ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อใหการสงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๖ (๑) (๔) และมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติโรงเรีย น
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิทธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย และมติค ณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเกีย่ วกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ผูอํานวยการ” “ครู” “บุคลากรทางการศึกษา” และ
“สถานศึกษาของทางราชการ” ในขอ ๓ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการการ
สงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ และใหหมายความรวมถึง
ผูบริหารของโรงเรียนนอกระบบที่ยังสงเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห
“ครู” หมายความวา บุคลากรทางวิช าชีพซึ่งทําหนา ที่หลักทางดา นการเรีย น การสอน และ
สงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรีย นในระบบ และใหหมายความรวมถึงครูของโรงเรีย นตามมาตรา
๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ยังสงเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห แตไมรวมถึงครู
พิเศษที่โรงเรียนจายคาสอนเปนครั้งคราว หรือจายคาสอนเปนรายชั่วโมง
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ไดแกผูปฏิบัติหนาที่
บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฎิบัติหนาที่เทคโนโลยีการศึกษา ผูปฎิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล
ผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป หรือผูปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
กําหนด
/“สถานศึกษา...

-๒“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา
(๑) วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย
ในสังกัด หรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
(๒) โรงเรียนในสังกัด หรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการ
บริห ารสวนจัง หวั ด เทศบาล องคก ารบริห ารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมื องพัทยา องคก รปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหความหมายรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย
(๓) โรงเรียนในสังกัด หรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
(๔) โรงเรียนในสังกัด หรืออยูในกํากับของสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๔ ให ย กเลิ กความในข อ ๖ แห งระเบี ย บคณะกรรมการกองทุน สงเคราะห ว า ด วยเงิ น
สวัส ดิการสงเคราะหเ กี่ยวกับ การศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ อัตราเงินคาการศึกษาบุตรในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน
ใหใชหลักเกณฑตามตารางอัตราคาการศึกษาบุตรแนบทายระเบียบนี้”
ขอ ๕ ใหย กเลิ กความในวรรคสองของข อ ๘ แห งระเบีย บคณะกรรมการกองทุ นสงเคราะห
วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตรใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กองทุนสงเคราะหกําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสุทธศรี วงษสมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห

ตารางอัตราเงินคาการศึกษาบุตรแนบทาย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ตารางที่ ๑ ประเภทและเงินอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
๑. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
๔,๖๕๐ บาท
๒. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
๓,๒๐๐ บาท
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ปและไมเกิน
๓,๙๐๐ บาท
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓,๙๐๐ บาท
หรือเทียบเทา ปละไมเกิน
๕. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
๑๑,๐๐๐ บาท
สําหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เงินบํารุงการศึกษาที่ใหเบิกจาย
ตามประเภทและอัตราขางตน ประกอบดวยรายการคาใชจายในการศึกษาดังตอไปนี้
๑. คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให
๒. หองเรียนพิเศษ EP (English Program)
๓. หองเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
๔. หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการและดานอื่นๆ
๕. คาจางครูชาวตางประเทศ
๖. คาจางครูทมี่ ีความเชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะ
สําหรับระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เงินบํารุงการศึกษา ที่ใหเบิกจายจะตองเปนคาใชจายที่
สถานศึกษาไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาสังกัดใหเรียกเก็บ ทัง้ นี้ ไมรวมคาปรับตางๆ คาลงทะเบียนลาชา
การลงทะเบียนเรียนซ้ําซอนเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) คาประกันอุบัติเหตุ คาประกันของเสียหาย คาหอพัก
คาอาหาร คาซักรีด และคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ตารางที่ ๒ ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนสถานศึกษาของเอกชน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
๑. สถานศึกษาที่ไมรับเงินอุดหนุน
(๑) ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา
(๒) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
(๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

ปละไมเกิน
ปละไมเกิน
ปละไมเกิน
ปละไมเกิน

๑๐,๘๕๖ บาท
๑๐,๕๕๖ บาท
๑๒,๖๔๗ บาท
๑๒,๙๔๗ บาท

-๒๒. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
(๑) ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา
ปละไมเกิน
๓,๘๗๔ บาท
(๒) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา
ปละไมเกิน
๓,๔๐๔ บาท
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
ปละไมเกิน
๒,๖๓๕ บาท
(๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ปละไมเกิน
๒,๖๐๕ บาท
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
๑.๑ สถานศึกษาที่ไมรบั เงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ปละไมเกิน ๑๓,๒๑๗ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปละไมเกิน ๑๕,๘๗๗ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
ปละไมเกิน ๑๕,๙๖๗ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
ปละไมเกิน ๑๖,๘๘๗ บาท
(๕) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปละไมเกิน ๑๙,๔๘๗ บาท
(๖) ประมง
ปละไมเกิน ๑๖,๘๘๗ บาท
(๗) อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ปละไมเกิน ๑๕,๘๘๗ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปละไมเกิน ๑๙,๔๘๗ บาท
๑.๒ สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ปละไมเกิน
๑,๑๔๘ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปละไมเกิน
๔,๑๔๒ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
ปละไมเกิน
๒,๙๒๓ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
ปละไมเกิน
๔,๐๕๑ บาท
(๕) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปละไมเกิน
๕,๗๙๑ บาท
(๖) ประมง
ปละไมเกิน
๔,๐๕๑ บาท
(๗) อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ปละไมเกิน
๔,๑๔๒ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปละไมเกิน
๕,๗๙๑ บาท
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา และหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.)
หรือเทียบเทา ใหเบิกไดครึ่งหนึง่ ของจํานวนที่จายจริงแตไมเกินคาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสาย
วิชา ดังนี้

-๓(๑) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ปละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตกรรม ปละเกิน
๒๕,๐๐๐ บาท
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดดังกลาวใหเปนไป
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหสถานศึกษาเอกชนทําการเปดสอนในสาขาวิชานัน้ ๆ
ตารางที่ ๓ ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑. สถานศึกษาของทางราชการ ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินปการศึกษาละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒. สถานศึกษาของเอกชน ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจา ยไปจริง แตไมเกินปการศึกษาละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๓. สําหรับการเบิกจายเงินสวัสดิการสงเคราะหเกีย่ วกับการศึกษาบุตรดังกลาว คาใชจายที่จะเบิกจายได
จะตองเปนคาใชจายตางๆ ที่สถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของ
สถานศึกษานั้นๆ ไมรวมถึงคาปรับตางๆ คาลงทะเบียนลาชา การลงทะเบียนเรียนซ้ําซอนเพือ่ ปรับผลการเรียน
(รีเกรด) คาประกันอุบตั ิเหตุ คาประกันของเสียหาย คาหอพัก คาอาหาร คาซักรีด และคารักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษา
---------------------------------------

