
ตราสาร 

โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชย์กรุงเทพ 

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

หมวดที่ 1 

ช่ือ ประเภท ระดับการศึกษา 

 ขอ้ท่ี 1 โรงเรียนน้ีมีช่ือว่า โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชยก์รุงเทพ 

  เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา 

  ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

 ขอ้ท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 136/13 หมู่ท่ี 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศพัท ์02-8851794 , 02-4480917 

โทรสาร 02-8851794 

 ขอ้ท่ี 3 เคร่ืองหมายตราของโรงเรียน คือ กงจกัรและเฟือง อกัษรยอ่ว่า พทท. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ขอ้ท่ี 4 บริเวณสถานท่ีตั้งและอาคารโรงเรียนปรากฎตามแผนผงัดงัเอกสารแนบทา้ยตราสารจดัตั้ง

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 

วตัถุประสงค์ 

 ขอ้ท่ี 5 โรงเรียนโพลีเทคนิคพาณิชยก์รุงเทพ มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั 

ประเภทสามญั อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช. ) และประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ( ปวส. ) ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจดัการศึกษาในรูปแบบประเภท

และระดบัการศึกษาต่าง ๆ ตามท่ีโรงเรียนเอกชนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(2) เพื่อใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการศึกษาหรือเก่ียวกบักิจการของโรงเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน ครู 

ผูป้กครอง บุคลากรของโรงเรียน บุคคลท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน 

(3) เพื่อใหบ้ริการดา้นวิชาการและบริการอ่ืนแกผู้เ้รียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินกิจการของโรงเรียน และชุมชน 

(4) เพื่อใหจ้ดัการศึกษาอบรมแกผู้ด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูย้ากไร้และผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ 

(5) เพื่อใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัแก่นกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

หมวดที่ 3 

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 

ขอ้ท่ี  6  ทรัพยสิ์นของโรงเรียนในวาระเร่ิมแรกประกอบดว้ย 

 6.1 เงินสดจ านวน 1,775,011.25 บาท ( หน่ึงลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหา้พนัสิบเอด็บาทยีสิ่บ

หา้สตางค ์)  

 6.2 ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการโรงเรียนจ านวน 1  แปลง รวมเน้ือท่ีดินท่ีใชใ้นการ

ด าเนินกิจการของโรงเรียน 5 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา มลูค่า 42,000,000 บาท 

 6.2.1 ท่ีดินแปลงท่ี 1 โฉลดท่ีดินเลขท่ี 14798 เป็นท่ีเช่ากรรมสิทธ์ิของ นายสงัเวียน แสงจีน 

จ  านวน 5 ไร่ 

1 งาน 14 ตารางวา พร้อมส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดิน อาคารมีจ  านวน 2 หลงั มลูค่า 33,804,000 ไดแ้ก่ 

 6.3.1 อาคาร คสล. จ านวน 6 ชั้น ใชเ้ป็นหอ้งเรียน หอ้งปฎิบติัการ หอ้งสมุด หอ้งประชุม 

หอ้งพยาบาล หอ้งพกัครู โรงอาหาร อาคารพลศึกษา และรายการอ่ืน  ๆ



 6.3.2 อาคารประกอบ เป็นโรงฝึกงาน จ านวน 2 ชั้น ใชเ้ป็นหอ้งพกัครู หอ้งเรียน 

หอ้งปฎิบติัการ 

6.4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการ โรงเรียนจามบญัชีรายการทรัพยสิ์นแนบทา้ยตราสาร

รวมราคาทรัพยสิ์นทั้งหมด 9,942,285 บาท (กา้วลา้นเกา้แสนสองพนัสองร้อยแปดสิบหา้บาท

ถว้น) 

 

ขอ้ท่ี 7 โรงเรียนอาจไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีรัฐจ่ายใหแ้ก่ผูเ้รียน 

