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แนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

เนื่องดวยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 มกราคม
2551 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา “การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ ใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการการศึกษา คาตอบแทนครูที่มี
ความรูและความสามารถที่ดี และคาใชจายอื่นซึ่งรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทน
ผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นตามวรรคหนึ่งใหประกาศไวในที่เปดเผย
ในโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผูปกครองหรือนักเรียนนอกจาก
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งไมได”
ดังนั้น ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป โรงเรียนเอกชนในระบบไมตองขออนุญาตเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นเหมือนที่เคยปฏิบัติมาในปกอน ๆ โรงเรียนสามารถ
กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค า ธรรมเนี ย มอื่ น ได โ ดยเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารของโรงเรี ย น อย า งไรก็ต าม
การกํา หนดคา ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ
คาธรรมเนียมอื่นตองทําใหโรงเรียนไดรับผลตอบแทนไมเกินอัตราที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนกําหนด ทั้งนี้ โรงเรียนตองประกาศไวในที่เปดเผย และไมเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผูปกครอง
หรือนักเรียนอีก

นิยามศัพท
“ค าธรรมเนีย มการศึ ก ษา” หมายความวา เงิน หรือ ค า ใช จ า ยที่โรงเรี ย นเรี ย กเก็บ จาก
ผูปกครองหรือนักเรียนเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการการศึกษา
คาตอบแทนครูที่มีความรูและ
ความสามารถที่ดี และคาใชจายอื่นซึ่งรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทน
“คาธรรมเนียมอื่น” หมายความวา เงิน หรือคาใชจายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง
หรือนักเรียนเพื่อเปนคาบํารุงและคาบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา เชน คาอาหาร
กลางวัน คารถรับสง คาเครื่องใชแรกเขาเฉพาะระดับอนุบาล คาซักฟอกเฉพาะระดับอนุบาล คากินอยู
ประจํา คาประกันของเสียหาย คาสอนพิเศษ เปนตน
“ผลตอบแทน” หมายความวา ผลประโยชนของโรงเรียนที่ไดจากการดําเนินกิจการ
เทากับ ผลตางของรายไดกับคาใชจายของโรงเรียนในแตละปการศึกษา
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“อัตราผลตอบแทน” หมายความวา รอยละของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับคาใชจายของ
โรงเรียนในแตละปการศึกษา
“คาใชจายของโรงเรียน” หมายความวา คาใชจายลงทุนและคาใชจายดําเนินการของ
โรงเรียน

แนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
ในการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบตามบทบัญญัติดังกลาว
โรงเรียนจะตองประมาณการคาใชจายในการจัดการศึกษา คาตอบแทนครูที่มีความรูและความสามารถ
ที่ดี และคาใชจายอื่น ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการ และผลตอบแทนซึ่งไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด เพื่อกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาที่จะเรียกเก็บ
จากนักเรียน โดยอาศัยหลักการดังนี้
คาใชจาย
ของโรงเรียน

+

ผลตอบแทน
(กช.กําหนด)

=

คาธรรมเนียม
การศึกษา

ในการคํานวณคาธรรมเนียมการศึกษาใหดาํ เนินการดังนี้
1. คํานวณคาใชจายของโรงเรียน(รายป) ซึ่งประกอบดวยคาใชจายลงทุน และคาใชจาย
ดําเนินการ
1.1 คาใชจายลงทุน ประกอบดวย คาเชาที่ดิน อาคาร/สิ่งกอสราง และครุภัณฑ
(1) คาเชาที่ดิน คิดคาเชาที่ดินเปนรายป กรณีที่โรงเรียนไมไดเชาที่ดินไมตอง
นํามาคํานวณ
(2) คาอาคาร/สิ่งกอสราง ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยคิดคาเสื่อมราคา ปละ
5% ของมูลคาอาคาร/สิ่งกอสราง เปนเวลา 20 ป (อาคารและสิ่งกอสรางที่ใชงานเกิน 20 ปแลวไมตอง
นํามาคิดคาเสื่อมราคา)
(3) คาครุภัณฑ ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยคิดคาเสื่อมราคา ปละ 20% ของ
มูลคาครุภัณฑเปนเวลา 5 ป (ครุภัณฑที่ใชงานเกิน 5 ปแลวไมตองนํามาคิดคาเสื่อมราคา)
1.2 คาใชจายดําเนินการ ไดแก เงินเดือนบุคลากร เงินสมทบกองทุนสงเคราะห
คาสาธารณูปโภค คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุฝก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
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2. นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ 1. มาคํานวณหาผลตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
3. นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ 1. รวมกับผลตอบแทนที่คํานวณไดในขอ 2.
4. นําผลรวมในขอ 3. หารดวยจํานวนนักเรียน ผลลัพธที่ไดจะเปนอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา

กรณีโรงเรียนรับเงินอุดหนุน
สําหรับโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ถาคาธรรมเนียมการศึกษา
ที่คํานวณไดสูงกวาเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่รัฐจัดสรรให โรงเรียนสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาสวนที่สูงกวาเงินอุดหนุนจากนักเรียนได เชน
คาธรรมเนียมการศึกษาที่คํานวณได
= 10,000 บาท
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่รัฐจัดสรรให
= 6,000 บาท
ดังนั้น โรงเรียนสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาได = 4,000 บาท

แนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมอื่น
ในการกําหนดคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนตองคํานวณคาใชจายของการจัดบริการ
ที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติมโดยคํานวณหาคาใชจายลงทุน และคาใชจายดําเนินการ เชน การคํานวณหา
คาหองเรียนปรับอากาศ
1. คํานวณคาใชจายของโรงเรียน(รายป) ซึ่งประกอบดวย
1.1 คาใชจายลงทุน ไดแก คาเสื่อมราคาของเครื่องปรับอากาศ ปละ 20% ของมูลคา
เครื่องปรับอากาศรวมคาติดตั้ง เปนเวลา 5 ป
1.2 คาใชจายดําเนินการ ไดแก คาไฟฟา และคาบํารุงรักษาแตละป
2. นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ 1. มาคํานวณหาผลตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
3. นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ 1. รวมกับผลตอบแทนที่คํานวณไดในขอ 2.
4. นําผลรวมในขอ 3. หารดวยจํานวนนักเรียน ผลลัพธที่ไดจะเปนอัตราคาหองเรียน
ปรับอากาศ
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ตัวอยาง
การคํานวณคาใชจายและการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
คาใชจายลงทุน
1. คาเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งกอสราง
(ปละ 5% เปนเวลา 20 ป)
2. คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑ
(ปละ 20% เปนเวลา 5 ป)
คาใชจายดําเนินการ
1. เงินเดือนครู
2. เงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห
3. เงินเดือนบุคลากรอื่น
4. คาพัฒนาบุคลากร (ครูและบุคลากรอื่น)
5. คาไฟฟา
6. คาน้ําประปา
7. คาโทรศัพท
8. คาประชาสัมพันธ
9. คาสอบบัญชี
10. คาทุนการศึกษานักเรียน
ฯลฯ
รวมคาใชจาย (ลงทุนและดําเนินการ)

400,000.00 บาท
80,000.00 บาท

700,000.00
21,000.00
24,000.00
130,000.00
12,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00

1,414,000.00 บาท

ผลตอบแทน (สมมติ กช.กําหนดอัตราไมเกิน 20%)
คาธรรมเนียมการศึกษา

=
=
=
จํานวนนักเรียนตามความจุของโรงเรียน
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย = (1) หารดวย (2) =

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

282,800.00 บาท

คาใชจาย + ผลตอบแทน
1,414,000.00 + 282,800.00
1,696,800.00
บาท/ป...........(1)
150
คน ...........(2)
11,312.00.00
บาท/ป
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ตัวอยาง
การคํานวณคาใชจายและการกําหนดคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ (คาหองเรียนปรับอากาศ)
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
คาใชจายลงทุน
1. คาเสื่อมราคาของเครื่องปรับอากาศ
(ปละ 20% เปนเวลา 5 ป)
คาใชจายดําเนินการ
1. คาไฟฟา
2. คาบํารุงรักษา
รวมคาใชจาย (ลงทุนและดําเนินการ)

