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ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ 
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ  ๒๕๔๗  เร่ือง  การกําหนด 
แนวทางการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการอุดหนุน 
เปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สป  ๓๙๐/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๖  พฤศจิกายน   
๒๕๔๖  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขการอุดหนุน  ปการศึกษา  ๒๕๔๘  เปนตนไป  ดังนี้ 
๑.  หลักเกณฑ 

๑.๑ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองมี   
คุณสมบัติและลักษณะ  ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ โรงเรียนที่ จัดการศึกษาในระบบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับ   
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน 

 ๑.๑.๒ โรงเรียนไดรับอนุญาตใหเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๒ นักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ เปนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนเปนนักเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิไดรับ 

การอุดหนุนโดยถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง  และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด  และตามที่ 
ระบุไวในใบอนุญาต 
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 ๑.๒.๒ เปนนักเรียนที่มาเรียนจริงสม่ําเสมอเปนปกติโดยไมขาดเรียนติดตอกันเกินกวา   
๑๕  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  เวนแตกรณีเจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือแพทย 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองวาตองหยุดพักการเรียน 

 ๑.๒.๓ กรณีเปนนักเรียนพิการตองมีสมุดประจําตัวคนพิการ  หรือเอกสารรับรอง 
ความพิการจากแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการและใหโรงเรียนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๑.๓ การใหการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวใหคํานวณตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง 
ในโรงเรียน  โดยใชอัตราการอุดหนุนตามตารางแนบทายประกาศนี้ 

๑.๔ ใหผูอนุญาตแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน  โดยให 
คณะกรรมการมีหนาที่  ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน สถิติการเรียนของนักเรียน  โดยจํานวน 
นักเรียนตองไมเกินความจุสูงสุดของโรงเรียนที่ทางราชการอนุญาต 

 ๑.๔.๒ ตรวจสอบจํานวนนักเรียนกับคํารองขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว   
หากปรากฏวาจํานวนนักเรียนในวันที่ตรวจสอบมีนอยกวาจํานวนนักเรียนในวันที่  ๑๐  มิถุนายน   
ปการศึกษานั้น ๆ  ใหปรับลดจํานวนนักเรียนลงตามจํานวนที่มีอยูจริง  

 ๑.๔.๓ ตรวจสอบทะเบียนโรงเรียน  ทะเบียนครู  ทะเบียนนักเรียน  ใบมอบตัวนักเรียน 
พรอมรูปถาย  สูติบัตร  และทะเบียนบานใหถูกตองตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 ๑.๔.๔ ตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนครู สมุดลงเวลาทํางานของครู  บัญชีการเงิน 
และบัญชีอื่นของโรงเรียน 

 ๑.๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบพรอมเสนอความเห็นตอผูอนุญาต 
๒.  การขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 

๒.๑ โรงเรียนจัดทําคํารองขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนกัเรียน  (อน.๑)  จํานวน   
๒  ชุด  (โรงเรียนเก็บไว  ๑  ชุด)  สงที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับ 
กรุงเทพมหานคร  สวนจังหวัดอื่นสงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนต้ังอยู  ภายใน 
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วันที่  ๒๐  มิถุนายนของปการศึกษา  พรอมสงแผนดิสกเก็ตขอมูลนักเรียนตามโปรแกรมการขอรับ 
การอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนและเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครู  (อน.๒)  พรอมบัญชีรายชื่อนักเรียน   
(อน.๓)  เพื่อขอรับการอุดหนุน  สํารวจ ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของทุกป 

 ๒.๑.๒ แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  กรณีที่ โรงเรียนขอรับ   
การอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนพิการ  จํานวน  ๒  ชุด  (โรงเรียนเก็บไว  ๑  ชุด) 

 ๒.๑.๓ สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน  ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการ  ครูใหญ  และ 
ใบอนุญาตความจุนักเรียน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 

 ๒.๑.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนที่ใหความเห็นชอบ 
จํานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว 

๒.๒ ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร   
สวนจังหวัดอื่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนต้ังอยูตรวจสอบคํารอง  (อน.๑)  และ 
แผนดิสกเก็ตขอมูลนักเรียนของโรงเรียนดวยโปรแกรมตรวจสอบการขอรับการอุดหนุนเปนเงิน 
คาใชจายรายหัว  พรอมเอกสารประกอบตามขอ  ๒.๑ 

๒.๓ ใหจังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  ๑  รวบรวม  ตรวจสอบขอมูลนักเรียน 
ในแผนดิสกเก็ตตามขอ  ๒.๒  ของทุกโรงเรียนใหถูกตองและสําเนาขอมูลลงในแผน  CD-ROM   
สงพรอมแบบสรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 
โดยแยกประเภทการอุดหนุนซ่ึงผานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน 
และจัดสงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม 
๓.  การเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 

