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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม) 

  ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการใหการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ใหแกนักเรียน 

ในโรงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  เพ่ือพัฒนารางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณแข็งแรง  ควบคูไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  

๒๕๕๒  และวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๒  รวมทั้งมติคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ในการ

ประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๒  คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

จึงออกหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“อาหารเสริม  (นม)”  หมายความวา  นมพรอมดื่มประเภท  พาสเจอรไรส  หรือสเตอริไรซ  

หรือ  ยู.  เอช.  ที.  ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

“เงินอุดหนุนคาอาหารเสริม  (นม)”  หมายความวา  เงินอุดหนุนที่รัฐจายใหแกโรงเรียน 

เปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตามจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุน 

“แผนบริหารจัดการอาหารเสริม  (นม)”  หมายความวา  แผนการบริหารจัดการอาหารเสริม  

(นม)  ของโรงเรียน  เพ่ือดําเนินการซื้อ  เก็บรักษาและการแจกจายอาหารเสริม  (นม)  ใหแกนักเรียน 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูรับใบอนุญาต  หรือผูปฎิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต 
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“ผูอนุญาต”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับ
กรุงเทพมหานคร  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับจังหวัดอื่น 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู  

ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนระดับกอนประถมศึกษา  และประถมศึกษา  

ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดบัรวมกัน 
(๒) เปนโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนการกุศล 
(๓) ไมเปนโรงเรียนที่ประกาศแจงใหผูปกครองทราบวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไมได

รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ขอ ๕ นักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตองมีคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนและเรียนอยูจริง  ในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิไดรับเงิน

อุดหนุนรายบุคคลโดยถูกตองตามที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือตราสาร   
(๒) เปนนักเรียนที่เรียนอยูในระดับกอนประถมศึกษาหรือระดับประถมศึกษาในกรณี

นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี  ๑  อายุของนักเรียนตองไมตํ่ากวา  ๓  ปบริบูรณ  ในวันที่  ๑๖  พฤษภาคม 
ของปการศึกษา   

ขอ ๖ การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ใหคํานวณจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง
ในโรงเรียนตามอัตราที่สํานักงานกําหนด  ซึ่งตองไมเกินความจุนักเรียนที่ไดรับอนุญาต  หรือท่ีกําหนด
ไวในตราสาร 

ขอ ๗ การยื่นขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ของนักเรียนใหโรงเรียน
ดําเนินการดังตอไปนี้   

(๑) เปดบัญชีเงินฝาก  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ประเภทออมทรัพย  ชื่อบัญชี   
“เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน.................................”  เวนแตโรงเรียนที่ไดรับ 
การอุดหนุน  และมีบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการอาหารเสริม  (นม)  อยูกอนแลว  ใหใชบัญชีเดิม   
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(๒) เสนอแผนบริหารจัดการอาหารเสริม  (นม)  ตอคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

(๓) ย่ืนคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตามแบบ  นม.  ๑  พรอมสําเนาเลขที่
บัญชีเงินฝากธนาคารและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สงสํานักงานหรือสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณีโดยใหย่ืนปละ  ๒  ครั้ง  ดังนี้ 

 ครั้งที่  ๑  ภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม   
 ครั้งที่  ๒  ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ   
ขอ ๘ การดํ า เนินงานเกี่ ยวกับการขอรับการอุดหนุนเปนค าอาหารเสริม   (นม )   

ของสํานักงานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม) 
(๒) รวบรวมและจัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน  จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินที่ขอรับ 

การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ของโรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสงแบบสรุปจํานวนนักเรียน  ตามแบบ  นม.  ๒  พรอมสําเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ชื่อบัญชี  “เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................เขต.................”  เพ่ือใหสํานักงานโอนเงินเขาบัญชี   

(๓) คํานวณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ท่ีจะโอนใหกับโรงเรียนในแตละภาคเรียน
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ภาคเรียนที่  ๑  คํานวณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  นักเรียนชั้นอนุบาล 
ป ท่ี   ๑   และชั้นประถมศึกษาป ท่ี   ๑   ใหคํานวณจากจํานวนนักเรียนที่ เรียนอยูจริง   ณ   วันที่   
๑๐  มิถุนายนของปท่ีผานมาในอัตรารอยละ  ๘๐  สําหรับชั้นอื่น ๆ  ใหคํานวณจากจํานวนนักเรียน 
ท่ีเลื่อนชั้นในระดับนั้นในอัตรารอยละ  ๑๐๐ 

