน........................พ.ศ................. 

                                            ลงชื่อ.......................................................... 
                                                      (..........................................) 
                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
-  ตัวอย่ำง  - 

ประกำศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง   ประกำศผลกำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ       

.................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ  ๔.๒  แห่งประกาศโรงเรียน........................…........
เรื่อง  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่.........เดือน.........................พ.ศ
.....................  โรงเรียน ................................................................................................ ......... 
จึงประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ   ดังนี้ 

๑. .................................................................................................................. ....................... 
๒. .................................................................................................... ..................................... 
๓. .............................................................................................................. ........................... 
๔. ......................................................................................................................................... 
๕. ......................................................................................................................... ............... 
๖. ........................................................................................................................................ 
๗. ...................................................................................................... .................................. 

  ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน........................พ.ศ................. 

                                            ลงชื่อ........................................................ 
                                                      (..............................................) 
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียน..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
-  ตัวอย่ำง  - 

ประกำศโรงเรียน.................................. 
เรื่อง   ประกำศผลกำรเลือกประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

............................................................ 
 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖  และข้อ ๔.๓ แห่งประกาศโรงเรียน…....……..เรื่อง  การ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ....................  
โรงเรียน ....................................................................................................................................................... ......... 
จึงประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 
 

นาย/นาง/นางสาว..........……….............................เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่.................เดือน........................พ.ศ................. 
 
 
                                          ลงชื่อ...................................................... 

                    (..............................................) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 

- กฎกระทรวง  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา   
การเลือกประธานกรรมการ  และกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจาก
ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 

      -      คณะท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์   วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 
 

หลักการ 
 
  ก าหนดจ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์   วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้จ านวนกรรมการ  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง  และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนการก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการศึกษาบางประเภทที่มี
สภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป  ซึ่งอาจก าหนดให้แตกต่างไป
ตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้   ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กฎกระทรวง 
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก 
ต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.๒๕๔๖ 
   

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม   แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕ กับมาตรา ๘ และมาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง    
หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน   และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียน
อยู่ด้วยเป็นประจ า หรือที่นักเรียนอยู่รับใช้การงาน 
  “ครู” หมายความว่า    บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอนและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า  โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ แต่ละแห่ง      
ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน  
  “สถานศึกษาขนาดเล็ก”  หมายความว่า     สถานศึกษาที่มีนักเรียน ไม่เกินสามร้อยคน 
  “สถานศึกษาขนาดใหญ่” หมายความว่า    สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกว่าสามร้อยคนข้ึนไป 
  “องค์กรชุมชน” หมายความว่า ชุมชนหรือองค์กรที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่าสิบห้า
คน เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี มีผลงานที่หน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแน่นอนอยู่ในท้องที่
ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือท้องที่ต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตาม
กฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ 
                             “ศิษย์เก่า” หมายความว่า    ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่าส าเร็จการศึกษาจากหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษานั้น 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “กรรมการ” หมายความว่า   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละแห่ง 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 



(2) 

  “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”   หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
      ข้อ ๒ ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนเก้าคน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ  
  (๒) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งคน 
  (๓) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวนหนึ่งคน 
  (๔) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนหนึ่งคน 
  (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
  (๖) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวนหนึ่งคน 
  (๗) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่จ านวนหนึ่งรูป
หรือหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนสองรูปหรือสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหนึ่งคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและจ านวนหกคน
ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๙) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       ข้อ ๓ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) ไม่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตาม(๕) ต้องออก 
จากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการ
ใดๆ  อันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้วต่อผู้อ านวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
      ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว 
  (๑) กรรมการตามข้อ ๒ (๒)   ต้องเป็นผู้ปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษานั้น และไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง
กับสถานศึกษานั้น 
  (๒) กรรมการตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นครู 
  (๓) กรรมการตามข้อ ๒ (๔) ต้องไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่   หรือลูกจ้างของสถานศึกษา ที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๔) กรรมการตามข้อ ๒ (๖)  ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น    
และไม่เป็นครู  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 
  (๕) กรรมการตามข้อ ๒ (๘) ต้องไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินกว่า
สามแห่งขึน้ไปในเวลาเดียวกัน และไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสถานศึกษาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
มีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 



(๖) 

(3) 

  ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๖) ให้บุคคลแต่ละประเภท
เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือก
กันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน  ทั้งนี้ โดยให้แต่ละประเภทแยกกันด าเนินการ 
  (๒) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๔)   ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๓  และข้อ ๔ จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจ านวน
หนึ่งคน       

           ในกรณีไม่มีองค์กรชุมชนในท้องที่ต าบลหรือแขวงที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนในสถานศึกษา 
หรือต าบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หรือมีแต่ไม่เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ   ให้ผู้อ านวยการ
สรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนท้องที่ต าบลหรือแขวงใกล้เคียง หรือในท้องที่ต าบลหรือแขวงของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียงเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
  (๓) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๒ (๕) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
  (๔) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ  ๒  (๘)    ให้ด าเนินการ โดยการพิจารณาร่วมกัน
ของผู้ที่ได้รับการสรรหา  และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ  ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  (๗) และกรรมการ
ตามข้อ ๒(๙) ให้ได้จ านวนสองคนส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจ านวนเจ็ดคนส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
  (๕) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ตามข้อ ๒  
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)   และกรรมการตามข้อ ๒ (๙) ร่วมกันเลือกประธานกรรมการ จากผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๖) ให้ผู้อ านวยการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกตาม (๑) ถึง (๕)    ต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจาณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 

      ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการ นอกจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
ให้เป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 
        ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)   และ (๘) มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ ท าให้เสื่อมเสียต่อ
สถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ 
  (๕) พ้นจากการเป็นพระภิกษุ เฉพาะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ 
      ข้อ ๘ ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) พ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน
ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการก็ได้ 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 



(4)  
  ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ    ให้
ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ    และให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 
  ข้อ ๙ สถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้   การก าหนด
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในแต่ละลักษณะและประเภทของ
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป 
  ข้อ ๑๐ ในวาระเริ่มแรกให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามข้อ ๒ (๓) ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนกว่า
คุรุสภาจะก าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจ 
ตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ    หรือการด าเนินการสรรหา  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ 
 
 
       ให้ไว้ ณ วันที่    ๓๐  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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