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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรใหการอุดหนุนเปน เงิน คาใชจายรายหัวนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และรวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง
การชวยเหลือนักเรียนในรูปบัตรคาเลาเรียน (อุดหนุนรายหัว ๑๐๐ %) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป และมติคณะรัฐมนตรีมีมติยืนยัน
มติดังกลาว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบ
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง การกําหนด
แนวทางการใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจาย
รายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนเปนบัตร
คาเลาเรียน พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนเปนบัตร
คาเลาเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว าดวยการอุดหนุน เปน เงิน คาใชจา ยรายหัว นักเรีย น
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนเปนบัตร
คาเลาเรียน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(๖) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่น ใดในสวนที่กําหนดไวแ ลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
“โรงเรียนเอกชนการกุศ ล” หมายความวา โรงเรียนเอกชนที่สํานักพระราชวังเปน ผูรับ
ใบอนุญาต โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภหรือ
พระราชูปถัมภที่จัดการศึกษาเพื่อการกุศล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสงเคราะหหรือโรงเรียนประเภทอื่นที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรใหความ
อนุ เ คราะห เ ป น กรณี พิ เ ศษ และให ร วมถึ ง โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามควบคู วิ ช าสามั ญ
มาตรา ๑๕ (๑) ที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาตที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเทานั้น
“นักเรียน” หมายความวา ผูที่โรงเรียนไดรับเขาเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด และตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ผูทําหนาที่เสมือนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๒๒ หรือ
ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการแทนผูรับใบอนุญาต
“เงิน คาใชจายรายหัว” หมายความวา เงิน อุดหนุน ที่รัฐ อุดหนุน เปน เงินคาใชจายรายหัว
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
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ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การอุดหนุนและการดําเนินงาน
ขอ ๖ การอุดหนุน ใหกระทําโดยใหเงิน คาใชจายรายหัวตามจํานวนนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนตามอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยใหโรงเรียนเบิกจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๗ โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวตามขอ ๖ ตองดําเนินกิจการ
โรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ
ขอ ๘ โรงเรียนเอกชนการกุศ ล นอกจากตองมีการดําเนิน งานตามขอ ๗ แลว ตองมี
สถานภาพการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนที่รับนักเรียนที่เปนเด็กพิการ ยากจน หรือดอยโอกาสทางการศึกษา
(๒) ไม เก็ บค าธรรมเนี ยมการเรีย น คา ธรรมเนี ยมอื่ น เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาและ
คาธรรมเนียมอื่นใด
(๓) โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ หรือการศึกษาสงเคราะหตองมีผูรับใบอนุญาต
เปนนิติบุคคลประเภทมูลนิธิและหรือสมาคม ที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลเทานั้น
กรณีโรงเรียนไมมีคุณสมบัติตาม (๓) ยังคงไดรับการอุดหนุนตอไปไมเกิน ๑ ป
หมวด ๒
มาตรการกํากับและตรวจสอบ
ขอ ๙ ใหโรงเรี ยนขอความเห็ น ชอบจํา นวนนักเรี ยนที่ ขอเบิกเงิน คา ใชจ ายรายหั วและ
แผนการใชจายเงินคาใชจายรายหัวประจําปการศึกษาที่ขอรับการอุดหนุน พรอมงบดุลปการศึกษาที่ผาน
มาตอคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนอยางชาภายในเดือนมิถุนายนของแตละป
ขอ ๑๐ ใหโรงเรียนจัดทําบัญชีการเงิน และบัญชีอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
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ขอ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนพนสภาพจากการเปน นักเรียนของโรงเรียน ใหแจงงดการเบิก
จายเงินคาใชจายรายหัวตอเจาหนาที่ภายในสิ้น เดือน นับแตวันที่นักเรียนผูนั้นพนสภาพจากการเปน
นักเรียน
ขอ ๑๒ เมื่อปรากฏวาโรงเรียนไดดําเนิน การไมเปนไปตามขอ ๗ ขอ ๘ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวตามระเบียบนี้ ใหผูอนุญาตดําเนินการสั่งใหแกไขขอบกพรองและปฏิบัติตามเงื่อนไขใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งเปนหนังสือ
ขอ ๑๓ ในกรณีที่โรงเรียนมีการเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวผิดพลาด หรือโดยไมมีสิทธิให
ผูอนุญาตเรียกหรือหักเงินคืนจากเงินคาใชจายรายหัวในเดือนถัดไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ขอ ๑๔ เมื่อปรากฏวามีการทุจริตเกี่ยวกับการขอรับเงินคาใชจายรายหัว และตรวจสอบแลว
พบวามีการทุจริตจริง ใหผูอนุญาตดําเนินการสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
และใหดําเนินคดีตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

