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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่รัฐ บาลมีน โยบายในการสงเสริม นักเรียนโดยการจัดเงินอุดหนุน เปน คาหนังสือเรียน
อุป กรณก ารเรีย น เครื่อ งแบบนั กเรีย น และกิ จกรรมพัฒ นาคุณ ภาพผูเ รีย นสํา หรั บนั ก เรี ยนระดั บ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และรวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังนั้น เพื่อ อนุวัติใ หเป นไปตามบทบั ญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วัน ที่ ๔ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดลงมติเห็น ชอบกําหนด
มาตรการการอุดหนุน เปนเงินคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุน คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรจากงบประมาณเพื่อเปนคาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
“หนังสือเรียน” หมายความวา หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชสําหรับ
การเรียนในแตละระดับ และหรือหนังสือแบบเรียนที่ไดรับอนุญาตใหใชจากกระทรวงศึกษาธิการ
“อุปกรณการเรียน” หมายความวา เครื่องมือและอุปกรณการเรียนที่จําเปน และเหมาะสม
ที่ต อ งใช ใ นการเรีย นของนัก เรี ย นในแตล ะระดั บหรือ สาขาวิช า ตามที่ คณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการร วม ๔ ฝายกํา หนด เชน สมุด แบบฝก หัด ดิ น สอ ยางลบ ปากกา ไมบรรทั ด
กระดาษ สี ดินน้ํามัน เปนตน
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“เครื่องแบบนักเรียน” หมายความวา เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วา ด วยเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ ได รั บอนุ ญาตจากผู อนุ ญ าต รวมถึ ง ชุ ดฮิ ญ าบ
ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดผูบําเพ็ญประโยชน ชุดพลศึกษา ชุดฝก ชุดไตรจีวร สําหรับ
สามเณรในโรงเรียนการกุศ ล และรวมถึงเข็มขัด รองเทา ถุงเทา เน็คไท เข็มตราโรงเรียน กระดุม
ตามระเบียบของโรงเรียน
“กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน” หมายความวา กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนเกี่ยวกับ
กิจ กรรมทางวิ ช าการ กิ จ กรรมคุณ ธรรม จริ ย ธรรม ลู ก เสื อ เนตรนารี แ ละยุ ว กาชาด กิ จ กรรม
ทัศนศึกษา และการบริการสารสนเทศ
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนในระบบ โดยไมรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“นักเรียน” หมายความวา ผูที่โรงเรียนไดรับเขาเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน
ขอ ๔ หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ให คํา นวณจากจํ านวนนั ก เรี ย นที่ เรี ย นอยู จริ ง ของโรงเรี ย น ณ วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน
ตามอัตราแนบทายระเบียบ ทั้งนี้ ตองไมเกินความจุของโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตหรือที่กําหนดไวใ น
ตราสารแลวแตกรณี
(๒) นักเรียนที่มีสิทธิ์ไดรับเงิน อุดหนุน ตองเปนนักเรียนที่เรียนอยูใ นโรงเรียนที่มีลักษณะ
ดังตอไปนี้
ก. เปน โรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
กอนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปที่ ๑ - ๓) ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน
ข. เปนโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนหรือบางระดับชั้นเรียน
เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคลแลวไมเกินอัตราแนบทายระเบียบนี้
ค. ไมเปน โรงเรียนที่ประกาศแจงใหผูปกครองทราบวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้