100,000.00 บาท

120,000.00 บาท
5,000.00 บาท
225,000.00 บาท

ผลตอบแทน (สมมติ กช.กําหนดอัตราไมเกิน 20%)
คาหองเรียนปรับอากาศ

=
=
=

จํานวนนักเรียนที่ใชบริการ
อัตราคาหองเรียนปรับอากาศ = (1) หารดวย (2) =

45,000.00 บาท

คาใชจาย + ผลตอบแทน
225,000.00 + 45,000.00
270,000.00
บาท/ป..........(1)
150
คน ...........(2)
1,800.00
บาท/ป
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ตัวอยางสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษารับเงินอุดหนุน
ประกาศโรงเรียน.............................................................
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
------------------------เพื่ อให เป นไปตามบทบั ญญั ติ มาตรา 32 แห งพระราชบั ญญั ติ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
โรงเรียน.....................................................................โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ตั้งแตปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
(1) เตรียมอนุบาล
(2) ชั้นอนุบาล 1
(3) ชั้นอนุบาล 2 - 3
(4) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
(5) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
(6) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

5,428
5,428
2,480
2,230
1,950
1,950

2. อัตราคาธรรมเนียมอื่น (บาท/ป)
รายการ
ระดับการศึกษา
กอนประถม ประถม ม.ตน
นักเรียนไป-กลับ
และนักเรียนปกติ
1. คาอาหารกลางวัน
6,000
6,000
7,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ

ม.ปลาย

7,000

2. คาเครื่องใชแรกเขา
3. คาซักฟอก
4. คารถรับสง

700
500
8,000

8,000

8,000

8,000

5. คาอาหารเสริม (นม)

1,200

1,200

1,200

1,200

150

150

150

150

6. คาตรวจสุขภาพนักเรียน

10,856
10,856
4,960
4,460
3,900
3,900

บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)

หมายเหตุ

แบงเก็บภาคเรียนละ
เทาๆ กัน
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียว
แบ งเก็ บภาคเรี ยนละ
เทาๆ กัน
แบ งเก็ บภาคเรี ยนละ
เทาๆ กัน
เก็บครั้งเดียว

19
รายการ
7. คาประกันของเสียหาย
8....................................
9....................................
10..................................
เฉพาะนักเรียนประจํา
1. คาเครื่องใชแรกเขา
2. คาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด
คาน้ํา คาไฟ และอื่น ๆ

ระดับการศึกษา
กอนประถม ประถม ม.ตน
200
200
200

หมายเหตุ
ม.ปลาย
500 เก็บครั้งเดียวและคืน
เมื่อนักเรียนออกจาก
โรงเรี ย นโดยไม ทํ า
…………. ………. ………. ……….. ของเสียหาย
…………. ……….. ………. ………..
…………. ………... ……….. ……….
1,100
16,500

1,100
16,500

1,100
16,500

1,100
16,500

เก็บครั้งเดียว
แบงเก็บภาคเรียนละ
เทาๆ กัน

3. เงื่อนไขการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองและ/หรือนักเรียนใน
กรณีดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียน
ที่เรียนอยูแลวไวกอนเปดภาคเรียน หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออก
กอนเปดภาคเรียน
ไมนอยกวา 15 วัน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
คาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครอง
นักเรียนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ขอลาออก
3.2 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียน
ที่มาเขาเรียนใหมไวแลว หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน 7
วั น ทํ า การหลั ง จากเป ด
ภาคเรี ย น โรงเรี ย นจะคื น เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ/หรื อ
คาธรรมเนียมอื่นสวนที่ยังไมไดใชบริการ
ใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งคืนหลักฐานตาง ๆ
ใหผูปกครองนักเรียนในวันที่ขอลาออก
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่………..เดือน..................พ.ศ......................
(.........................................................)
ผูรับใบอนุญาต
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ตัวอยางสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาไมรับเงินอุดหนุน
ประกาศโรงเรียน.............................................................
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
-----------------------------เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
โรงเรียน..............................................................................โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนจึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ตั้งแตปการศึกษา 2551
ดังนี้
1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
(1) เตรียมอนุบาล
(2) ชั้นอนุบาล 1
(3) ชั้นอนุบาล 2 - 3
(4) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
(5) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
(6) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

