เรือ่ งเสร็จที่ ๗๘๐–๗๘๑/๒๕๔๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การเรียกเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน*

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมหี นังสือที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหบคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ไมนอ ยกวาสิบสองป ทีร่ ฐั จะตองจัดใหอยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจา ย และมาตรา
๖๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่
เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน แตมาตรา ๕๘
แหงพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหมีการระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน และองคกรอื่นเพื่อมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกนักเรียน โดยกําหนดเปนคาใชจาย
พื้นฐาน คือ คาเลาเรียน และอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียนทุกคน และคาใชจา ยพิเศษใหแกคน
พิการ ผูดอยโอกาส และนักเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
สภาพเศรษฐกิจ
แตเนือ่ งจาก ในการใหบริการและจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้
ของรัฐและเอกชนอาจมีคา ใชจา ยอืน่ นอกเหนือจากทีร่ ฐั จัดสรรให กลาวคือ การจัดการศึกษา
เพิม่ เติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การจัดประสบการณและการเรียนรูเ พื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของ
นักเรียนใหดขี น้ึ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาที่นอกเหนือจากที่
รัฐจัดสรรให แตยังมีความเห็นในทางกฎหมายแตกตางกันวาจะใหผูปกครองนักเรียนรวม
รับภาระคาใชจายทางการศึกษาดังกลาวไดหรือไม เพียงใด กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือ ดังนี้
๑. การเรียกเก็บคาใชจา ยเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของรัฐ
และเอกชน ซึ่งเปนคาใชจา ยในการจัดการศึกษานอกเหนือหลักสูตร การจัดประสบการณและการ

*

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถงึ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียนจะกระทําไดหรือไม เพียงใด
๒. หากสถานศึกษาของรัฐไมอาจเรียกเก็บคาใชจายตามขอ ๑ ได โรงเรียน
สาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่
กําหนดใหมีวตั ถุประสงคและระบบการบริหารจัดการศึกษาแตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อืน่ จะไมขอรับงบประมาณที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแก
ผูเ รียนทีร่ ฐั จัดสรรใหแกสถานศึกษาและขอเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาจากผูป กครองนักเรียน
ตามความเหมาะสมและจําเปนจะไดหรือไม
ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดมหี นังสือ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๐๓๑ ลง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเพิ่มเติมวา
๑. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกําหนดสถานศึกษาที่ใหบริการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนสองประเภท ดังนี้ จะไดหรือไม
๑.๑ สถานศึกษาที่ใหบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายซึ่ง
รัฐจะจัดใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียนที่ใชบริการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
๑.๒ สถานศึกษาทีใ่ หบริการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของรัฐและเอกชน
บางแหงผูเ รียนตองรับภาระคาใชจา ยในการเรียนเอง เชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนอื่นที่ประสงคไมขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายสวนบุคคลที่รัฐจัดสรรให โดยขอเก็บเงินบํารุงการศึกษาหรือคาเลา
เรียนจากผูปกครองนักเรียน
๒. ตามที่มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอสําหรับเด็ก
ทีอ่ ยูใ นเกณฑการศึกษาภาคบังคับนัน้ หากคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศและแจงการเขาเรียนวาเด็กคนใดไดเขาเรียนในสถานศึกษาใด
แลว เด็กคนนั้นไมยอมเขาเรียนในสถานศึกษาที่กําหนดให แตไปเขาเรียนในสถานศึกษาตามขอ
๑.๒ จะถือวาเด็กคนนั้นสละสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งเด็ก
จะตองเสียคาใชจา ยในการเรียนเองไดหรือไม
๓. กรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว แตเด็กคนนัน้ มีความ
ประสงคจะไปเรียนในสถานศึกษาอืน่ ทีม่ ไิ ดจดั ให สถานศึกษาดังกลาวจะปฏิเสธไมรับเด็กนั้นเขา
เรียนไดหรือไม

