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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรใหการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และรวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ทั้งนี้  เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.๒๕๒๕  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๓๙  เร่ือง 
การชวยเหลือนักเรียนในรูปบัตรคาเลาเรียน  (อุดหนุนรายหัว  ๑๐๐  %)  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   
๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๒  เร่ือง  นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ป  และมติคณะรัฐมนตรีมีมติยืนยัน 
มติดังกลาว  เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๕  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  เห็นชอบ 
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๗  เร่ือง  การกําหนด
แนวทางการใหการอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจาย
รายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตปการศึกษา  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) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียน 

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  ขอบังคับและคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน”  หมายความวา  โรงเรียนเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษา
ในระบบโรงเรียน  

“โรงเรียนเอกชนการกุศล”  หมายความวา  โรงเรียนเอกชนที่สํานักพระราชวังเปนผูรับ
ใบอนุญาต  โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค  โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภหรือ
พระราชูปถัมภที่จัดการศึกษาเพื่อการกุศล  โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสงเคราะหหรือโรงเรียนประเภทอื่นที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรใหความ
อนุเคราะหเปนกรณีพิเศษ  และใหรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู วิชาสามัญ   
มาตรา  ๑๕  (๑)  ที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาตที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเทานั้น 

“นักเรียน”  หมายความวา  ผูที่โรงเรียนไดรับเขาเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  และตามที่ระบุไวในใบอนุญาต  

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  
ผูทําหนาที่เสมือนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาตรา  ๒๒  หรือ
ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหทําการแทนผูรับใบอนุญาต 

“เงินคาใชจายรายหัว”  หมายความวา  เงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว
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 การอุดหนุนใหกระทําโดยใหเงินคาใชจายรายหัวตามจํานวนนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนตามอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยใหโรงเรียนเบิกจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนด 

ขอ ๗ โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวตามขอ  ๖  ตองดําเนินกิจการ
โรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศและนโยบายของทางราชการ 

ขอ ๘ โรงเรียนเอกชนการกุศล  นอกจากตองมีการดําเนินงานตามขอ  ๗  แลว  ตองมี
สถานภาพการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนโรงเรียนที่รับนักเรียนที่เปนเด็กพกิาร  ยากจน  หรือดอยโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ไมเก็บคาธรรมเนียมการเรียน  คาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอื่นใด 
(๓) โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ  หรือการศึกษาสงเคราะหตองมีผูรับใบอนุญาต

เปนนิติบุคคลประเภทมูลนิธิและหรือสมาคม  ที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลเทานั้น 
กรณีโรงเรียนไมมีคุณสมบัติตาม  (๓)  ยังคงไดรับการอุดหนุนตอไปไมเกิน  ๑  ป  

หมวด  ๒ 
มาตรการกํากับและตรวจสอบ 

 
 

ขอ ๙ ใหโรงเรียนขอความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอเบิกเงินคาใชจายรายหัวและ
แผนการใชจายเงินคาใชจายรายหัวประจําปการศึกษาที่ขอรับการอุดหนุน  พรอมงบดุลปการศึกษาที่ผาน
มาตอคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนอยางชาภายในเดือนมิถุนายนของแตละป 

ขอ ๑๐ ใหโรงเรียนจัดทําบัญชีการเงิน  และบัญชีอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
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ขอ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนพนสภาพจากการเปนนักเรียนของโรงเรียน  ใหแจงงดการเบิก
จายเงินคาใชจายรายหัวตอเจาหนาที่ภายในสิ้นเดือน  นับแตวันที่นักเรียนผูนั้นพนสภาพจากการเปน
นักเรียน 

ขอ ๑๒ เมื่อปรากฏวาโรงเรียนไดดําเนินการไมเปนไปตามขอ  ๗  ขอ  ๘  และเง่ือนไขที่
กําหนดไวตามระเบียบนี้  ใหผูอนุญาตดําเนินการสั่งใหแกไขขอบกพรองและปฏิบัติตามเง่ือนไขใหแลวเสร็จ
ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําส่ังเปนหนังสือ   

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 
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