ไมไดรับเงินอุดหนุน
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(๓) นักเรียนที่มีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ตองมีคุณสมบัติ ตอไปดังนี้
ก. เปน นัก เรีย นที่ ไดล งทะเบี ยนเป น นัก เรี ยนและเรีย นอยูจ ริงในชั้ น เรี ยนที่โรงเรีย น
มีสิ ท ธิ์ ไ ดรั บ การอุด หนุ น โดยถู ก ต องและตามที่ ร ะบุ ไว ใ นใบอนุ ญ าตหรื อ ที่ กํ า หนดไว ใ นตราสาร
แลวแตกรณี
ข. เปนนักเรียนที่เรียนอยูในระดับที่ไดรับการอุดหนุน
ค. ไมเปน นัก เรียนที่เ รียนในโรงเรียนที่ ประกาศแจงใหผู ปกครองทราบวา นักเรีย น
ที่เรียนในโรงเรียนนี้ไมไดรับการอุดหนุน
ง. เปนนักเรียนที่ผูปกครองไมแจงขอสละสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุน
ขอ ๕ วิ ธี ก ารขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ของโรงเรี ย นตามประมาณการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น
ใหโรงเรียนดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จั ดประชุ ม คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการร วม ๔ ฝ า ยนั้ น ประกอบด ว ย
ผูแทนครู ผูแ ทนผูปกครองที่มิไดเปนคณะกรรมการบริหาร ผูแทนชุม ชนสวนทองถิ่น ที่โรงเรียนนั้น
ตั้ ง อยู และผู แ ทนคณะกรรมการนั ก เรี ย นยกเว น ระดั บ อนุ บ าล สํ า หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
(มีนักเรียนไมเกิน ๓๐๐ คน) ใหมีไดไมนอยกวาฝายละ ๑ คน สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ (มีนักเรียน
ตั้งแต ๓๐๑ คนขึ้น ไป) ใหมีไมนอยกวาฝายละ ๒ คน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาดําเนินการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนเปนคาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของนักเรียนอยางเหมาะสม เปนธรรมและโปรงใสในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ก. การรับเงิน อุดหนุน เปน คาหนังสือเรียนใหที่ประชุม กําหนดกรอบรายการหนังสือ
แบบเรียน จํานวนและราคา วิธีการซื้อ และวิธีดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกําหนดใหชัดเจนวา
หนังสือแบบเรียนเลม ใดซื้อโดยเงิน อุดหนุน หรือหนังสือแบบเรียนหรือหนังสือประกอบการเรียน
เลมใดที่ผูปกครองจัดซื้อเอง
ข. การรับเงินอุดหนุนเปนคาอุปกรณการเรียนใหจายเงินแกผูปกครอง และใหผูปกครอง
นําหลักฐานการนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคมาแสดงตอโรงเรียน
ค. การรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เป น ค า เครื่ อ งแบบนั กเรี ย นให จ า ยเงิ น แกผู ป กครอง และให
ผูปกครองนําหลักฐานการนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคมาแสดงตอโรงเรียน
ง. การรับเงินอุดหนุนเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหที่ประชุมกําหนดความเหมาะสม
ของคาใชจายในการจัดกิจกรรม
จ. เห็นชอบจํานวนนักเรียนตามประมาณการที่ขอรับการอุดหนุนตามระเบียบนี้
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(๒) จัดทําประกาศแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย
โดยมีรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนแตละรายการ แลวปดประกาศไวในที่เปดเผยเพื่อแจงใหนักเรียน
และผูปกครองทราบโดยทั่วกัน
(๓) ให ป ระมาณการเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ข อเบิ ก ในอั ต ราร อ ยละ ๘๐ ในชั้ น อนุ บ าลป ที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปที่ ๑ ของจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ยื่นคําขอ สําหรับชั้นอื่น ๆ จัดสรร
ใหรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียนในปการศึกษาที่ยื่น คําขอ โดยคํานวณเงิน อุดหนุน ตามอัตรา
