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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๓๑  วันที่   
๒๒  ตุลาคม  ๒๕๓๙  วันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๔๗  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐  
วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๒  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  และวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งมีมติ
เก่ียวกับเร่ืองเงินอุดหนุนรายบุคคลประกอบกับการเสนอความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามมาตรา  ๑๓  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๘  
วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
(๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
(๔) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
(๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
(๖) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
(๗) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนเอกชนในระบบ  โดยไม่รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“โรงเรียนการกุศล”  หมายความว่า  โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อ  

ผู้ยากไร้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการกุศล  การศึกษาพิเศษ  
หรือการศึกษาสงเคราะห์  ได้แก่  โรงเรียนเอกชนที่สํานักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต  โรงเรียน
สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์  โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์หรือพระราชูปถัมภ์ที่จัด
การศึกษาเพื่อการกุศล  โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์หรือโรงเรียนประเภทอื่นที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ  
และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น   

“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่โรงเรียนได้รับเข้าเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต 
“เงินอุดหนุนรายบุคคล”  หมายความว่า  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้เป็น

ค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
“สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด”  หมายความว่า  สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

ในจังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสตูล  และจังหวัดสงขลา   
“สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ”  หมายความว่า  สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในทุกอําเภอ

ของจังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดสงขลา  เฉพาะอําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  
อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย 

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลให้เป็นไปตามตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล 
แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ การให้เงินอุดหนุนรายบุคคล  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คํานวณจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงของโรงเรียน  ซึ่งต้องไม่เกินความจุนักเรียน  

ของโรงเรียน  ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่โรงเรียนได้รับอนุญาต  ดังนี้   
 ก. จํานวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษาที่ขอเบิก   
 ข. จํานวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายนของปีการศึกษาที่ขอเบิกของโรงเรียน

ประเภทอาชีวศึกษา  เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่  ๒  เท่านั้น 
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(๒) โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังนี้ 

 ก. เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน 

 ข. เป็นโรงเรียนที่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเม่ือรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคลแล้วไม่เกิน
อัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลสําหรับนักเรียนภาครัฐในแต่ละระดับ 

 ในกรณีเป็นโรงเรียนการกุศลต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน 
 ค. ไม่เป็นโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไม่ได้

รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
(๓) นักเรียนที่โรงเรียนจะนํามาคํานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ก. เป็นนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนและเรียนอยู่จริง  ในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิได้รับ 

การอุดหนุนโดยถูกต้องและเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือตราสารจัดตั้งแล้วแต่กรณี 
 ข. เป็นนักเรียนที่มาเรียนจริงสมํ่าเสมอเป็นปกติโดยไม่ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า  ๑๕  วัน  

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เว้นแต่กรณีเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่มี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองว่าต้องหยุดพักการเรียน 

 ค. เป็นนักเรียนที่มีเลขประจําตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
 ง. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  สําหรับนักเรียน 

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  อายุของนักเรียนต้องไม่ต่ํากว่า  ๓  ปีบริบูรณ์  ในวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา   
 จ. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับที่ได้รับการอุดหนุนรายบุคคล  และมีอายุไม่เกิน   

๒๕  ปี  ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ของปีการศึกษา 
 ฉ. เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่  ๒  ของโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา   

และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ  หลักเกณฑ์  วิธีการที่เก่ียวข้อง   
 ช. กรณีนักเรียนพิการต้องมีสมุดประจําตัวคนพิการ  เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์  

ของสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  และให้โรงเรียนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ข้อ ๗ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามแบบหรือโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด  

จํานวน  ๒  ชุด  โรงเรียนเก็บไว้  ๑  ชุด 
(๒) ย่ืนคําร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน

ตามข้อ  ๗  (๓)  หรือข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีโรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับกรุงเทพมหานครให้ย่ืนที่สํานักงาน  ส่วนจังหวัดอื่นให้ย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ  
ภายในวันที่  ๒๐  มิถุนายนของทุกปี   

(๓) ให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน  ดังนี้ 
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 ก. แบบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครู  พร้อม
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน  โดยให้สํารวจจํานวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของทุกปี 

 ข. แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนพิการ 

 ค. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  ประกาศโรงเรียนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น  และหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