๓.๑ โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน  (อน.๔)  ประจําเดือน  จํานวน   
๒  ชุด  (โรงเรียนเก็บไว  ๑  ชุด)  พรอมเอกสารประกอบ  ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว  กรณีโรงเรียน 
รับนักเรียนเขาเรียนเพิ่มเติม/นักเรียนอนุบาล  ๒  อายุครบ  ๔  ปบริบูรณของเดือนที่ผานมา  (อน.๕) 
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 ๓.๑.๒ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหนาย/ลาออก/พักการเรียนของเดือนที่ผานมา   
(อน.๖) 

 ๓.๑.๓ บัญชีการจายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะหเรียงตามระดับ 
การศึกษา  สวนกลาง  จํานวน  ๓  ชุด  (สช.๑  ชุด  ธนาคาร  ๑  ชุด  และโรงเรียน  ๑  ชุด)  สวนภูมิภาค   
จํานวน  ๔  ชุด  (สช.๑  ชุด  สพท. ๑  ชุด  ธนาคาร  ๑  ชุด  และโรงเรียน  ๑  ชุด)  นําไปประทับตรา 
ที่ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  พรอมแบบ  วส.๐๐๐๑ 

๓.๒ โรงเรียนจัดสงเอกสารตามขอ ๓.๑ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่เบิกที่สํานักบริหารงาน   
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร  สวนจังหวัดอื่นสงที่สํานักงานเขตพื้นที่   

การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนต้ังอยู 
๓.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนต้ังอยูตรวจสอบจํานวนนักเรียนปกติ   

จํานวนนักเรียนพิการ (ประจํา-ไปกลับ) จํานวนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน และจํานวนเงินสมทบ 
สวนของครูและสวนของผูรับใบอนุญาตที่ตองนําสงกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน   
และตรวจสอบจํานวนเงินที่คงเหลือใหถูกตอง  และรวบรวมสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  ๑   
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอต้ังอยู  ยกเวนกรุงเทพมหานครใหสํานักบริหารงาน  

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ 
๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอ

ต้ังอยูขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนตอผูอนุญาต  พรอมจัดทํารายการขอเบิกเงินงบประมาณ   
ขบ๐๔  สงถึงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ภายในวันที่  ๑๘  ของเดือน 

๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  ๑  หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอ   

ต้ังอยูโอนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนเขาบัญชีโรงเรียนตอไป  ยกเวนกรุงเทพมหานครใหสํานักบริหารงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ 
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๓.๖ จังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขต  ๑  หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีคลังอําเภอต้ังอยู รายงานใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ  พรอมสง 
แบบรายงานการเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนประจําเดือน  และแบบสรุปการเบิกจายเงินคาใชจาย 
รายหัว  ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป 
๔.  เง่ือนไขการดําเนินการ 

๔.๑ โรงเรียนตองนําเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนที่ไดรับไปจายเปนเงินเดือนครูไมตํ่ากวา   
วุฒิที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตราคาจางข้ันตํ่าและหากมีเงินเหลือจาย   
ใหนําไปจายเปนคาพัฒนาสื่อ  อุปกรณการเรียน  การสอนและครุภัณฑ  พฒันาอาคารสถานที่และการดําเนนิ 
กิจการของโรงเรียน  

๔.๒ โรงเรียนตองจายเงินเดือนครูโดยผานระบบธนาคารเปนรายบุคคลทุกเดือน  และเก็บไว 
เปนหลักฐานพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบ 

๔.๓ โรงเรียนตองเก็บคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่น 
ตามระเบียบ  นโยบาย  และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๔.๔ โรงเรียนตองจัดใหมรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔.๕ โรงเรียนตองบรรจุครูใหครบทุกชั้นและทุกระดับการศึกษาที่เปดทําการสอน 
๔.๖ โรงเรียนตองเสนอจํานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน   

ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 
๔.๗ เมื่อนักเรียนพนสภาพจากการเปนนักเรียน โรงเรียนตองแจงผูอนุญาตภายในส้ินเดือน   

และใหจายเงินคาใชจายรายหัวแกโรงเรียนนั้นจนถึงส้ินเดือนที่นักเรียนพนสภาพการเปนนักเรียน 
๔.๘ การจายเงินคาใชจายรายหัวในเดือนเมษายนใหจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง 

ในเดือนมีนาคม  และในเดือนตุลาคมใหจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือนกันยายนของ 
ปการศึกษา 

 สําหรับเดือนพฤษภาคมใหเบิกจายเทาจํานวนนักเรียนเดือนเมษายนไปพลางกอน   
และใหปรับเพิ่ม/ลดตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือนมิถุนายนของปการศึกษา 

๔.๙ กรณีที่มีนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนระหวางเดือนใด  ระหวางภาคเรียนใหเบิกเงินคาใชจาย 
รายหัวไดสําหรับนักเรียนผูนั้นในเดือนถัดไป 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

๔.๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองดําเนินการขอเบิกเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนประจําเดือนใหทัน 
ส้ินปงบประมาณ  หากไมจัดทําใหแลวเสร็จตามกําหนดใหเจาหนาที่สงเงินคืนคลัง  และผูรับใบอนุญาต 
จะใชสิทธิเรียกรองใด ๆ  ไมได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อนุสรณ  ไทยเดชา 
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 