แนบทายระเบียบ
(๔) จัดทําคําขอรับการอุดหนุนตามขอ ๕ (๓) พรอมสงเอกสารดังตอไปนี้
ก. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย
ข. ประกาศแจงผูปกครองในเรื่องการรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้
ค. ประกาศแจงการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
ง. ใบสําคัญรับเงินตามจํานวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนแตละประเภท
(๕) ใหโรงเรียนยื่นคําขอรับการอุดหนุนตามขอ ๕ (๔) และเอกสารประกอบตามขอ ๕ (๓)
ภายในเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
ขอ ๖ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและเบิกจายเงิน อุดหนุน
ตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน ตามขอ ๕ (๕) ใหแลวเสร็จภายในวันที่
๑๐ มีนาคม ของทุกป
(๒) สงแบบสรุปประมาณการจํานวนนักเรียน ที่ขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน พรอมจํานวนเงินที่ขอรับ
การอุดหนุน และสําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับโอนเงินอุดหนุน โดยใหสงถึงสํานักงานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ของทุกป
(๓) เมื่อไดรับการแจงโอนเงิน เขาบัญชีเรียบรอยแลวใหเรงดําเนินการเบิกจายและโอนเงิน
เขาบัญชีโรงเรียนที่ไดสงเอกสารตาม (๑) ถูกตองครบถวนแลว ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตวันที่
ไดรับโอนเงินเขาบัญชี
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ขอ ๗ วิธีการขอรับเงินอุดหนุน ของสํานักงานและเบิกจายเงิน อุดหนุน ตามประมาณการ
ขอรับเงินอุดหนุนใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับเงินอุดหนุนพรอมเอกสารประกอบ สําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
และแบบสรุปประมาณการจํานวนนักเรียนตามขอ ๕ (๕) และขอ ๖ (๒) สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนตามประมาณการใหโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
และโอนเงิน เขาบัญชีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามขอ ๖ (๒) ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแต
ไดรับอนุมัติเงินจากกรมบัญชีกลาง
(๒) สําหรับกรุงเทพมหานครใหโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนที่ไดสงเอกสารตาม (๑) ถูกตอง
ครบถวนแลว ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
ขอ ๘ วิธีการเบิกจายเงินอุดหนุนของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในปการศึกษา
ที่ขอเบิกจายจริง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การขอเบิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ให เ บิ ก จ า ยตามจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี อ ยู จ ริ ง ณ วั น ที่
๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ขอเบิก ทั้งนี้ ตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
กรณีที่มีนักเรียนหรือผูปกครองสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุน อุปกรณการเรียนหรือเครื่องแบบ
นักเรียน ใหแนบหลักฐานการสละสิทธิ์ตามแบบที่สํานักงานกําหนด พรอมปรับลดจํานวนนักเรียน
ที่สละสิทธิ์ออกจากจํานวนนักเรียนที่ขอเบิกจายเงินอุดหนุนแลวแตกรณี
(๒) ใหโรงเรียนยื่นคําขอเบิกจายเงิน อุดหนุนพรอมหลักฐานตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของทุกป
(๓) ในกรณีที่จํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ยื่นคําขอ
นอยกวาจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ขอเบิกจริง โรงเรียนตองคืนเงินสวน