 ง. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งให้ความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอรับ  
เงินอุดหนุนรายบุคคล  งบรายได้และค่าใช้จ่าย  งบดุล  ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ข้อ ๘ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเฉพาะที่ได้รับ
อนุญาตให้รับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่  ๒  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามแบบหรือโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด  
จํานวน  ๒  ชุด  โรงเรียนเก็บไว้  ๑  ชุด 

(๒) ย่ืนคําร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและขอ้มูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน  
ตามข้อ  ๘  (๓)  หรือข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กรณีโรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับกรุงเทพมหานครให้ย่ืนที่สํานักงาน  ส่วนจังหวัดอื่นให้ย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ  
ภายในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน 

(๓) ให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน  ดังนี้ 
 ก. แบบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครูพร้อม

บัญชีรายชื่อนกัเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน  โดยให้สํารวจจํานวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน 
 ข. แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน

รายบุคคลนักเรียนพิการ 
 ค. แบบรายงานการรับนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่  ๒ 
 ง. ใบอนุญาตให้รับนักเรียนใหม่เข้าเรียนภาคเรียนที่  ๒ 
 จ. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งให้ความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอรับ  

เงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนใหม่เข้าเรียนภาคเรียนที่  ๒ 
ข้อ ๙ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและเอกสารประกอบตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  

พร้อมข้อมูลของโรงเรียนตามแบบหรือโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด   
กรณีโรงเรียนย่ืนคําร้องผ่านสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอให้สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ

ตรวจสอบเบ้ืองต้นก่อนนําส่งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
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(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนักเรียนตาม  (๑)  ของทุกโรงเรียน  หากถูกต้องให้จัดทําแบบ
สรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  โดยแยกประเภทเงินอุดหนุน  พร้อม
สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  โดยข้อมูลจํานวนนักเรียนตามข้อ  ๗  ให้ส่งถึงสํานักงานภายในวันที่  
๑๐  กรกฎาคมของทุกปี  และข้อมูลจํานวนนักเรียนตามข้อ  ๘  ให้ส่งถึงสํานักงานภายในวันที่   
๓๐  พฤศจิกายนของทุกปี  

ข้อ ๑๐ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงาน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและเอกสารประกอบตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 
(๒) ตรวจสอบแบบสรุปจํานวนนักเรียนตามข้อ  ๙  (๒) 
(๓) ตรวจสอบและรวบรวมจํานวนนักเรียนตาม  (๑)  และ  (๒)  ของทุกโรงเรียน  หากถูกต้อง

ให้จัดทําแบบสรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  โดยแยกประเภทเงินอุดหนุน  
ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นเพื่อเสนอขออนุมัติ 

ข้อ ๑๑ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือน  จํานวน  ๒  ชุด  โรงเรียนเก็บไว้   

๑  ชุด  โดยมีเอกสารประกอบ  ดังนี้  
 ก. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนเพิ่มเติมของเดือนที่ผ่านมา   
 ข. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหน่าย  ลาออก  พักการเรียน  ของเดือนที่ผ่านมา   
 ค. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารของเดือนที่ผ่านมา   
(๒) โรงเรียนจัดส่งเอกสารตาม  (๑)  ภายในวันที่  ๓  ของเดือนที่เบิกที่สํานักงาน  หรือที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี 
(๓) แบบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และแบบขอเบิกจ่ายเงิน 

ตามข้อ  ๑๑  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๒ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนปกติ  นักเรียนพิการท้ังประจําและไปกลับ  และจํานวน 

เงินอุดหนุนรายบุคคลให้ถูกต้อง 
(๒) จัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน  จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจ่าย

และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจําเดือน  แล้วให้นําส่งสํานักงาน  ภายในวันที่  ๑๐  ของเดือน   
เพื่อสํานักงานจะดําเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

(๓) เม่ือโรงเรียนดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน
ภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจากสํานักงาน 

ข้อ ๑๓ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงาน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้  
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(๑) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนปกติ  นักเรียนพิการทั้งประจําและไปกลับ  และจํานวนเงิน
อุดหนุนรายบุคคลให้ถูกต้อง   

(๒) สรุปจํานวนโรงเรียน  จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจ่าย
ประจําเดือนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น   

(๓) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือนตาม  (๒)  เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายและ
โอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี 

(๔) เม่ือโรงเรียนดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน  
ในกรุงเทพมหานคร  ภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีธนาคาร 
ของสํานักงาน 