.............. บาท
............... บาท
............ บาท
............. บาท
............ บาท
............ บาท

2. อัตราคาธรรมเนียมอื่น (บาท/ป)
รายการ
ระดับการศึกษา
กอนประถม ประถม ม.ตน
นักเรียนไป-กลับ
และนักเรียนปกติ
1. คาอาหารกลางวัน
............
.......... ..........
2. คาเครื่องใชแรกเขา
3. คาซักฟอก
4. คารถรับสง

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

..........

..........

5. คาอาหารเสริม (นม)

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

..........

..........

6. คาตรวจสุขภาพนักเรียน
7. คาประกันของเสียหาย

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

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

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

(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ
(ปละ

ม.ปลาย

..........

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

บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
หมายเหตุ

แบ งเก็ บภาคเรี ยนละ
เทาๆ กัน
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียว
.......... แบงเก็บภาคเรียนละ
เทาๆ กัน
.......... แบงเก็บภาคเรียนละ
เทาๆ กัน
.......... เก็บครั้งเดียว
.......... เก็บครั้งเดียวและคืน
. เมื่ อ นั ก เรี ย นออก
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รายการ

8..................................
9.................................
10................................
เฉพาะนักเรียนประจํา
1. คาเครื่องใชแรกเขา
2. คาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด
คาน้ํา คาไฟ และอื่น ๆ

ระดับการศึกษา
กอนประถม ประถม ม.ตน
…………
………..
………..
............
............

……… ………
……… ………
……… ………

…….
…….
……..

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

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

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

หมายเหตุ

ม.ปลาย

จากโรงเรี ย นโดย
ไมทําของเสียหาย

เก็บครั้งเดียว
แบ งเก็บภาคเรี ยนละ
เทาๆ กัน

3. เงื่อนไขการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองและ/หรือนักเรียนใน
กรณีดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียน
ที่เรียนอยูแลวไวกอนเปดภาคเรียน หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออก
กอนเปดภาคเรียน
ไมนอยกวา 15 วัน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
คาธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครอง
นักเรียนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ขอลาออก
3.2 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียน
ที่มาเขาเรียนใหมไวแลว หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน 7
วั น ทํ า การหลั ง จากเป ด
ภาคเรี ย น โรงเรี ย นจะคื น เงิ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและ/หรื อ
คาธรรมเนียมอื่นสวนที่ยังไมไดใชบริการ
ใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งคืนหลักฐานตาง ๆ
ใหผูปกครองนักเรียนในวันที่ขอลาออก
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่………..เดือน..................พ.ศ......................
(.........................................................)
ผูรับใบอนุญาต
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ตัวอยางสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษารับเงินอุดหนุน
ประกาศโรงเรียน.............................................................
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
------------------------------เพื่ อให เป นไปตามบทบั ญญั ติ มาตรา 32 แห งพระราชบั ญญั ติ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
โรงเรียน............................................................................โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ตั้งแตปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ประมง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ
ภาคเรียนละ

3,870
2,865
2,260
2,870
1,235
2,870
2,865
3,870

บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ
บาท (ปละ

7,740 บาท)
5,730 บาท)
4,520 บาท)
5,740 บาท)
2,470 บาท)
5,740 บาท)
5,730 บาท)
7,740 บาท)

