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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา   

สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------------ 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกลาวและใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน 
 เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗           
ลงวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บคาใชจายเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เก็บเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมุงเนนหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวยบุคลากรพิเศษ  
การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ภายใต
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
 
 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

                             (นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล) 
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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หลักเกณฑการเก็บเงินบาํรุงการศกึษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

---------------------------- 
 
  ดวยปจจุบันสถานศึกษาไดรบัเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน คาอุปกรณการเรียน และ             
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนตน แตในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอม และ        
มีศักยภาพเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงตองการจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียนดวย
รูปแบบ วิธีการ ส่ืออุปกรณ และบุคลากรท่ีทําการสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑมาตรฐานท่ัวไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนกรณีพิเศษ โดยมีคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่รัฐจัดสรรใหกอปรกับ
การตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถประกาศใหสถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได 
  ในการจัดการศึกษาท่ีผานมาสถานศึกษาจํานวนมากไดจัดการศึกษา  โดยไมเก็บคาใชจายตาม
มาตรา ๔๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว แตยังมีสถานศึกษาบางแหง       
เก็บคาใชจายเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปนกรณีพิเศษ  ดังน้ัน เพ่ือใหการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการมีสวนรวม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนการคุมครองผูปกครองมิให
เกิดผลกระทบตอภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ก.  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมสามารถเรียกเก็บเงิน
สนบัสนุนจากนักเรียนหรือผูปกครองได เน่ืองจากรัฐบาลไดจายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนใหแลว ดังนี้  
  ๑. คาเลาเรียน 
  ๒. คาหนังสือเรียน 
  ๓. คาอุปกรณการเรียน 
  ๔. คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
  ๕. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปละ ๑ ครั้ง 
  ๖. คาใชจายในการจัดกจิกรรมคุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปละ ๑ คร้ัง 
  ๗. คาใชจายในการไปทัศนศึกษา  ปละ ๑ ครั้ง 
  ๘. คาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ตตามหลักสูตร และท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตร ปละ ๔๐ ชั่วโมง 

9. คาวัสดุฝก สอน สอบ พ้ืนฐาน 
 ๑๐. คาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน  
 ๑๑. คาบริการหองสมุดข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑๒. คาบรกิารหองพยาบาล 
  ๑๓. คาวัสดุสํานักงาน 
 ๑๔. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
 ๑๕. คาวสัดุงานบานงานครวั  
 ๑๖. คาอุปกรณกีฬา 
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 ๑๗. คาซอมแซมครุภณัฑและอุปกรณการเรียนการสอน 
 ๑๘. คาใชจายในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 ๑๙. คาคูมือนักเรียน   
 ๒๐. คาบัตรประจําตัวนักเรียน  
 ๒๑. คาปฐมนิเทศนักเรียน 
 ๒๒. คาวารสารโรงเรียน 
  สําหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนไดจัดทําเปนลักษณะพิเศษอยางมีคุณภาพ 
สามารถขอรับการสนบัสนุนไดโดยประหยัด ตามความจําเปนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดตาม
ความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ หองเรียนพิเศษ  EP (English  Program) 

-  ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไมเกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 
ไมเกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๒ หองเรียนพิเศษ  MEP (Mini  English  Program) 
-  ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไมเกิน  ๑๗,๕๐๐  บาท 
ไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๓ หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศดานวิชาการ
และดานอ่ืน ๆ (เชน หองเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร  
หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร เปนตน) 

เทาท่ีจายจริง  ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น  ยกเวนคาใชจายหองเรียนพิเศษ 
ดานภาษาอังกฤษใหเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง 
ของหองเรียน  MEP 

 
 การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แลวแตกรณี 
 ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน            
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดตามความสมัครใจของ
ผูปกครองและนักเรียน  โดยไมรอนสิทธิ์นักเรียนที่ดอยโอกาส  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน 

นอกเวลาเรียน 
เทาท่ีจายจริง ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น ทุกรายการรวมกันไมเกิน 
๑,๒๕๐ บาทตอภาคเรียน 

๒ คาจางครูชาวตางประเทศ 
๓ คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 
๔ คาเรียนปรบัพ้ืนฐานความรู 
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  ง. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมใหกับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑมาตรฐาน
ทั่วไปท่ีไดงบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดเทาที่จายจริง  โดยประหยัดตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถ่ินตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรยีน ดังนี้ 
       ๑. คาจางครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 
   ๒. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ 
   ๓. คาสอนคอมพิวเตอร  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให  
(๑ เครือ่ง : นักเรยีน ๒๐ คน) 
   ๔. คาใชจายในการจัดรวมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกินมาตรฐาน             
ที่รัฐจัดให 
   ๕. คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูของนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให 
  จ. สถานศึกษาท่ีจัดใหมีการดูแลดานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
คาใชจายไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยดั ตามความจําเปนและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น 
ตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. คาประกันชีวิตนักเรียน / คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒. คาจางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   ๓. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๔. คาอาหารนักเรียน 
   ๕. คาหอพัก 
   ๖. คาซักรีด 
   สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดใหนักเรียนอยูประจํา สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายตาม
ขอ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยัด ตามความจําเปน และเหมาะสมกับสภาพฐานะ                 
ทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน   
   ฉ. สถานศึกษาตองพิจารณาใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสใหไดเรียน โดยไมรอนสิทธิ์    
ที่จะไดรบั ดังนี้ 
   ๑. การเรียนกับครูชาวตางประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดใหนักเรียนทุกคน ควรจัดให
นักเรียนดอยโอกาสไดเรียนสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง 
   ๒. การเรียนการสอนโดยครูทีส่ถานศึกษาจางหรือโดยวิทยากรภายนอก 
   ๓. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ 
   ๔. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๕. คาเรียนปรับพ้ืนฐานความรู 
   ๖. คาอาหารนักเรียน 
   ๗. การเขารวมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไป           
ทัศนศึกษา 
   ๘. การเรียน การฝกใชคอมพิวเตอร และการใชบริการอินเตอรเน็ตปละ ๔๐ ชั่วโมง 
  อน่ึง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ตามขอ ข, ค, ง, จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ไดรับอนุมัติจากสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากอน จึงจะดําเนินการขอรับการสนับสนนุได โดยใหมกีารประกาศ
ประชาสัมพันธใหกับผูปกครองและนักเรียนทราบลวงหนา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  
สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

------------------------------- 
 

  ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการระดมทรัพยากร เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพื ้นฐาน          
ตามมาตรา ๕๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดมทรัพยากรเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ          
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และเปนไปดวยความสมัครใจ ภายใตหลกัเกณฑที่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                  

                
               (นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล) 

                             รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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แนวปฏิบัตกิารระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
---------------------------- 

ดวยปจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดโอกาสใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ              
การเงินและทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศมาใชจัด
การศึกษา ดังน้ันเพ่ือใหการระดมทรัพยากรเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศกึษาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดป 

๒. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน 
๓. สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  เพ่ือสงเสริมและให

แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคกรชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

๔. สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร เพ่ือขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนที่ไดรับจากการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาจะตอง
สอดคลองกับโครงการท่ีไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖. สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