ข้อ ๑๔ เง่ือนไขการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบนี้  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) นักเรียนต้องมาเรียนตามหลักสูตรและเวลาเปิดที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทําการสอน  

และมาเรียนทุกวันเป็นประจําสมํ่าเสมอตามกฎกระทรวง  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
(๒) การรับนักเรียนเข้าเรียน  โรงเรียนต้องดําเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ  และจัดเก็บเอกสารไว้ให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้  ทั้งนี้  กรณีที่จัดเก็บเอกสาร 
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนต้องจัดเก็บเอกสารตน้ฉบับไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย 

(๓) โรงเรียนที่ไม่ย่ืนคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๗  (๒)  
และข้อ  ๘  (๒)  ให้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนของโรงเรียนนั้น  
โดยห้ามเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่โรงเรียนไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ตามระเบียบนี้และห้ามจําหน่ายนักเรียนผู้นั้นออกจากโรงเรียนด้วยเหตุดังกล่าว   

(๔) โรงเรียนที่ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือนไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ตามข้อ  ๑๑  (๒)  ให้โรงเรียนดําเนินการขอเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณที่ย่ืนคําร้อง  โดยห้ามงดจ่าย   
เงินเดือนครูด้วยเหตุดังกล่าวและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

(๕) โรงเรียนที่มีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในตราสารจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลภายหลัง
วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษา  ให้โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล
โรงเรียนการกุศลในปีการศึกษาถัดไป 

(๖) โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้องดําเนินกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศและนโยบายของทางราชการและต้องนําเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับไปจ่าย  
เป็นเงินเดือนครูไม่ต่ํากว่าวุฒิที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา  
และนําเงินที่เหลือไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ครุภัณฑ์  พัฒนาอาคารสถานที่  และการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน   

(๗) โรงเรียนต้องทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(๘) โรงเรียนต้องจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารเป็นรายบุคคลทุกเดือนและเก็บไว้เป็น

หลักฐานพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   
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(๙) โรงเรียนต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามประกาศของโรงเรียน  
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๑๐) โรงเรียนต้องบรรจุครูให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับที่เปิดสอน  โดยให้มี  
ครูประจําชั้นครบทุกชั้นที่เปิดทําการสอน 

(๑๑) เม่ือนักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน  โรงเรียนต้องแจ้งผู้อนุญาตภายในสิ้นเดือน  
และให้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียนนั้นจนถึงสิ้นเดือนที่นักเรียนพ้นสภาพ 

(๑๒) การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมให้จ่ายตามจํานวนนักเรียน  
ที่เรียนอยู่จริงในเดือนมีนาคมและในเดือนตุลาคมให้จ่ายตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในเดือนกันยายน 

(๑๓) นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนระหว่างเดือนในแต่ละภาคเรียน  ให้เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลได้
สําหรับนักเรียนผู้นั้นในเดือนถัดไป 

(๑๔) โรงเรียนจัดตั้งใหม่หรือโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนในคร้ังแรกให้ได้รับเงินอุดหนุน   
ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดภาคเรียนที่  ๑  ของปีการศึกษาที่ย่ืนคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 

(๑๕) โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  หรือใบอนุญาตท่ีมีผลต่อ  
การเพิ่มจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน  ภายหลังวันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษา   
ให้คํานวณจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ใน 
ปีการศึกษาถัดไป 

ข้อ ๑๕ การกํากับดูแลให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้สํานักงานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หรือสํานักงานการศึกษา

เอกชนจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ 
(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่า  โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ  ให้ผู้อนุญาต

เรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปี  ของจํานวนเงินที่เบิกโดยผิดพลาด  
หรือโดยไม่มีสิทธิ  นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น   

หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนที่เบิกโดยผิดพลาด  โดยไม่มีสิทธิ  หรือโดยทุจริตภายใน  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชําระเงินคืน  ให้ผู้อนุญาตชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ไว้ก่อนจนกว่าโรงเรียนจะมาชําระหนี้ให้แล้วเสร็จ  ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้  

 ก. ถ้าจํานวนเงินที่แจง้ให้ชําระเงินคืนไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้ชําระเงินคืนทันทีในงวดเดียว 
 ข. ถ้าจํานวนเงินที่แจ้งให้ชําระเงินคืนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้ชําระเงินคืนภายใน  ๑  ปี  