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
(1) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(5) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(6) ประมง
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ........บาท)
(10) ทัศนศาสตร
ภาคเรียนละ.................บาท (ปละ.........บาท)
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2. อัตราคาธรรมเนียมอื่น (บาท/ป)
รายการ
นักเรียนไป-กลับและนักเรียนปกติ
1. คาอาหารกลางวัน
2. คารถรับสง
3. คาตรวจสุขภาพนักเรียน
4. คาประกันของเสียหาย
5…………………………………………
6…………………………………………
7…………………………………………
8…………………………………………
เฉพาะนักเรียนประจํา
1. คาเครื่องใชแรกเขา
2. คาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด
คาน้ํา คาไฟ และอื่น ๆ

ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวส.
............
............
............
............

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

……….
………..
………..
………..

………
………
………
………

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

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

หมายเหตุ
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียวและคืนเมื่อนักเรียนออก
จากโรงเรียนโดยไมทําของเสียหาย

เก็บครั้งเดียว
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน

3. เงื่อนไขการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองและ/หรือนักเรียนใน
กรณีดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียนที่เรียนอยูแลวไวกอนเปดภาคเรียน หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกกอนเปด
ภาคเรียนไมนอยกวา 15 วัน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนภายใน
7 วัน นับแตวันที่ขอลาออก
3.2 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียนที่มาเขาเรียนใหมไวแลว หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน 7 วันทําการ
หลังจากเปดภาคเรียน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นสวนที่ยัง
ไมไดใชบริการใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งคืนหลักฐานตาง ๆ ใหผูปกครองนักเรียนในวันที่ขอ
ลาออก
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่………..เดือน..................พ.ศ......................
(.........................................................)
ผูรับใบอนุญาต

25
ตัวอยางสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาไมรับเงินอุดหนุน
ประกาศโรงเรียน.............................................................
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
--------------------------เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
โรงเรียน.............................................................................โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ตั้งแตปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(1) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
(5) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
(6) ประมง
(7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ภาคเรียนละ ............บาท (ปละ ........ บาท)
ภาคเรียนละ ............บาท (ปละ .........บาท)
ภาคเรียนละ ............บาท (ปละ .........บาท)
ภาคเรียนละ ............บาท (ปละ .........บาท)
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1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
(1) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
(5) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
(6) ประมง
(7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(10) ทัศนศาสตร
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2. อัตราคาธรรมเนียมอื่น (บาท/ป)
รายการ
นักเรียนไป-กลับและนักเรียนปกติ
1. คาอาหารกลางวัน
2. คารถรับสง
3. คาตรวจสุขภาพนักเรียน
4. คาประกันของเสียหาย
5........................................................
6…………………………………………
7…………………………………………
8…………………………………………
เฉพาะนักเรียนประจํา
1. คาเครื่องใชแรกเขา
2. คาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด
คาน้ํา คาไฟ และอื่น ๆ

ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวส.
............
............
............
............

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

………
……….
……….
……….

………
………
………
………

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

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

หมายเหตุ
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน
เก็บครั้งเดียว
เก็บครั้งเดียวและคืนเมื่อนักเรียน
ออกจากโรงเรี ยนโดยไม ทํ าของ
เสียหาย

เก็บครั้งเดียว
แบงเก็บภาคเรียนละเทาๆ กัน

3. เงื่อนไขการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองและ/หรือนักเรียนใน
กรณีดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียนที่เรียนอยูแลวไวกอนเปดภาคเรียน หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกกอนเปด
ภาคเรียนไมนอยกวา 15 วัน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นที่
เรียกเก็บใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนภายใน 7
วัน นับแตวันที่ขอลาออก
3.2 กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจาก
นักเรียน ที่มาเขาเรียนใหมไวแลว หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน 7 วันทําการ
หลังจากเปดภาคเรียน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นสวนที่ยัง
ไมไดใชบริการใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้งคืนหลักฐานตาง ๆ ใหผูปกครองนักเรียนในวันที่ขอ
ลาออก
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่………..เดือน..................พ.ศ......................
(.........................................................)
ผูรับใบอนุญาต

