
โครงการจัดสรรเงินอดุหนุนนักเรยีนยากจนพิเศษ
แบบมเีง่ือนไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
สังกดั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

คูม่อืปฏบัิตงิาน

สาํนกับรหิารเงินอดุหนนุผูข้าดแคลนทนุทรพัย์
กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา



 

1 

คำนำ 

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 54 วรรคหก เพื ่อช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา         
และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) กำหนดให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา              
(กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครัวเรือนและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องตามความถนัดและความ
ต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมี 2  เงื่อนไขสำคัญ คือ (1) การมาเรียน นักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจะต้องมีอัตราการมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อเป็นมาตราการ
ป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา (2) น้ำหนัก ส่วนสูง ตามค่าการเจริญเติบโต นักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมี
พัฒนาการทางร่างการที่สมวัย  
         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ยังคงมี
ความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร    โดยให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเลื่อน
เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) หรือพื้นที่
ควบคุม (สีส้ม) ตามที่กระทรวงศึกษากำหนด  

 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
และคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค และสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงได้จัดทำ       
“คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19” เอกสารเล่มนี้ขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ แนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนและปฏิทินแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยหวังให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องสามารถใช้เป็น
แนวทางเพื่อดำเนินงานที่มีความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาต่อไป 
 

 สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 



 

การเข้าใช้งานสารสนเทศ และ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกบั กสศ. 

การเข้าใช้งานระบบของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

• เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org 

• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟนได้ที่ 
- ระบบ iOS : เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
- ระบบ Android : เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 1. EEF Call center  
    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-079-5475 กด 1 (ในวันและเวลาทำการ เวลา 08:30 –18:00น.) 
 2. Facebook page: การคัดกรองนักเรียนยากจน 
 3. Line official Account (จ.–ส. เวลา 08.00 – 20.00 น. / อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.)  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ ์
    พิมพ์ค้นหาและเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ : @cctthailand   หรือ สแกน QR code  
      
 

 
 
 
 

4. Youtube :  ช่อง EEF Thailand   “รายการ โชคดีที่มีครู” 

  



 

1 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  

(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 

สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง  
 

วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
1 - 25 มิ.ย. 64 

ระบบปิด 17.00 น. 
 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจบุัน 
(2) ดำเนินการให้นักเรียนเปิดบญัชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 
 ตามเงื่อนไขของ กสศ./ แก้ไขชอ่งทางการรับเงินคา่ครองชีพ 
(3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน)  
(รายชื่อนักเรียนที่มีการยกเลิกทนุจะต้องนำเข้าพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา (นร.05) จึงจะสามารถยกเลิกทุนได้สมบูรณ์) 

แอดมินโรงเรียน 
ครูประจำชัน้  

ตามที่ต้นสังกัด
กำหนด 

สถานศึกษาดำเนนิการผา่นระบบ DMC ของตน้สังกัด ดังนี้  
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มเก่า 
2) ตรวจสอบและยนืยันชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง 
3) ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน) 

ครูประจำชัน้ 
แอดมินโรงเรียน 

12 – 15 ก.ค. 64 
 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
(2)  ค่าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผา่นสถานศึกษา หรือ นักเรียนที่แจ้งรับผ่านบัญชี
พร้อมเพย์แล้ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชสีถานศึกษาที่เปิดรับเงนิอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

21 ก.ค. 64 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงินกลุ่มเก่า ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    แอดมินโรงเรียน 

21 ก.ค.  
-  

20 ส.ค 64 

สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเก่า 
กรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
สำหรับครูประจำชัน้ ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน  

แอดมินโรงเรียน 
ครูประจำชัน้ 

21 ก.ค. 
- 

31 ส.ค 64 
ระบบปิด 17.00 น. 

 

 สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
สำหรับครูประจำชัน้ ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากครูประจำชัน้ตามแบบรายงานการจัดสรรเงนิ
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ดำเนินการคืนเงินคา่ครองชพีของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

แอดมินโรงเรียน 
ครูประจำชัน้ 

21 ก.ค. 
- 

 31 ส.ค 64 

หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนกลุ่มเก่า ของสถานศึกษา 

แอดมินเขตพื้นที่ 



 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 

สำหรับ นักเรียนกลุ่มใหม่ 
 

วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 - 30 มิ.ย. 64 
 

สถานศึกษาวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน 
(1) ครูประจำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบา้นตามแบบขอรับเงินอุดหนนุฯ (นร.01) 
- นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนนุปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2561) 
- นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา 
- นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนแล้วไมผ่่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน 
- นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน  
(ทุกระดับชัน้ตั้งแต่ ระดับอนบุาล ถึง มัธยมศึกษาตอนตน้) 
(2) แอดมินโรงเรียน เตรียมข้อมูลนักเรียนยากจน ดำเนนิการจัดทำข้อมูลผ่านระบบ DMC 

 ครูประจำชัน้  

ตามที่ต้นสังกัด
กำหนด 

สถานศึกษายืนยนัตัวตนและเลอืกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มใหม่  
ตามข้อมูลการลงพืน้ที่เยี่ยมบา้น  ผ่านระบบ DMC  
ตรวจสอบและแก้ไข ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน  
หรือบัตรอ่ืนๆที่ราชการออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง  

แอดมินโรงเรียน 

12– 23 ก.ค. 64 
(10 วันทำการ)  

ระบบปิด 17.00 น. 
 