๓
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรบั
ฟงคําชีแ้ จงเพิม่ เติมจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แลว เห็นวามีประเด็นทีต่ องพิจารณา ๔ ประเด็น คือ
๑. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกําหนดสถานศึกษาที่ใหบริการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนสองประเภท ดังนี้ จะไดหรือไม
๑.๑ สถานศึกษาที่ใหบริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายซึ่ง
รัฐจะจัดใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียนที่ใชบริการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
๑.๒ สถานศึกษาทีใ่ หบริการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของรัฐและเอกชน
บางแหงผูเ รียนตองรับภาระคาใชจา ยในการเรียนเอง เชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตใน
สังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนอื่นที่ประสงคไมขอรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนทัว่ ไปเปนคาใชจา ยรายบุคคลทีร่ ฐั จัดสรรให โดยขอเก็บเงินบํารุงการศึกษาหรือคาเลา
เรียนจากผูปกครองนักเรียน
๒. การเรียกเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐ
และเอกชน ซึ่งเปนคาใชจา ยในการจัดการศึกษานอกเหนือหลักสูตร การจัดประสบการณและการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
การศึกษาของนักเรียนจะกระทําไดหรือไม เพียงใด
๓. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอสําหรับเด็ก
ทีอ่ ยูใ นเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ พรอมทัง้ ไดแจงการเขาเรียนวาเด็กคนใดไดเขาเรียนในสถานศึกษาใดแลว เด็กคนนัน้ ไม
ยอมเขาเรียนในสถานศึกษาที่กําหนดให แตไปเขาเรียนในสถานศึกษาตามขอ ๑.๒ จะถือวาเด็ก
คนนั้นสละสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งเด็กจะตองเสียคาใชจายใน
การเรียนเองไดหรือไม
๔. กรณีทค่ี ณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว แตเด็กคนนัน้ มีความ
ประสงคจะไปเรียนในสถานศึกษาอืน่ ทีม่ ไิ ดจดั ให สถานศึกษาดังกลาวจะปฏิเสธไมรับเด็กนั้นเขา
เรียนไดหรือไม
ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นวา มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา ๑๐ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหการจัดการศึกษา ตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย จากบทบัญญัตดิ ังกลาว รัฐมีหนาทีต่ อ งจัด

๔
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายและตองจัดใหอยางทั่วถึง ทัง้ นักเรียนมี
สิทธิและโอกาสเขารับการศึกษาซึ่งมีลักษณะดังกลาวเสมอกัน สถานศึกษาของรัฐทีจ่ ดั การศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงมีหนาทีต่ องจัดการศึกษาใหสอดคลองและเปนการสนับสนุนการปฏิบัตหิ นาที่
ดังกลาวของรัฐ สวนสถานศึกษาของเอกชนหามีหนาทีต่ อ งจัดการศึกษาดังเชนสถานศึกษาของรัฐ
ไม เวนแตสถานศึกษาของเอกชนจะรับจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไมเก็บคาใชจา ยตามทีร่ ฐั มี
หนาที่ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไมอาจประกาศกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเรียกเก็บคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนได แตสําหรับสถานศึกษาของเอกชนที่มิไดรับ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไมเก็บคาใชจา ยตามทีร่ ฐั มีหนาที่ ยอมไมมีหนาที่จะตองจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายแตอยางใด
ประเด็นทีส่ อง เห็นวา การจัดการศึกษานอกหลักสูตรสําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้นยอมไมอยูในหนาที่ที่รัฐจะตองจัดตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมเก็บคาใชจายตามที่ไดใหความเห็นในประเด็นทีห่ นึ่งแลว ดังนัน้
การจัดการศึกษานอกหลักสูตรจึงอาจเรียกเก็บคาใชจายได ทัง้ นี้ ตามความสมัครใจของนักเรียน
วาจะเขารวมในการศึกษานอกหลักสูตรนัน้ หรือไม
ประเด็นที่สาม เห็นวา หากคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเขาศึกษาใหแกเด็กซึง่ อยูใ นเกณฑการศึกษาภาคบังคับ รวมทัง้ ไดแจงเปนหนังสือ
ใหผูปกครองของเด็กทราบ๑ อันเปนการจัดใหเด็กเขารับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายและใหสิทธิโอกาสเสมอกันแลวก็ถือวารัฐไดปฏิบัตหิ นาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกลาว
ขางตนแลว สวนเด็กจะเลือกเรียนในสถานศึกษาทีร่ ฐั จัดใหหรือสถานศึกษาอืน่ ซึง่ ตองเสีย
คาใชจา ยก็เปนสิทธิของเด็กผูน น้ั
ประเด็นที่สี่ เห็นวา การจัดสรรโอกาสใหเด็กไดรับสิทธิเขารับการศึกษาภาค
บังคับตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนหนาทีข่ องคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเมื่อไดประกาศจัดสรรโอกาสใหเด็กเขารับการศึกษาใน
สถานศึกษาใดแลว สถานศึกษานัน้ ไมอยูใ นฐานะทีจ่ ะเปนผูเ ลือกไดวา จะรับหรือไมรบั เด็กเขารับ
๑

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ แลวแต
กรณีประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวาง
สถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยใหปด ประกาศไว ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองเด็กทราบกอน
เขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอ ยกวาหนึง่ ป
ฯลฯ
ฯลฯ

๕
การศึกษาภาคบังคับ หากแตมีหนาทีต่ องจัดการศึกษาใหแกเด็กผูมีสิทธิตามประกาศฯ สวนกรณี
ที่เด็กผูไดรับสิทธิเขารับการศึกษาภาคบังคับประสงคจะเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นที่
คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ มิไดประกาศจัดสรรโอกาสให
สถานศึกษาอืน่ นัน้ อาจปฏิเสธไมรบั เด็กทีม่ าขอเขาเรียนนั้นไดและหากเด็กเห็นวาการจัดสรร
โอกาสไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ก็จะตองรองเรียนหรือขอทบทวนกับคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตอไป
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