 (ข) ภาคเรียนที่  ๒  คํานวณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม   (นม)  เพ่ือโอนเงิน 
ใหโรงเรียนจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปการศึกษา  ท่ีย่ืนคําขอ 

(๔) จัดสงแบบสรุปจํานวนโรงเรียน  จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน 
เปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตามแบบ  นม.  ๒  ดังนี้ 

 ครั้งที่  ๑  ภายในวันที่  ๑๐  สิงหาคม 
 ครั้งที่  ๒  ภายในวันที่  ๑๐  มีนาคม   
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(๕) สํานักงานรวบรวมคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  และสรุปขอมูล 
เพ่ือเสนอขออนุมัติโอนเงินใหกับโรงเรียนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี 

การโอนเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ใหแกโรงเรียนใหโอนครั้งละไมเกิน  ๖  เดือน  
แตท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่มอียู 

(๖) ในกรณีท่ีโรงเรียนมีเงินคงเหลือจากการเบิกจายจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริงแลว  
โรงเรียนตองคืนเงินสวนที่เกินแกสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณีหากมีจํานวน
นักเรียนมากกวาใหขอเพ่ิมตอสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบแลวสรุปยอดเงินอุดหนุนที่ตองขอเบิกเพิ่มจัดสงใหสํานักงานภายใน  ๑๐  วันทําการ  
นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๙ การเบิกจายและบริหารงบประมาณเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ใหโรงเรียนดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนบริหารจัดการอาหารเสริม  (นม)  เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหาร 

(๒) จัดสงใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียนหลังจากไดรับการโอนเงินจากสํานักงาน 
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ภายใน  ๕  วันทําการ  นับจากวันที่ไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชี
โรงเรียน 

(๓) ดําเนินการและบริหารจัดการอาหารเสริม  (นม)  ตามที่สํานักงานกําหนด  พรอมทั้ง 
เก็บเอกสารหลักฐานการซื้อนมพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบได 

(๔) จัดทําหลักฐาน  บัญชีการรับ - จายเงินคาอาหารเสริม  (นม)  ตามแบบ   นม.   ๕   
ใหถูกตองเปนปจจุ บันและตองเก็บรักษาเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม   (นม)   ไวในบัญชี   
“เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน......................................”  โดยตองนําเงินไปใชจาย
เพ่ือซื้ออาหารเสริม  (นม)  เทานั้น  กรณีท่ีมีเงินดอกผลจากการนําเงินฝากธนาคารใหคงไวในบัญชี   
เพ่ือสมทบเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหารเสริม  (นม)  ตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยคํานึงถึง
ประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 

(๕) เมื่อโรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  แลว  ใหซื้ออาหารเสริม  (นม)  
และแจกจายใหแกนักเรียนที่เรียนอยูจริงทุกคนทันที  เมื่อปรากฏวาเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  
ท่ีเหลืออยูจะไมเพียงพอจัดอาหารเสริม  (นม)  ไดตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริงใหโรงเรียน 
ย่ืนใบสําคัญรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  เพ่ิมเติม  ตามแบบ  นม.  ๓  พรอมรายงานบัญชี
รับ - จาย  เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ตามแบบ  นม.  ๕  สงสํานักงานหรือสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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(๖) ใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน  ตามแบบ  นม.  ๔  สงสํานักงานหรือสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้  

 ครั้งที่  ๑  ภายในวันที่  ๑๐  มีนาคม   

 ครั้งที่  ๒  ภายในวันที่  ๑๐  ตุลาคม   

ขอ ๑๐ เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 

เปนคาอาหารเสริม  (นม)  จากสํานักงานแลว  ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกจาย 

เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  และโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนภายใน  ๕  วันทําการ  นับแตวันที่

ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีจากสํานกังาน  และรวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนไวเพ่ือตรวจสอบ 

ขอ ๑๑ การเบิกจายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ใหเบิกจายตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

เวนแตไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

ขอ ๑๒ โรงเรียนตองซื้ออาหารเสริม  (นม)  ท่ีเปนผลิตภัณฑจากเกษตรกรภายในประเทศ

และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   รวมทั้งไดผลิตตามโครงการ 

