เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและ
คาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๑๕ (๓)
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคาธรรมเนียมการเรียน
และคาธรรมเนีย มอื่น ของโรงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๗ เมษายน
๒๕๔๗ เรื่ อง การกํ าหนดแนวทางการอุด หนุ น การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิ่มเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปรับเพิ่มเงิน เดือนครูโรงเรียนเอกชน
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น
ของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๐
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ให โ รงเรี ย นประเภทสามั ญ ศึ ก ษาและโรงเรี ย นประเภทอาชี ว ศึ ก ษาดํ า เนิ น การ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
หลักเกณฑ
ก. การเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
๑. โรงเรียนที่เปดสอนเตรียมอนุบาล ใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดในอัตราเดียวกับ
ชั้นอนุบาล ๑ คือไมเกิน ๙,๙๖๑ บาท หากเกินกวาอัตราที่กําหนด ใหขออนุญาตเปนราย ๆ ไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๒. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา หลักสูตรอนุบาล ๒ ป
หรือหลักสูตรอนุบาล ๓ ปที่รับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ ๒ - ๓
๓. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา
ที่รบั การอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
๔. โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.)
ที่รับการอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน ไมใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
๕. โรงเรียนที่ไมรับการอุดหนุนหรือโรงเรียนที่มีระดับหรือชั้นเรียนไมรับการอุดหนุน
ใหเก็ บคา ธรรมเนีย มการเรีย นไดต ามความจํ าเป น และเหมาะสม หากโรงเรี ยนประสงคจะขอเก็ บ
คาธรรมเนียมการเรียนเกินอัตราที่กําหนดในภาคผนวก ๑ ใหแนบแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนการลงทุน
ที่ชัดเจน เพื่อผูอนุญาตใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป
ข. การเก็บคาธรรมเนียมอื่น
๑. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่รับ
การอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน ใหขอเก็บคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดไมเกิน
อัตราที่กําหนดตามภาคผนวก ๑
๒. โรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมอื่น อยูแ ลว ใหเก็บในอัตราเดิม หรือ
ขออนุญาตเก็บเพิ่มไดในอัตราตามภาคผนวก ๒
๓. โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เปดสอนเตรียมอนุบาล ใหเก็บคาธรรมเนียมอื่นได
ในอัตราตามภาคผนวก ๒
วิธีการ
โรงเรียนที่มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่น
จากเดิมที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาหนาที่ภายในเวลาที่กําหนด และในกรณีที่จําเปนผูอนุญาต
อาจขยายระยะเวลาการยื่นคําขอได
เงื่อนไข
๑. โรงเรียนตองแจงอัตราคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใหผูปกครอง
และ/หรือนักเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๔ ง
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๒. กรณีที่โรงเรียนเก็บเงิน คาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่น จากนักเรียน
ที่เ รี ย นอยู แ ล วไว ก อ นเป ด ภาคเรี ย น หากผู ป กครองและ/หรื อ นั ก เรีย นประสงค ลาออกก อ นวั น ที่
๓๐ เมษายน สํ าหรับ โรงเรียนประเภทสามัญ ศึกษา หรื อกอนเปดภาคเรีย นไมน อยกว า ๑๕ วั น
สําหรับโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนตองคืนเงินคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่น
ที่เรียกเก็บไวนั้นใหผูปกครองนักเรียน พรอมทั้งออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียน
ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ขอลาออก
๓. กรณีที่โรงเรียนเก็บเงิน คาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่น จากนักเรียน
ที่ม าเขาเรียนใหม ไวแ ลว หากผูปกครองและ/หรือนัก เรีย นประสงคลาออกภายใน ๗ วัน ทํ าการ
หลังจากเปดภาคเรียน โรงเรียนตองคืนเงินคาธรรมเนียมการเรียนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นสวนที่ยังไมได
ใชบริการใหผูปกครองนักเรียน พรอมทั้งคืนหลักฐานตาง ๆ ใหผูปกครองนักเรียนในวันที่ขอลาออก
๔. การใช สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รจากรั ฐ ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สํารวม พฤกษเสถียร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ภาคผนวก 1
อัตราที่รฐั อุดหนุน อัตราคาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอัตราคาธรรมเนียมการเรียน
สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา
ประเภท/ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา
ประเภทสามัญศึกษา
- เตรียมอนุบาล
- กอนประถมศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา ( ปวช. )
- ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
- ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
- เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
- คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
- ประมง
- อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทอาชีวศึกษา ( ปวท./ ปวส. )
- ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร
- พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร
คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

อัตราที่รัฐ อัตราคาธรรมเนียมอื่น
อุดหนุน เพือ่ พัฒนาคุณภาพฯ

หนวย : บาท/คน/ป
อัตราคาธรรมเนียม
การเรียน

5,001
5,401
7,411
8,111

4,960
4,460
3,900
3,900

9,961
9,961
9,861
11,311
12,011

10,305
8,705
10,405
9,771
9,505
9,771
8,705
10,305

7,740
5,730
4,520
5,740
2,470
5,740
5,730
7,740

18,045
14,435
14,925
15,511
11,975
15,511
14,435
18,045

-

-

30,000

-

-

25,000

ภาคผนวก 2
อัตราคาธรรมเนียมอื่น สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา
หนวย : บาท/คน/ป
มัธยม มัธยมศึกษา
เตรียม
ประถม
ศึกษา ตอนปลาย/
หมายเหตุ
รายการคาธรรมเนียมอื่น
อนุบาล/
ศึกษา
ตอนตน อาชีวศึกษา
อนุบาล
นักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจํา
1. คาอาหารกลางวัน

6,000

6,000

7,000

7,000

2. คาเครื่องใชแรกเขา

700

-

-

-

เก็บไดครั้งเดียวเทานั้น

3. คาซักฟอก

500

-

-

-

เฉพาะนักเรียนไป-กลับ

4. คารถรับสง

8,000

8,000

8,000

8,000

เฉพาะนักเรียนไป-กลับ

5. คาอาหารเสริม (นม)

1,200

1,200

1,200

1,200

150
200

150
200

150
200

150
500

1,100

1,100

1,100

1,100

6. คาตรวจสุขภาพนักเรียน
7. คาประกันของเสียหาย

เก็บไดครั้งเดียว และตอง
คืนเมื่อนักเรียนออกจาก
โรงเรี ยนโดยไม ทํ าของ
เสียหาย

เฉพาะนักเรียนประจํา
1. คาเครื่องใชแรกเขา

เก็บไดครั้งเดียวเทานั้น

2. คาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด
คาน้ํา คาไฟ และอื่น ๆ
16,500 16,500 16,500
16,500
หมายเหตุ 1. เก็บไดเฉพาะนักเรียนที่รับบริการและเฉพาะรายการที่โรงเรียนจัดบริการเทานั้น
2. โรงเรียนที่ประสงคจะขอเก็บคาธรรมเนียมอื่นเกินอัตราที่กําหนดหรือนอกเหนือจาก
รายการที่กําหนดใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนประกอบคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไป

