
 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและ 

คาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา  ๑๕ (๑)  และมาตรา  ๑๕ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  สําหรับปการศึกษา  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคาธรรมเนียมการเรียน
และคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สป  ๓๙๐/๒๕๔๖  เร่ือง  การบริหารและจัดการของโรงเรียนเอกชน   
ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๗  เร่ือง  การกําหนด
แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรยีนและคาธรรมเนยีมอืน่  
สําหรับปการศึกษา  ๒๕๔๘  ไว  ดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑ 
ก. การเกบ็คาธรรมเนียมการเรียน  ใหโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาดําเนินการ

ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับกอนประถมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรอนบุาล  ๒  ป  

และรับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน  ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 
  สําหรับโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรอนุบาล  ๓  ป  ใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน   

ในอัตราเดิมเฉพาะชั้นปที่  ๑  ใหเก็บไดปละไมเกิน  ๙,๐๐๐  บาท  ซ่ึงเปนชั้นปที่ไมไดรับเงินอุดหนุน 
 ๒. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษาที่รับการอุดหนุน

คาใชจายรายหัวนักเรียน  ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 
 ๓. โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ที่รับ

การอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน  ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน 
 ๔. โรงเรียนที่ไมรับเงินอุดหนุนใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดตามความจําเปนและ

เหมาะสม  โดยคาธรรมเนียมการเรียนเก็บไดไมเกินปละ  ๓๐,๐๐๐  บาทสําหรับโรงเรียนทั่วไป  และ 
เก็บไดไมเกินปละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาทสําหรับโรงเรียนที่เปดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  (English  Program)  ทั้งนี้จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนราย ๆ  ไป 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

  กรณีที่โรงเรียนขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนเกินจากอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  
โรงเรียนจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนราย ๆ  ไป 

ข. การเก็บคาธรรมเนียมอื่น  ใหโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และ

โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ที่ไดรับการอุดหนุน
คาใชจายรายหัวนักเรียน  ใหขอเก็บคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดไมเกินอัตราที่กําหนด
ตามภาคผนวก  ๑ 

 ๒. โรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมอื่นอยูแลว  ใหเก็บในอัตราเดิมหรือ 
ขออนุญาตเก็บเพิ่มไดในอัตราตามภาคผนวก  ๒ 

วิธีการ 
ใหโรงเรียนย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอเจาหนาที่ภายในเวลาที่กําหนด 
เง่ือนไข 
๑. โรงเรียนตองแจงอัตราคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองและ/หรือ

นักเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร  อยางชาภายในวันที่  ๓๐  เมษายนของทุกป  และในกรณีที่จําเปน 
ผูอนุญาตอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวไดตามความจําเปน 

๒. กรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นจากนักเรียน
ไวกอนเปดภาคเรียน  หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน  ๑๕  วัน  หลังจากเปดภาคเรียน
โรงเรียนตองคืนเงินคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครองนักเรียนพรอมทั้ง 
คืนหลักฐานตาง ๆ  ใหผูปกครองนักเรียนภายใน  ๗  วัน  นับแตวันที่ขอลาออก 

๓. การใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากรัฐใหเปนไปตามที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อนุสรณ  ไทยเดชา 
ผูอํานวยการสาํนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 



ภาคผนวก  1 
อัตราคาธรรมเนียมการเรยีนและคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาสําหรับ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับกอนประถมศกึษา  ประถมศกึษา  มัธยมศึกษา  และ 
โรงเรยีนเอกชนประเภทอาชวีศกึษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพี  ( ปวช. ) 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพีเทคนิค  ( ปวท. )  และหลักสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสงู  ( ปวส. )   

                                                                                                                       หนวย : บาท/คน/ป 
ประเภท/ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/

สายวิชา 
อัตราที่รัฐ    
อุดหนุน 

อัตราคาธรรมเนียมอ่ืน 
เพื่อพัฒนาคณุภาพฯ 

อัตราคาธรรมเนียม 
การเรียน 

ประเภทสามัญศึกษา    
-  กอนประถมศึกษา 4,040 4,960 9,000 
-  ประถมศึกษา 4,540 4,460 9,000 
-  มัธยมศึกษาตอนตน 6,100 3,900 10,000 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,000 3,900 10,900 
ประเภทอาชีวศึกษา  ( ปวช. )    
-  ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 8,940 7,740 16,680 
-  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 7,340 5,730 13,070 
-  ศิลปหัตถกรรม  หรือศิลปกรรม 9,240 4,520 13,760 
-  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร 8,440 5,740 14,180 
-  คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร 8,240 2,470 10,710 
-  ประมง 8,440 5,740 14,180 
-  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 7,340 5,730 13,070 
-  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 8,940 7,740 16,680 
ประเภทอาชีวศึกษา  ( ปวท./ ปวส. )    
-  ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม - - 21,280 
-  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ - - 13,070 
-  ศิลปหัตถกรรม  หรือศิลปกรรม - - 13,760 
-  เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร - - 17,800 
-  คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร - - 10,710 
-  เวชกรรม - - 12,000 
-  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร - - 21,280 
-  ประมง - - 17,800 
-  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว - - 13,070 
-  อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - 21,280 



 
ภาคผนวก 2 

อัตราคาธรรมเนียมอื่น สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศกึษาและอาชีวศึกษา 
หนวย : บาท/คน/ป 

ประเภทสามญัศึกษา 
รายการคาธรรมเนียมอื่น 

อนุบาล ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ตน 

มัธยม
ปลาย 

หมายเหต ุ

นักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจํา      
1.  คาอาหารกลางวัน 5,000 5,000 6,000 6,000  
2.  คาเครื่องใชแรกเขา 500 - - - เก็บไดคร้ังเดยีวเทานัน้ 

3.  คาซักฟอก 200 - - - เฉพาะนกัเรียนไป-กลับ 
4.  คารถรับสง 6,000 6,000 6,000 6,000 เฉพาะนกัเรียนไป-กลับ 
5.  คาอาหารเสริม (นม) 1,200 1,200 1,200 1,200  
6.  คาตรวจสุขภาพนกัเรียน 150 150 150 150  

7.  คาประกันของเสียหาย 200 200 200 200 เก็บไดคร้ังเดยีว และ 
     ตองคืนเมื่อนักเรียน 
     ออกจากโรงเรยีน 
     โดยไมทําของเสียหาย 
เฉพาะนักเรียนประจํา      
1.  คาเครื่องใชแรกเขา 1,000 1,000 1,000 1,000 เก็บไดคร้ังเดยีวเทานัน้ 

2.  คาอาหาร  คาที่พัก  คาซักรีด      
     คาน้ํา  คาไฟ  และอื่น ๆ 15,000 15,000 15,000 15,000  
      

+ 
 หมายเหตุ     1.  เก็บไดเฉพาะนักเรยีนที่รับบริการและเฉพาะรายการที่โรงเรียนจัดบริการเทานั้น 

           2.  โรงเรียนที่ประสงคจะขอเก็บคาธรรมเนียมอื่นเกินอัตราที่กําหนดหรือนอกเหนือจาก 
   รายการที่กําหนดไว  เชน  คาหองเรียนปรับอากาศ   คาเรียนวายน้ํา  คาตรวจสารเสพติด 
   คาประกันอุบตัิเหตุ  ฯลฯ   ใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนประกอบคําขออนุญาต 
    เปนราย ๆ ไป 
 3.  โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาใหใชอัตราคาธรรมเนียมอื่นเทากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


