
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปน็เงินอดุหนุนค่าหนังสอืเรียน 

อุปกรณก์ารเรียน  เครื่องแบบนกัเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดมาตรการ
ช่ วยเหลือนัก เรี ยนในโรง เรี ยนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่ าหนั งสือ เรียน   อุปกรณ์การ เรียน   
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้สอดคล้องกับระบบการบรหิาร
จัดการการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในคราวประชุมครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2563  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดมาตรการ
ช่ วยเหลือนัก เรี ยนในโรง เรี ยนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่ าหนั งสือ เรียน   อุปกรณ์การ เรียน   
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พ.ศ.  2563 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  พ.ศ.  2552 

(2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสอืเรียน  อุปกรณ์การเรยีน  เครื่องแบบนกัเรยีน  และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 

(3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสอืเรียน  อุปกรณ์การเรยีน  เครื่องแบบนกัเรยีน  และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2554 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรจากงบประมาณเพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน  

อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
“หนังสือเรียน”  หมายความว่า  หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้    

ส าหรับการเรียนในแต่ละระดับหรือสาขาวิชา  หรือหนังสือแบบเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จาก
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กระทรวงศึกษาธิการ  หรือหนังสือแบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรสถานศึกษา  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

“อุปกรณ์การเรียน”  หมายความว่า  เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและเหมาะสม   
ที่ต้องใช้ในการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับหรือสาขาวิชา  ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด   

“เครื่องแบบนักเรียน”  หมายความว่า  เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.  2551  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนญุาต  รวมถงึ  
ชุดฮิญาบ  โสร่ง  ชุดลูกเสือ  ชุดยุวกาชาด  ชุดเนตรนารี  ชุดผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชุดพลศึกษา  ชุดฝึก  
ชุดไตรจีวร   ส าหรับสามเณรในโรงเรียนการกุศล   และเข็มขัด   รองเท้า   ถุ ง เท้า   เน็คไท   
เข็มตราโรงเรียน  กระดุม  ตามระเบียบของโรงเรียน 

“กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”  หมายความว่า  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา 

“โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนเอกชนในระบบ  โดยไม่รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้รับการศึกษาในโรงเรียน 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
“ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่   

เว้นแต่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ตั้งอยู่ 

“ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสตูล  และจังหวัดสงขลา 

“หน่วยงานเบิกจ่าย”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
แล้วแต่กรณี   

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือศึกษาธิการจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 นักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้  คือผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) เป็นนักเรียนที่ เรียนอยู่จริงในโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคล 

(2) เป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่แจ้งขอสละสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุน 
ข้อ 6 อัตราเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่นักเรียนในสถานศึกษา 

ของรัฐได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
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ข้อ 7 วิธีการขอรับเงินอุดหนุน  วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  และแนวทางการด าเนินงาน 
เงินอุดหนุน  ให้เป็นไปตามที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  แล้วแต่กรณี   

ข้อ 8 เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน   
(1) โรงเรียนที่ไม่ยื่นค าขอรับเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษาก าหนด  ให้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน  โดยโรงเรียนต้องรับภาระชดเชย  
เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง  เว้นแต่นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนรายนั้น  
จะสละสิทธิ์เอง 

(2) ส าหรับโรงเรียนที่ไม่เคยรับเงินอุดหนุนมาก่อน  ให้ขอรับเงินอุดหนุนตามนักเรียน 
ที่มีอยู่จริง  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่ขอเบิก 

(3) ในกรณีที่มีเงินอุดหนุนรายการใดเหลือจ่าย  ให้โรงเรียนน าส่งคืนแก่หน่วยงานผู้เบิกจ่าย
ภายในปีการศึกษาที่ขอเบิก 

(4) ให้โรงเรียนน าเงินอุดหนุนที่ได้ไปใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้   ตามมติคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  โดยให้จัดท าหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์  และให้โรงเรียนสรุปผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ในทุกปีการศึกษา   

(5) โรงเรียนต้องบันทึกเงินอุดหนุนแต่ละรายการในบัญชีการเงินของโรงเรียน  พร้อมเก็บเอกสาร  
หลักฐานการรับจ่ายในแต่ละรายการ  ให้สามารถตรวจสอบได้ 

(6) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ  ให้เบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี  
หากเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเบิกจ่าย
โดยวิธีถัวเฉลี่ยจ่ายตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่  เว้นแต่ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม 

ข้อ 9 การก ากับดูแลมาตรการการให้เงินอุดหนุน  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  

ตามระเบียบนี้ 
(2) ในกรณีที่ตรวจพบว่า   โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ์    

ให้ผู้อนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  ของจ านวนเงินที่เบิก 
โดยผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ์  นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ช าระเสร็จสิ้น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังนี้ 

 ก. ถ้าจ านวนเงินที่แจ้งให้ช าระเงินคืนไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้ช าระคืนทันทีในงวดเดียว 
 ข. ถ้าจ านวนเงินที่แจ้งให้ช าระเงินคืนเกินหนึ่งล้านบาทให้ช าระเงินคืนทันทีหนึ่งล้านบาท  

ส่วนจ านวนเงินที่เหลือให้ช าระภายใน  1  ปี  โดยโรงเรียนต้องท าหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนที่เบิกผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ์ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่

วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระคืนเงิน  ให้ผู้อนุญาตชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้    
และให้สั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน   
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(3) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้   โดยทุจริต  
ให้ผู้อนุญาตด าเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตาม  (2)  และอาจจะด าเนินการทางคดีตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้กระท าความผิด   

ข้อ 10 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้  และให้
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ณัฎฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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