โดยโรงเรียนต้องทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓) เม่ือปรากฏว่า  โรงเรียนดําเนินการเก่ียวกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบนี้  

โดยทุจริต  ให้ผู้อนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบ้ียตาม  (๒)  และพิจารณาดําเนินการทางคดี  
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่ผู้กระทําความผิด 

(๔) ในกรณีตรวจสอบพบว่าโรงเรียนไม่ได้นําเงินไปใช้จ่ายตามเง่ือนไขข้อ  ๑๔  (๖)  ให้ผู้อนุญาต   
สั่งแก้ไข  หากไม่ดําเนินการให้ผู้อนุญาตส่ังลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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ข้อ ๑๖ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้และให้มี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



        

  
 
 

  
ตารางอัตราเงนิอุดหนนุรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนนุรายบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------- 
๑.  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา                          หน่วย : บาท/คน/ป ี

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา ค่าใช้จ่าย
พ้ืนฐาน 

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือน
ครู 

อุดหนุน 
เพ่ิม 
๑๐% 

รวมอัตรา 
เงินอุดหนุน 

 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ 

๑. ก่อนประถมศึกษา 
๒. ประถมศึกษา 
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ๔.๑  สายสามัญ 
   ๔.๒  สายอาชีพ (ปวช.) 
   (๑) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม  
   (๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ 
   (๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 
   (๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ 
   (๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ 
   (๖) ประมง 
   (๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   (๘) อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
   (๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร 

๑,๗๐๐ 
๑,๙๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๓,๘๐๐ 

 
๖,๕๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๖,๒๐๐ 
๕,๙๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๙๐๐ 
๔,๙๐๐  
๖,๕๐๐ 
๖,๕๐๐ 

 

๖,๖๐๐.๕๐ 
๖,๖๐๐.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 

 
๘,๒๕๒.๕๐ 

 
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 

๑,๐๘๖ 
๑,๐๕๖ 
๑,๒๖๕ 

 
๑,๒๙๕ 

 
๑,๙๔๙ 
๑,๕๘๘ 
๑,๕๙๗ 
๑,๖๘๙ 
๑,๓๒๒ 
๑,๖๘๙ 
๑,๕๘๘ 
๑,๙๔๙ 
๑,๙๔๙ 

๙,๓๘๖.๕๐  
๙,๕๕๖.๕๐  

๑๓,๐๑๗.๕๐ 
 

๑๓,๓๔๗.๕๐ 
 

๑๖,๗๐๑.๕๐ 
๑๔,๗๔๐.๕๐ 
๑๖,๐๔๙.๕๐ 
๑๕,๘๔๑.๕๐ 
๑๕,๐๗๔.๕๐ 
๑๕,๘๔๑.๕๐ 
๑๔,๗๔๐.๕๐ 
๑๖,๗๐๑.๕๐ 
๑๖,๗๐๑.๕๐ 

๕,๕๑๓.๕๐ 
๕,๓๔๓.๕๐ 
๔,๗๖๒.๕๐ 

 
๔,๔๓๒.๕๐ 

 
๕,๗๙๑.๐๐ 
๕,๑๖๙.๕๐ 
๔,๗๙๐.๕๐ 
๙,๖๗๘.๕๐ 

  ๑๔,๘๙๕.๕๐ 
๙,๖๗๘.๕๐ 
๕,๑๖๙.๕๐ 
๕,๗๙๑.๐๐ 
๕,๗๙๑.๐๐ 

๑๔,๙๐๐.๐๐ 
๑๔,๙๐๐.๐๐ 
๑๗,๗๘๐.๐๐ 
 
๑๗,๗๘๐.๐๐ 
 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 
๑๙,๙๑๐.๐๐ 
๒๐,๘๔๐.๐๐ 
๒๕,๕๒๐.๐๐ 
๒๙,๙๗๐.๐๐ 
๒๕,๕๒๐.๐๐ 
๑๙,๙๑๐.๐๐ 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 

 

๒. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนธิ ิ 

ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่าย
พ้ืนฐาน 

อุดหนุนสมทบ 
เงินเดือนครู อุดหนุนสมทบ รวมอัตรา 

เงินอุดหนุน 

๑. ก่อนประถมศึกษา 
๒. ประถมศึกษา 
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น 
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ๔.๑  สายสามัญ 
   ๔.๒  สายอาชีพ (ปวช.) 
   (๑) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม  
   (๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ 
   (๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 
   (๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ 
   (๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ 
   (๖) ประมง 
   (๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
   (๘) อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
   (๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสาร 