ที่เกิน แกสํานักงาน หรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาแลวแตกรณี หากมีจํานวนนักเรียนมากกว า
ใหขอเบิกเพิ่มตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
ขอ ๙ วิธีการเบิก จายเงิน อุ ดหนุน ของสํานัก งานเขตพื้ น ที่การศึกษาตามจํานวนนัก เรีย น
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษาที่ขอเบิกจายจริง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเปรียบเทียบคําขอเบิกจายตามขอ ๕ และขอ ๘ หากโรงเรียนเบิกเกิน
ใหสงคืนเงินอุดหนุน และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจายใหกับโรงเรียนที่ขอเบิกเพิ่มตามอัตรา
ทายระเบียบ
(๒) โรงเรี ย นที่ มี สิท ธิ์ ได รั บเงิ น อุด หนุน เพิ่ม เติม แต สํา นั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษามี เ งิ น
อุ ด หนุ น ไม เ พี ย งพอ ให ส รุ ป ยอดเงิ น อุ ด หนุ น ที่ ต อ งขอเบิ ก เพิ่ ม จั ด ส ง ให สํ า นั ก งานภายในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคมของทุกป
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(๓) เมื่อไดรับ แจงการโอนเงิน เขาบัญชีใ หสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาโอนเงิน เขาบัญ ชี
โรงเรียนที่ไดสงเอกสารตาม (๒) ถูกตองครบถวนแลว ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับโอน
เงินเขาบัญชี
ขอ ๑๐ วิธีการเบิกจายเงินอุดหนุนของสํานักงานตามจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
ของปการศึกษาที่ขอเบิกจายจริง ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเปรี ย บเที ย บการขอรั บ เงิ น อุด หนุ น ตามข อ ๕ และข อ ๘ สํ า หรั บ
ในกรุงเทพมหานคร หากโรงเรียนเบิกเกินใหสงคืน เงินอุดหนุน สวนเงิน อุดหนุน ที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ไดรับเพิ่มเติมในกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี ใหสรุปยอดเพื่อเสนอ
ขออนุมัติเบิกจายเงิน
(๒) เมื่อไดรับอนุมัติเบิกจายเงิน สวนที่ขอเพิ่ม ในกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาแลวแตกรณี ใหดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อโอนเขา
บัญชีโรงเรียนตอไป
สําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครใหโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนที่ไดสงเอกสารตาม (๑)
ถูกตองครบถวนแลว ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
ขอ ๑๑ เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนและการเบิกจายเงินอุดหนุน
(๑) โรงเรียนที่ไมยื่นคํารองขอรับเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หากพน
กําหนดใหถือวาโรงเรียนไมประสงคขอรับเงินอุดหนุน โดยโรงเรียนตองรับภาระชดเชยเงินอุดหนุน
ตามระเบี ย บนี้ ใ ห แ ก นั กเรี ย นหรื อ ผู ป กครอง เว น แต นั ก เรีย นหรื อผู ป กครองของนั ก เรี ยนรายนั้ น
จะสละสิทธิ์เอง
(๒) สําหรับโรงเรียนที่ไมเคยรับเงิน อุดหนุน มากอน ใหขอเงิน อุดหนุน ตามประมาณการ
โดยใหโรงเรียนจัดทําแผนการรับนักเรียนในชั้นเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนนั้น และแผนการรับนักเรียน
จะตองเปนไปตามใบอนุญาตที่มีอยู ทั้งนี้ ใหขอเบิกเงิน ตามประมาณการไมเกิน รอยละ ๘๐ ของ
จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ โ รงเรี ย นกํ า หนดในแผนการรั บ นั ก เรี ย น และแผนการรั บ นั ก เรี ย นต อ งได รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย
(๓) ในกรณีที่มีเงินอุดหนุนในรายการใดเหลือจาย ใหโรงเรียนนําเงินอุดหนุนที่เหลือจายไป
สมทบเพื่อดําเนินการในรายการที่มีเงิน อุดหนุน ไมเพียงพอได แตทั้งนี้ ตองไมเกิน อัตราแนบทาย
