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กระทู้ถามที่ 352 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
1 พฤศจิกายน ๒๕64
เรื่อง ปัญหาเรื่องการชาระค่าเทอม ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อสะสมสูงถึงประมาณ 1 ล้านคน
และยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คนต่อวัน แม้ว่าจะมีการเร่งฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนแล้วแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อให้การกระจายวัคซีนทั่วถึง ปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้ส่งผลต่อทุกภาคส่วนในสังคมทาให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นการจากัด
การทากิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหยุดการประกอบอาชีพและขาดรายได้ซึ่งปัญหานี้
ได้ส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการศึกษา เนื่องจากหลายครอบครัวไม่มีรายได้แต่ยังคงต้องมีคา่ ใช้จ่ายโดยเฉพาะ
ในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานที่ต้องมีการชาระตามปกติ แต่ในทางกลับกันกระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนให้เป็นระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งทาให้นักเรียนต้องเรียน
จากที่บ้านมิไ ด้มีการเดิน ทางไปโรงเรียน แต่ที่ผ่านมาทางสถานศึกษายังคงมีการเรียกเก็บค่าเทอม
ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราปกติ
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว การต้ องช าระเงิ น ดัง กล่า วจึง ไม่มี ความสมเหตุ ส มผลและยั งสร้ า งควา มเดือดร้อน
ให้ กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วย ดังจะเห็นได้ว่ามีข่าวเรื่อง
การร้องเรียนไปยังกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการหามาตรการหรือนโยบายที่ชัดเจนในการดาเนินการแก้ไขปัญหานี้
เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่
ของสังคมที่ต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงขอเรียนถามว่า
1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการควบคุม ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าเทอม ค่าบารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้แก่นักเรียน
และผู้ปกครองหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
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2. หากไม่ มี น โยบายดัง กล่ า ว กระทรวงศึกษาธิก ารจะมีม าตรการใดที่ จ ะช่ วยเหลือและ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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คาตอบกระทู้ถามที่ 352 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ปัญหาเรื่องการชาระค่าเทอม ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้าพเจ้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้
คำตอบข้อที่ 1 และข้อที่ 2
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้มีนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง นักเรียน
และนักศึกษา โดยออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ให้คืนเงินบารุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว
2. กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย กเก็ บ เงิ น บ ารุ ง การศึ ก ษา ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น อาจพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินดังกล่าว
ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
3. กรณี ที่ ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว
สถานศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็น เหมาะสม
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้แจ้งให้สถานศึกษาที่มีการจัดเก็บเงินบารุง
การศึกษานอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการคืนเงิน ปรับลด หรืองดเก็บเงินบารุง
การศึกษาในรายการกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการหรือผ่อนผันขยายเวลาการชาระเงินบารุงการศึกษา
รวมถึงให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และงดใช้ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นที่ เ พิ่ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ป กครอง โดยในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น
ต้องดาเนินการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้พิจารณาจัดหา
เท่าที่จาเป็น และให้ชะลอหรืองดการจัดกิจกรรมในหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตรที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่ม
จากผู้ปกครองด้วย
สาหรับโรงเรียนเอกชน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ โ รงเรียนเอกชนลดหย่อนค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา และค่าบริการต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน
โดยมีโรงเรียนเอกชนให้ความร่วมมือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้
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- ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 238 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,524,259 บาท
- ลดค่าธรรมเนียมอื่น จานวน 252 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,745,182 บาท
- คืนค่าธรรมเนียมอื่น จานวน 524 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561,853,934 บาท
- ให้ทุนการศึกษากับนักเรียน จานวน 524 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 997,858,640 บาท
- ให้ผู้ปกครองผ่อนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โดยมีระยะปลอดดอกเบี้ย
ตลอดปีการศึกษา จานวน 931 โรงเรียน
- มีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น แจกเครื่องแบบนักเรียน ชุด พละ อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ในส่ว นของอาชีวศึกษา สถานศึกษาได้ช่วยเหลือโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และให้ผู้ปกครองดาเนินการผ่อนผัน
การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกับทางสถานศึกษา ทั้งนี้ การคืนเงินรายได้
ของสถานศึกษาในส่วนอื่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่างดาเนินการหารือกับ
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินการต่อไป
อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา จานวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวมถึ งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