๑,๗๐๐ 
๑,๙๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๓,๘๐๐ 

 
๖,๕๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๖,๒๐๐ 
๕,๙๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๙๐๐ 
๔,๙๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๖,๕๐๐ 

 

๖,๖๐๐.๕๐ 
๖,๖๐๐.๕๐ 

   ๘,๒๕๒.๕๐ 
     

๘,๒๕๒.๕๐ 
 

๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 

๔,๙๖๐ 
๔,๔๖๐ 
๓,๙๐๐ 

 
๓,๙๐๐ 

 
๗,๗๔๐ 
๕,๗๓๐ 
๔,๕๒๐ 
๕,๗๔๐ 
๒,๔๗๐ 
๕,๗๔๐ 
๕,๗๓๐ 
๗,๗๔๐ 
๗,๗๔๐ 

๑๓,๒๖๐.๕๐ 
๑๒,๙๖๐.๕๐ 
๑๕,๖๕๒.๕๐ 

 
๑๕,๙๕๒.๕๐ 

 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 
๑๘,๘๘๒.๕๐ 
๑๘,๙๗๒.๕๐ 
๑๙,๘๙๒.๕๐ 
๑๖,๒๒๒.๕๐ 
๑๙,๘๙๒.๕๐ 
๑๘,๘๘๒.๕๐ 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 
๒๒,๔๙๒.๕๐ 

 
 

 
      /๓. นักเรียนพกิาร... 
 
 



 
 
 

-  ๒  - 
 
๓.  นักเรียนพกิาร (สายสามัญ) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป 

ระดับการศึกษา 
ค่าใช้ 
จ่าย 

พ้ืนฐาน 

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือนครู 

สมทบค่าธรรมเนียม รวมอัตราเงินอุดหนุน 
และค่าใช้จ่าย โรงเรียนเฉพาะทาง โรงเรียนท่ัวไป 

(กรณีเรียน
ร่วม) ประจํา ไป-กลับ ประจํา ไป-กลับ 

ก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑,๗๐๐ 
๑,๙๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๓,๘๐๐ 

๖,๖๐๐.๕๐ 
๖,๖๐๐.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐  

๒๔,๙๗๕ 
๒๔,๔๑๕ 
๒๓,๕๕๐ 
๒๓,๑๐๐ 

๑๑,๐๘๐ 
๑๐,๕๘๐ 
๙,๘๐๐ 
๙,๘๐๐ 

๓๓,๒๗๕.๕๐ 
๓๒,๙๑๕.๕๐ 
๓๕,๓๐๒.๕๐ 
๓๕,๑๕๒.๕๐  

๑๙,๓๘๐.๕๐ 
๑๙,๐๘๐.๕๐ 
๒๑,๕๕๒.๕๐ 
๒๑,๘๕๒.๕๐  

๑๙,๓๘๐.๕๐ 
๑๙,๐๘๐.๕๐ 
๒๑,๕๕๒.๕๐ 
๒๑,๘๕๒.๕๐    

๔.  นักเรียนพกิาร (สายอาชพี) หลักสูตร ปวช. ในโรงเรยีนเฉพาะทางและโรงเรียนทัว่ไป (กรณีเรียนร่วม)  

ประเภทวิชา/สายวิชา ค่าใช้จ่าย 
พ้ืนฐาน 

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือนครู 

สมทบค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่าย  

(ไป-กลับ) 

 
รวมอัตรา 
เงินอุดหนุน 

ช่างอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมส่ิงทอ   
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม 
เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ ประมง 
คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ 

๖,๕๐๐ 
 

๔,๙๐๐ 
๖,๒๐๐ 
๕,๙๐๐ 
๕,๕๐๐ 

๘,๒๕๒.๕๐ 
 

๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 
๘,๒๕๒.๕๐ 

๗,๗๔๐ 
 

๕,๗๓๐ 
๔,๕๒๐ 
๕,๗๔๐ 
๒,๔๗๐ 

๒๒,๔๙๒.๕๐ 
 

๑๘,๘๘๒.๕๐ 
๑๘,๙๗๒.๕๐ 
๑๙,๘๙๒.๕๐ 
๑๖,๒๒๒.๕๐   

  