ระเบี ย บแต ล ะรายการที่ ต อ งดํ า เนิ น การเบิ ก โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการรวม ๔ ฝาย
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(๔) ใหโรงเรียนสรุปผลการใชจายเงินอุดหนุนรายงานตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
รวม ๔ ฝายในทุกปการศึกษา ใหโรงเรียนนําเงินอุดหนุนที่ไดไปใชจายใหเปนไปตามประกาศนี้ และ
ตามมติคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวม ๔ ฝาย โดยใหจัดทําหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุน
ตามวัตถุประสงค
(๕) ใหโรงเรียนสรุปผลการใชจายเงิน อุดหนุนตามแบบที่สํานักงานกําหนด ภายในวัน ที่
๓๐ พฤศจิกายนของทุกป สําหรับกรุงเทพมหานครใหจัดสงที่สํานักงาน จํานวน ๑ ชุด สวนจังหวัดอื่น
ใหจั ดสง ที่สํา นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาแลว แตก รณี จํา นวน ๒ ชุด และใหสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษารวบรวมสงสํานักงาน ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป
(๖) โรงเรียนตองจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นตามที่กฎหมายกําหนด จัดทําทะเบียนคุม
รายการรับจายในการอุดหนุนแตละรายการ พรอมเก็บเอกสาร หลักฐานการรับจายในแตละรายการ
พรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบได
(๗) การเบิกจายเงินอุดหนุนตามระเบียบ ใหเบิกจายไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับในแตละป
หากเงินงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอใหสํานักงานเบิกจายโดยวิธีถัวเฉลี่ยจายตามวงเงินงบประมาณ
ที่มีอยู เวนแตที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ขอ ๑๒ การกํากับดูแลมาตรการการใหเงินอุดหนุนใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานัก งานและสํานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาดํา เนิน การตรวจติดตามและประเมิน ผล
การใชจายเงินอุดหนุนตามระเบียบ
(๒) ในกรณี ที่ ต รวจพบว า โรงเรี ย นมี ก ารเบิ ก เงิ น อุ ด หนุ น ผิ ด พลาดหรื อ โดยไม มี สิ ท ธิ์
ใหผูอนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินที่เบิก
โดยผิดพลาดหรือโดยไมมีสิทธิ์ นับแตวันที่เบิกจายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
(๓) เมื่อปรากฏวาโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ โดยทุจริต
ใหผูอนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตาม ๑๒ (๒) อาจจะดําเนินการทางคดีตามกฎหมาย
แกผูเกี่ยวของแกผูกระทําความผิด
ขอ ๑๓ สําหรับในวาระเริ่ม แรกในปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหสํานักงานเบิกจายเงิน อุดหนุน
ตามจํานวนนักเรียน ณ วัน ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในอัตราเงินอุดหนุนของแตละระดับ ยกเวน
เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน ใหถัวเฉลี่ยในระดับชั้นเรียนที่คํานวณจากอัตราทายระเบียบ สําหรับโรงเรียน
ที่ไมเคยรับเงินอุดหนุนใหดําเนินการตามขอ ๑๑ (๒)
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สําหรับจํานวนนักเรียนชั้น อนุบาลปที่ ๑ ซึ่งไมไดรับการอุดหนุน มากอน ใหคํานวณจาก
รอ ยละ ๘๐ ของจํ า นวนนั กเรี ยนชั้ น อนุ บ าลป ที่ ๒ และ ๓ ถัว เฉลี่ ย เพื่ อเบิ กจ า ยเงิ น อุด หนุ น
ตามประมาณการ
ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางอัตราการอุดหนุนแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------หนังสือเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๒๐๐.๐๐
๔๘๓.๒๐
๓๔๗.๒๐
๓๖๕.๖๐
๕๘๐.๐๐
๔๒๔.๐๐
๔๙๖.๐๐
๗๓๙.๒๐
๕๖๔.๘๐
๕๖๐.๐๐
๑,๑๖๐.๘๐
๘๐๕.๖๐
๗๖๓.๒๐
๑,๐๐๐.๐๐