(2) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

(3) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

(4) เงินทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่โรงเรียน 

(5) ดอกผลและประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นของโรงเรียน 

(6) เงินจากการบริการต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การขายอาหาร ค่ารถโรงเรียน ค่าขายเส้ือผา้ 

เคร่ืองใชส้ าหรับนกัเรียน การขายส่ิงพิมพ ์ส่ือประกอบการเรียนการสอน การบริการดา้น

คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ เป็นตน้ 

(7) รายไดจ้ากการจดัการอ่ืน  ๆ

(8) เงินไดจ้ากการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองจากผูป้กครองครูและบุคลากรในโรงเรียน 

(9) รายไดเ้น่ืองจากการขายผลผลิตของโรงเรียน 

(10)  รายไดเ้น่ืองจากการบริหารทรัพยสิ์นในอนาคต 

 
 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ 8  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีจ  านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูรั้บใบอนุญาต 

(2) ผูจ้ดัการ 

(3) ผูอ้  านวยการ 

(4) ผูแ้ทนครูในโรงเรียน 



(5) ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน 

(6) ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 2 คน 

ในกรณีผูรั้บในอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูจ้ดัการ หรือผูอ้  านวยการ ใหแ้ต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ิมข้ึน หน่ึงหรือสองคน แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ 9 ก าหนดบุคคลท่ีจะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน โดยการเลือกประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียน อาจด าเนินการไดส้องกรณี 

(1) ใหผู้รั้บใบอนุญาตเลือกประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและใหผู้อ้  านวยการเป็นเลขานุการ

โดยระบุไวใ้นตราสารใหช้ดัเจน 

หมวดที่ 5 

คุณสมบัต ิกรรมการสรรหา และการพ้นจากต าแหน่ง ของกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ 10 คุณสมบติัทัว่ไปของกรมการบริหารโรงเรียนตามขอ้ 8 (4) (5) และ (6) มีดงัน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายไุม่ต  ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 

(3) มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกบักิจการของโรงเรียน 

(4) มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

(5) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหคุ้ก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า

โดยประมาณหรือความผดิลหุโหม 

(7) มีความตั้งใจเพ่ือพฒันากิจการของโรงเรียนและสามารถอุทิศเวลาในการประชุมคณะการการบริหาร

ได ้

ขอ้ 11 กรรมการบริหารตามขอ้ 8 (4) ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นครูในโรงเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปี 

(2) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถกูลงโทษทางวินยั 

ขอ้ 12 กรรมการบริหารตามขอ้ 8 (5) ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษา 

ขอ้ 13 กรรมการบริหารตามขอ้ 8 (6) ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง มีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตามประกาศของโรงเรียน 



ขอ้ 14 วิธีการสรรหากรรมการบริหารโรงเรียนใหด้  าเนินการโดยใหผู้รั้บใบอนุญาตแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจ านวน 21 คน เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหาผูม้ีความรู้ความสามารถเป็นคณะ

กรรมการบริหาร ท่ีมาจากผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 เท่า เพื่อเสนอใหผู้รั้บ

ใบอนุญาตแต่งตั้งตามจ านวนท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 8 

ขอ้ 15 คณะกรรมการบริหารท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ

กรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดก้ารแต่งตั้งอีกคร้ังก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินวาระสอง

ติดต่อกนั 

ขอ้ 16 กรรมการบริหารของโรงเรียนพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการบริหาร 2 ใน 3 ของท่ีประชุมใหอ้อกเพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี มีความประพฤติเส่ือม

เสียหรือกระท าการใหเ้กิดความเสียหายแก่การด าเนินกิจการของโรงเรียน 

(4) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 10 

(5) พน้จากต าแหน่งกรรมการประเภทนั้น ตามขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 13 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 17 ในกรณีท่ีกรรมการบริหารซ่ึงมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งก่อนวาระใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งแทน