นมโรงเรียนเทานั้น  เวนแตมีเหตุจําเปน  และเปนประโยชนใหโรงเรียนขออนุญาตจากผูอนุญาต 

พรอมเหตุผลเปนราย ๆ  ไป 

ขอ ๑๓ โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  แลว  โรงเรียนจะเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม  (นม)  จากผูปกครองอีกไมได  เวนแตโรงเรียนที่ขอยกเวน 

ตามขอ  ๑๒  แลว  โดยอาจเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม  (นม)  เพ่ิมในสวนตางได  

และตองประกาศการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม  (นม)  พรอมรายละเอียด 

และเหตุผลซึ่งเปดเผยใหผูปกครองทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีโรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ไมย่ืนคําขอ 

รับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด  ใหถือวาโรงเรียนไมประสงค

จะขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  แตโรงเรียนตองจัดอาหารเสริม  (นม)  ใหแกนักเรียน 

ในอัตราที่ไมนอยกวานักเรียนพึงมีสิทธิไดรับตามประกาศนี้  โดยไมเรียกเก็บเงินเปนคาอาหารเสริม  (นม)  

จากนักเรียนหรือผูปกครอง   

ขอ ๑๕ ใหผูอนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการตรวจสอบ  การขอรับการอุดหนุน 

เปนคาอาหารเสริม  (นม)  ในกรณีท่ีปรากฏวามีเหตุอันสมควรหรือสงสัยวาโรงเรียนที่ขอรับการอุดหนุน 

มีการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  โดยผิดพลาดหรือโดยทุจริต   
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ในกรณีท่ีตรวจพบวา  โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ผิดพลาด 

หรือโดยทุจริตใหผูอนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  ๗.๕  ตอป   

ของจํานวนเงินที่เบิกโดยผิดพลาดหรือโดยทุจริตนับแตวันที่เบิกจายถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น 

ในกรณีท่ีโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  โดยทุจริต

นอกจากจะดําเนินการเรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตามวรรคสองแลว  ใหผูอนุญาตพิจารณาดําเนินการ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแกผูกระทําความผิดตอไป   

ขอ ๑๖ เพ่ือประโยชนในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัด

ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  และสงขลา  เฉพาะอําเภอจะนะ  อําเภอเทพา  อําเภอนาทวี  และอําเภอ

สะบายอย  สํานักงานอาจกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  ในขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๗  ใหสอดคลองกับการแกไขปญหา 

และการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ พิ เศษไดตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอ ๑๗ โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ท่ีเก็บคาธรรมเนียมอื่น 

เปนคาอาหารเสริม  (นม)  ไวแลวใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับ  คืนใหนักเรียนหรือผูปกครองโดยไมเกิน

จํานวนเงินที่โรงเรียนเก็บจากนักเรียนหรือผูปกครอง 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  โรงเรียนใดที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได  เนื่องจากไดทําสัญญา

ซื้ออาหารเสริม  (นม)ไวกับผูประกอบการแลว  ไมอาจเลิกสัญญาได  และเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม

(นม)  ดังกลาวไมไดอยูในเงื่อนไขตามประกาศนี้  ใหโรงเรียนยื่นคําขอพรอมสัญญาซื้ออาหารเสริม  

(นม)  ตอผูอนุญาต  เพ่ือนําเงินอุดหนุนไปจายตามเงื่อนไขในสัญญาเปนราย ๆ  ไป  ท้ังนี้การนําเงินไปจาย

จะตองไมเกินอัตราที่สํานักงานกําหนด   

ขอ ๑๘ ในวาระเริ่มแรก   การยื่นคํ าขอรับการอุดหนุนเปนค าอาหารเสริม   (นม )   

ของโรงเรียนที่มีสิทธิตามประกาศนี้  ในภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ใหโรงเรียนยื่นคําขอรับ

การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ภายใน  ๑๕  วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  โดยใหย่ืน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมในภายหลังก็ได   

สําหรับโรงเรียนการกุศลที่เคยไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม  (นม)  มากอนแลว  

และไดดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ในภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  ไปกอนที่ประกาศ

มีผลใชบังคับใหดําเนินการตอไปได   
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ขอ ๑๙ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามประกาศนี้ 
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 