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ภาคเรียน

อุปกรณการเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๑๐๐.๐๐
๑๙๕.๐๐
๒๑๐.๐๐
๒๓๐.๐๐
๒๓๐.๐๐

บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน

๒

เครื่องแบบนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๓๐๐.๐๐
๓๖๐.๐๐
๔๕๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๙๐๐.๐๐

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๒๑๕.๐๐
๒๔๐.๐๐
๔๔๐.๐๐
๔๗๕.๐๐
๔๗๕.๐๐

บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน
บาท/ภาคเรียน

คนละ ๒ ชุด/ป
คนละ ๒ ชุด/ป
คนละ ๒ ชุด/ป
คนละ ๒ ชุด/ป
คนละ ๒ ชุด/ป

ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒
๑ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา
๑. กอนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนตน
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สายสามัญ
๔.๒ สายอาชีพ (ปวช.)
(๑) ชางอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร
(๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร
(๖) ประมง
(๗) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หนวย : บาท/คน/ป

คาใชจา ย
พื้นฐาน

เงินเดือน
ครู

อุดหนุน
เพิ่ม ๑๐%

รวมอัตรา
การอุดหนุน

คาธรรมเนียม
การศึกษา

คาใชจาย
รายบุคคลฯ

๓,๘๗๔
๓,๔๐๔
๒,๖๓๕

๑๐,๘๕๖
๑๐,๕๕๖
๑๒,๖๔๗

๓,๘๐๐

๕,๒๔๗

๑,๒๙๕

๑๐,๓๔๒

๒,๖๐๕

๑๒,๙๔๗

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐

๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗

๑,๙๔๙
๑,๕๘๘
๑,๕๙๗
๑,๖๘๙
๑,๓๒๒
๑,๖๘๙
๑,๕๘๘
๑,๙๔๙

๑๓,๖๙๖
๑๑,๗๓๕
๑๓,๐๔๔
๑๒,๘๓๖
๑๒,๐๖๙
๑๒,๘๓๖
๑๑,๗๓๕
๑๓,๖๙๖

๕,๗๙๑
๔,๑๔๒
๒,๙๒๓
๔,๐๕๑
๑,๑๔๘
๔,๐๕๑
๔,๑๔๒
๕,๗๙๑

๑๙,๔๘๗
๑๕,๘๗๗
๑๕,๙๖๗
๑๖,๘๘๗
๑๓,๒๑๗
๑๖,๘๘๗
๑๕,๘๗๗
๑๙,๔๘๗

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐

๔,๑๙๖
๔,๑๙๖
๕,๒๔๗

๑,๐๘๖
๑,๐๕๖
๑,๒๖๕

๖,๙๘๒
๗,๑๕๒
๑๐,๐๑๒

๒. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิ
ระดับการศึกษา

คาใชจายพื้นฐาน

เงินเดือนครู

อุดหนุนสมทบ

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

๔,๑๙๖
๔,๑๙๖
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗

๔,๙๖๐
๔,๔๖๐
๓,๙๐๐
๓,๙๐๐

กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมอัตรา
การอุดหนุน
๑๐,๘๕๖
๑๐,๕๕๖
๑๒,๖๔๗
๑๒,๙๔๗

๓. นักเรียนพิการ (สายสามัญ) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป
ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

คาใชจาย
พื้นฐาน

เงินเดือน
ครู

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

๔,๑๙๖
๔,๑๙๖
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗

สมทบคาธรรมเนียม
และคาใชจาย
ประจํา
ไป-กลับ
๑๖,๘๘๐
๘,๐๐๐
๑๖,๓๘๐
๗,๕๐๐
๑๕,๖๐๐
๖,๗๒๐
๑๕,๒๐๐
๖,๗๒๐

รวมอัตราการอุดหนุน
โรงเรียนเฉพาะทาง
โรงเรียนทั่วไป
(กรณีเรียนรวม)
ประจํา
ไป-กลับ
๒๒,๗๗๖
๑๓,๘๙๖
๑๓,๘๙๖
๑๓,๕๙๖
๒๒,๔๗๖
๑๓,๕๙๖
๑๕,๔๖๗
๒๔,๓๔๗
๑๕,๔๖๗
๑๕,๗๖๗
๒๔,๒๔๗
๑๕,๗๖๗

๔. นักเรียนพิการ (สายอาชีพ) หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป (กรณีเรียนรวม)
คาใชจาย
เงินเดือน
สมทบคาธรรมเนียม
ประเภทวิชา/สายวิชา
ครู
พื้นฐาน
และคาใชจาย (ไป-กลับ)
ชางอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร
คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร
ประมง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐

๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗
๕,๒๔๗

๗,๗๔๐
๕,๗๓๐
๔,๕๒๐
๕,๗๔๐
๒,๔๗๐
๕,๗๓๐
๕,๗๓๐
๗,๗๔๐

อัตราตามตารางขางตนนี้ ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป

รวม
๑๙,๔๘๗
๑๕,๘๗๗
๑๕,๙๖๗
๑๖,๘๘๗
๑๓,๒๑๗
๑๖,๘๘๗
๑๕,๘๗๗
๑๙,๔๘๗