ต าแหน่งท่ีว่างลง ด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

เม่ือครบก าหนดตามวาระใดวาระหน่ึง หากยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะใหม่ข้ึนมาให้

คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอยูด่  าเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาใหม่เขา้

รับหนา้ท่ี 

 

หมวด6 

การประชุม และลงมติ 

ขอ้ 18 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตอ้งจดัใหม้ีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

ขอ้ 19 ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหม้ีการด าเนินการประชุมโดยการประชุม ตอ้งมี

กรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 



ขอ้ 20 ใหป้ระธานกรรมการบริหารเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม 

 

ขอ้ 21 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงในการลงคะแนนหน่ึง

เสียงถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิงข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้ 22 การประชุมเพื่อลงมติพิเศษใหก้ระท าโดยมีกรรมการบริหารโรงเรียนเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3ของจ านวนกรรมการท่ีเขา้

ประชุม 

 

หมวด7 

อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

ขอ้ 23 ใหผู้รั้บใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของโรงเรียนการท านิติกรรมกบับุคคลภายนอกโดยลงรายมือช่ือและ

ประทบัตราของโรงเรียน 

 

ขอ้ 24 ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงิน งบประมาณ การบริหารงานทัว่ไปและ

รับผดิชอบในการจดัวางระบบบญัชีละจดัท าบญัชี โดยจดัท าสมุดรายวนัทัว่ไปบญัชีแยกประเภทจดัท างบ

ทดลอง และรายงานทางการเงิน (งบดุล งบรายได-้ค่าใชจ่้าย) 

 

งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชีและ

ตามขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 

ขอ้ 25 ผูอ้  านวยการมีหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลเก่ียวกบังานวิชาการของโรงเรียน ตามท่ีบญัญติั

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และตามขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 

ขอ้ 26 การแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการ จ  านวนรองผูอ้  านวยการ และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของรอง

ผูอ้  านวยการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของโรงเรียน 



หมวดที่  8 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ 27 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอ  านาจและหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 31 

มาตรา 44 มาตราท่ี 45 และมาตราท่ี47 แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดงัต่อไปน้ี 

(1) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 

(2) ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

(3) ใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียน ดา้นบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 

กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี และความสมัพนัธ ์กบัชุมชน 

(4) ก ากบัดูแลใหม้ีระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

(5) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 

(6) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมลูค่าของ

สินทรัพยท่ี์โรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น 

ในกรณีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน คณะกรรมการบริหารตอ้งเสนอ

ทางเลือกท่ีปฏิบติัไดใ้หแ้ก่โรงเรียนในระบบดว้ย เวน้แต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกูย้มืเงินนั้นมิไดเ้ป็นไป

เพื่อประโยชน์ของการด าเนินกิจการของโรงเรียน 

(7) ใหเ้ห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน 

(8) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(9) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครู ผูป้กครองและนกัเรียน 

(10)  ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการ ในตราสารจดัตั้ง 

(11) ใหค้วามเห็นชอบในการขอเปล่ียนแปลงรายการในรายละเอียดเก่ียวกบักิจการโรงเรียน 

(12)  ด าเนินการจดัสรรผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี เขา้กองทุน

ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กองทุนส ารอง กองทุนอ่ืน และจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาตตามท่ี

บญัญติัไวใ้นมาตรา 45 

(13)  ด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบบญัชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของโรงเรียนภายในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด ( มาตรา 47 )                                                                                                                                                

 



ขอ้ 28 มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามขอ้ท่ี 27 (7) (10) (11) และ (12) จะกระท าไดก้็แต่

โดยการประชุมและมติพิเศษ 

 

          หมวดที่ 9 

ระเบียบการของโรงเรียน 

ขอ้ 29 ระเบียบการเก่ียวกบัการรับสมคัรเรียน 

(1) รับสมคัรนกัเรียนทั้งชายและหญิง 

(2) อายอุยา่งต ่าตั้งแต่ 15 ปี 

(3) พ้ืนฐานความรู้จบการศึกษาในระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า มธัยมศึกษาตอน

