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ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชน
เปนบัตรคาเลาเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการเบิกจายเงินคาใชจายรายหัวเปนบัตรคาเลาเรียนสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การกําหนดแนวทางการอุดหนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการอุดหนุนและ
สงเสริมโรงเรียนเอกชนเปนบัตรคาเลาเรียน พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๓๙๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจึงกําหนด หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนเปนบัตรคาเลาเรียน ปการศึกษา ๒๕๔๘
เปนตนไป ดังนี้
๑. หลักเกณฑ
๑.๑ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนบัตรคาเลาเรียนตองมีลักษณะ ดังนี้
๑.๑.๑ โรงเรียน ตามมาตรา ๑๕ (๑) ที่เปนโรงเรียนเอกชนการกุศล
๑.๑.๒ โรงเรียน ตามมาตรา ๑๕ (๑) ที่เปดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ
ที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาต
๑.๑.๓ โรงเรียน ตามมาตรา ๑๕ (๓)
๑.๒ นักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนบัตรคาเลาเรียนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๒.๑ เป น ผู ซึ่ง ได ลงทะเบี ยนเป น นั กเรีย นในโรงเรี ยนที่มี สิท ธิไ ดรั บการอุด หนุ น
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด และตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
๑.๒.๒ เปน นักเรียนที่บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซึ่งเปน ผูใ ชอํานาจปกครอง
หรือกรณีที่ไมมีทั้งบิดามารดาใหผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีรายไดของครอบครัว
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รวมกันปละไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยใหมีผลบังคับใชสําหรับนักเรียนที่เขาเรียนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘
เปนตนไป
๑.๒.๓ สําหรับนักเรียนที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ ๑.๒.๒ ใหมีสิทธิไดรับการอุดหนุน
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๒.๔ นักเรียนพิการต องมีสมุ ดประจํ าตัวคนพิการหรือเอกสารรับ รองความพิการ
จากแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการ และใหโรงเรียนจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
๑.๓ การใหการอุดหนุนเปนบัตรคาเลาเรียนใหคํานวณตามจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิไดรับ
การอุดหนุนและเรียนอยูจริงในโรงเรียน โดยใชอัตราการอุดหนุนตามตารางแนบทายประกาศนี้
๑.๔ ใหผูอนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน โดยให
คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑.๔.๑ ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน สถิติการเรียนของนักเรียน โดยจํานวน
นักเรียนตองไมเกินความจุสูงสุดของโรงเรียน
๑.๔.๒ ตรวจสอบจํานวนนักเรียนกับคํารองขอรับการอุดหนุน หากปรากฏวาจํานวน
นัก เรี ยนในวัน ที่ ตรวจสอบมี น อยกว าจํ านวนนั กเรีย นในวัน ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายนของป ก ารศึก ษานั้น ๆ
ใหปรับลดจํานวนนักเรียนลงตามจํานวนที่มีอยูจริง
๑.๔.๓ ตรวจสอบทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน ใบมอบตัวนักเรียน
พรอมรูปถาย และทะเบียนบานใหถูกตอง ตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๔.๔ ตรวจสอบบัญชีการจายเงินเดือนครู สมุดลงเวลาทํางานของครู บัญชีการเงิน
และบัญชีอื่นของโรงเรียน
๑.๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบพรอมเสนอความเห็นตอผูอนุญาต
๒. การขอรับการอุดหนุน
๒.๑ โรงเรียนจัดทําคําขอบัตรคาเลาเรียน สงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร สวนจังหวัดอื่นสงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยู
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของปการศึกษา ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
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๒.๑.๑ ติดรูปถายของนักเรียนครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก จํานวน ๓ รูป
๒.๑.๒ สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตรของนักเรียน หรือหลักฐานแสดงประวัติ
ที่ทางราชการออกใหพรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง
๒.๑.๔ อายุของบัตรระดับกอนประถมศึกษาไมเกิน ๒ ป ระดับประถมศึกษาไมเกิน
๖ ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมเกิน ๓ ป และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมเกิน ๓ ป
๒.๒ โรงเรียนจัดทําคํารองขอรับการอุดหนุน ประจําปการศึกษา (อน.๑) จํานวน ๒ ชุด
(โรงเรียนเก็บไว ๑ ชุด) สงที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร
สวนจังหวัดอื่นสงที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยูภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของ
ปการศึกษา พรอมสงแผนดิสกเก็ตขอมูลนักเรียนตามโปรแกรมการขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจาย
รายหัวนักเรียน และเอกสารประกอบ ดังนี้
๒.๒.๑ แบบรายงานจํา นวนนักเรียนและครู (อน.๒) พรอมบัญชี รายชื่อ นักเรีย น
(อน.๓) เพื่อขอรับการอุดหนุน สํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒.๒.๒ สําเนาใบอนุญาตใหเปน ผูรับใบอนุญาตหรือทําการแทน ผูจัดการ ครูใ หญ
และใบอนุญาตความจุนักเรียน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
๒.๒.๓ รายงานการประชุ มคณะกรรมการอํา นวยการโรงเรียนที่ใ ห ความเห็ น ชอบ
จํานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุน
๒.๓ ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร
สวนจังหวัดอื่นใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยูตรวจสอบเอกสารคําขอตามขอ ๒.๑
และข อ ๒.๒ และแผน ดิ สก เ ก็ต ข อมู ลนั ก เรี ย นของโรงเรีย นดว ยโปรแกรมตรวจสอบการขอรั บ
การอุ ดหนุ น และออกบั ต รค าเล า เรีย นพรอ มประทั บ ตราสํ า นั กบริ ห ารงานคณะกรรมการสง เสริ ม
การศึกษาเอกชน/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิรับบัตรคาเลาเรียน และคืนบัตร
ใหโรงเรียน ๑ ฉบับ
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๒.๔ ใหจังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ รวบรวม ตรวจสอบขอมูลนักเรียน
ในแผน ดิส กเ ก็ต ตามขอ ๒.๓ ของทุ กโรงเรี ยนให ถูกต อ งและสํ าเนาขอมู ลลงในแผน CD-ROM
สง พรอ มแบบสรุ ปจํ า นวนนั ก เรี ย นของโรงเรีย นที่ มีสิ ท ธิ รับ การอุ ด หนุ น เปน เงิ น ค า ใชจ า ยรายหั ว
โดยแยกประเภทการอุดหนุน ซึ่งผานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบขอรับการอุดหนุน
และจัดสงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๓. การเบิกจายเงิน
๓.๑ โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงินอุดหนุน (อน.๔) ประจําเดือน จํานวน ๒ ชุด (โรงเรียน
เก็บไว ๑ ชุด) พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้
๓.๑.๑ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน กรณีโรงเรียนรับนักเรียนเขาเรียนเพิ่มเติม/
นักเรียนอนุบาล ๒ อายุครบ ๔ ปบริบูรณของเดือนที่ผานมา (อน.๕) และเอกสารตามขอ ๒.๑
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
การศึกษาทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยู
๓.๓ สํานักงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาทอ งที่ที่โ รงเรีย นตั้งอยูตรวจสอบจํ านวนนักเรี ยนปกติ
นักเรียนพิการ (ประจํา-ไปกลับ) จํานวนเงิน คาใชจายรายหัวนักเรียน และเงินสมทบสวนของครู
และสวนของผูรับใบอนุญาตที่ตองนําสงกองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน และตรวจสอบ
จํานวนเงินที่คงเหลือใหถูกตอง และรวบรวมสงเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีคลังอําเภอตั้งอยู ยกเวน กรุงเทพมหานครใหสงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน
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๓.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอตั้งอยู
ขออนุมัติเบิกจายเงิน คาใชจายรายหัวตอผูอนุญาต และจัดทํารายการขอเบิกเงินงบประมาณ ขบ๐๔
สงถึงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในวันที่ ๑๘ ของเดือน
๓.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคลังอําเภอตั้งอยู
โอนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนเขาบัญชีโรงเรียนตอไป ยกเวนกรุงเทพมหานครใหสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ
๓.๖ จังหวัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
คลังอําเภอตั้งอยู รายงานใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ พรอมสง
รายงานการเบิกจายเงิน อุดหนุน ประจําเดือน และแบบสรุปการเบิกจายเงินคาใชจายรายหัว ภายใน
วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔. เงื่อนไขการดําเนินการ
๔.๑ โรงเรียนตองนําเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนที่ไดรับไปจายเปนเงินเดือนครูไมต่ํากวาวุฒิ
ที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา และหากมีเงินเหลือจาย
ใหนําไปพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน การสอนและครุภัณฑ พัฒนาอาคารสถานที่และการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน
๔.๒ โรงเรียนตองไมเก็บคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นใด
สําหรับนักเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนบัตรคาเลาเรียน
๔.๓ โรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๔ โรงเรียนตองบรรจุครูใหครบทุกชั้นและทุกระดับการศึกษาที่เปดทําการสอน
๔.๕ กรณีโรงเรียนเสนอจํานวนนักเรียนพิการเพื่อขอรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัว
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน
๔.๖ เมื่อนักเรียนพนสภาพจากการเปนนักเรียน โรงเรียนตองแจงผูอนุญาตและใหจายเงิน
คาใชจายรายหัวแกโรงเรียนนั้นจนถึงสิ้นเดือนที่นักเรียนพนสภาพการเปนนักเรียน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

๔.๗ การจายเงิน คาใชจายรายหัวในเดือ นเมษายน ใหจายตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริ ง
ในเดือ นมี น าคม และในเดือ นตุ ลาคมใหจ ายตามจํ านวนนั กเรีย นที่ มีอยู จริ งในเดือนกัน ยายนของ
ปการศึกษา
สํา หรับ เดือ นพฤษภาคมให เบิ ก จา ยเท า จํ านวนนั ก เรี ย นเดื อนเมษายนไปพลางก อ น
และปรับเพิ่ม/ลดตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงในเดือนมิถุนายนของปการศึกษา
๔.๘ กรณีที่นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนระหวางเดือนใด ระหวางภาคเรียนใหเบิกเงินคาใชจาย
รายหัวไดสําหรับนักเรียนผูนั้นในเดือนถัดไป
๔.๙ นักเรียนพิการที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวประเภทคนพิการจะไมมี
สิทธิไดรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
๔.๑๐ ผูรับใบอนุญาตตองดําเนิน การขอเบิกเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนประจําเดือนใหทัน
สิ้นปงบประมาณ หากไมดําเนินการตามกําหนดใหเจาหนาที่สงเงินคืนคลังทันที และผูรับใบอนุญาต
จะใชสิทธิเรียกรองใด ๆ ไมได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อนุสรณ ไทยเดชา
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