ปลาย และประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 

ขอ้ท่ี 30 หลกัฐานการสมคัร 

(1) ส าเนาบตัรประชาชน 

(2) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(3) หลกัฐานการเรียน 

(4) ภาพถ่ายนกัเรียนขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จ  านวน 2 รูป 

 

ขอ้ท่ี 31 การจ าหน่ายนกัเรียน 

(1) เมื่อเรียนจบหลกัสูตร 

(2) เมื่อสมคัรใจลาออก 

 

ขอ้ท่ี 32 เวลาเรียน 

(1) รอบเชา้  ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 13.50 น. 

รอบบ่าย ระหว่างเวลา 14.20 น. ถึงเวลา 21.00 น. 

(2) ท าการสอนตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์ 

(3) พกักลางวนัเวลา 10.30 ถึงเวลา 11.10 และเวลา 17.30 ถึงเวลา 18.20 

(4) ภาคเรียนท่ี 1 เปิดตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 

ภาคเรียนท่ี 2 เปิดเรียนตั้งแต่1 พฤศจิกายน 



 

ขอ้ท่ี 33 วนัหยดุ หยดุวนัอาทิตย ์วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

ขอ้ท่ี 34 การแต่งกายของนกัเรียน 

(1) นกัเรียนชาย 

(2) นกัเรียนหญิง 

(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียนนกัศึกษา หรือตามขอ้บงัคบัหรือ

ขอ้ก  าหนดโรงเรียนว่าดว้ยการแต่งกายของนกัเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียนและนกัศึกษา) 

 

หมวดที่ 10 

การเลิกกิจการและการบัญชี 

ขอ้ท่ี 35 การเลิกกิจการโรงเรียนตอ้งยืน่ค  าขอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยยีสิ่บวนัก่อนส้ินปี

การศึกษาและใหผู้รั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการและผูจ้ดัการ ส่งมอบหลกัฐานและการวดัผลและ

ประเมินผลของโรงเรียนใหแ้ก่ผูอ้นุญาตเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 

ขอ้ 36 ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการการควบคุมโรงเรียนแต่งตั้งผูช้  าระ

บญัชีเพื่อช าระบญัชีของโรงเรียนโดยอาจใหผู้รั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการเป็นผูช้  าระบญัชี เป็นผู ้

ช  าระเพื่อเลิกกิจการโรงเรียน 

 

 

ขอ้ 37 การช าระบญัชีใหน้ าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่าดว้ยการช าระบญัชีหา้งหุน้ส่วนจด

ทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั และบริษทัจ ากดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

 ขอ้ 38 เม่ือช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ ทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูใ่หต้กแก่ผูรั่บใบอนุญาต 

 

 

 



หมวดที่ 11  

เบ็ดเตล็ด 

 ขอ้ 39 การบริหารกิจการโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 

 ขอ้ 40 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 

 ขอ้ 41 การบริหารจดัการพสัดุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั / ระเบียบของโรงเรียน 

 

 ขอ้ 42 การร้องทุกขข์องครู นกัเรียนและผูป้กครองเป็นไปตามขอ้บงัคบั / ระเบียบของโรงเรียน 

 

 ขอ้ 43 การรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัของบุคลากรใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั / ระเบียบของ

โรงเรียน 

ขอ้ 44 การด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นตราสาร

น้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั / ระเบียบของโรงเรียน 

     

                                                                                    

                                                                   ลงช่ือ          

                             (ดร. บงัอร     เบ็ญจาธิกุล) 

                                                          ผูรั้บใบอนุญาต/ผูข้ออนุญาตจดัตั้งโรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชยก์รุงเทพ 

                                                                     ผูท้  าตราสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายตราสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตราสาร 

โรงเรียนโพลเีทคนิคพณชิย์กรุงเทพ 