ระบบ cct.thaieduforall.org  เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับ              
เงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่  โดยดำเนินการจัดทำและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้  
1) ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆที่ราชการออกให้ของนักเรียน 
2) บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความ
สอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
3) บันทึก/ตรวจสอบ/ยนืยันลายเซ็นการรับรองข้อมูลของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ครบถ้วน 
4) บันทึกภาพถา่ยบา้นนักเรียน จำนวน 2 รูป ตามหลักเกณฑ์ที ่กสศ. กำหนด 

ครูประจำชัน้ 

13 ส.ค. 64 กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียนทนุที่ผา่นเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    
(1) สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูล กสศ.01 ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ”  
เพื่อแจ้งข้อมูลแก่คณะกรรมการสถานศึกษา  
(2) ดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนที่จะขอเปิดบัญชี 
(ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธกส.) 

กสศ. 

16 – 27 ส.ค. 64 
(10 วันทำการ) 

ระบบปิด 17.00 น. 
 
 
  

ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้สถานศึกษา บันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับ
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.05) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ดำเนินการดังนี ้
(1) นัดหมาย/จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามรูปแบบที่ กสศ. กำหนด 
(2) ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและยืนยนัข้อมูลนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” แบบ นร.01 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่า ที่มีการขอยกเลิกทุน (กรณียกเลิกทุนจะทำให้
นักเรียนเสียสิทธิ์การได้รับทนุปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค) 

แอดมินโรงเรียน 
ครูประจำชัน้ 
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 



 

(4) ลงนามและมีมติรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคและรับทราบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่ว กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561  
(เลขประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายการประชุม ลายเซ็นการรับรองข้อมูล นร.) 

6- 8 ก.ย. 64 
 

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค  กลุ่มใหม่ 
(1)  ค่าครองชีพ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ของนักเรียนทุนเสมอภาค 
2)  ค่าครองชีพ สำหรับนักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาหรอืนักเรียนที่แจ้งรับผ่านบญัชีพร้อม
เพย์แล้ว กสศ.ดำเนินการจัดสรรไม่ได้ เข้าบัญชีสถานศึกษาที่เปดิรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

กสศ. 

14 ก.ย. 64 สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการโอนเงิน กลุ่มใหม่ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org    แอดมินโรงเรียน 

14 ก.ย.  
–  

11 ต.ค. 64 

สถานศึกษาดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
เพื่อเป็นค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ 
กรณีที่นักเรียนรับเงินสด ผ่านสถานศึกษา ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
สำหรับครูประจำชัน้ ภายใน 20 วันทำการหลังจากระบบแจ้งสถานะการโอนเงิน 

ครูประจำชัน้ 

14 ก.ย. 
 –  

14 ต.ค. 64 
ระบบปิด 17.00 น. 

 

สถานศึกษาดำเนินการบันทึกขอ้มูลและการคืนเงิน ดังนี้  
(1)  ครูประจำชั้นบันทึกข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข                   
สำหรับครูประจำชัน้ ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.  
(2) แอดมินโรงเรียนติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากครูประจำชัน้ตามแบบรายงานการจัดสรรเงนิ
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน  
(3) ดำเนินการคืนเงินคา่ครองชพีของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org   รูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 

ครูประจำชัน้ 
แอดมินโรงเรียน 

14 ก.ย.– 
14 ต.ค. 64 

หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการติดตามการเบกิจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุม่ใหม่ ของสถานศึกษา  

แอดมินเขตพื้นที่ 

การบันทึกเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน กสศ. ของนักเรียนทุนเสมอภาค   
1) การบันทึกการมาเรียน   2) การบันทึกน้ำหนักส่วนสูง 

วันที่ดำเนินการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
12 ก.ค. 64 

- 
14 ต.ค.64 

 

ระบบ cct.thaieduforall.org   เปิดให้บันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค   
แอดมินโรงเรียน สามารถเลือกการบันทึกการมาเรียนของโรงเรียน ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) แบบรายวนั  ครูประจำชัน้เข้าบันทึกผ่านแอพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์ CCT 
2) แบบรายเดือน  ครูประจำชัน้ดำเนินการบันทึกจำนวนวนัมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค 
หมายเหตุ: การบันทึกการมาเรียนควรสอดคล้องกับขอ้มูลของโรงเรียนเพ่ือการติดตามภายหลัง 

ครูประจำชัน้ 
แอดมินโรงเรียน 

1 – 14 ต.ค. 64 ระบบ cct.thaieduforall.org เปิดให้ดำเนินการบันทึก น้ำหนัก ส่วนสงู ของนักเรียนทุนเสมอภาค   ครูประจำชัน้ 

12 ก.ค.  
- 14 ต.ค.64 

 

หน่วยกำกับติดตาม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการติดตามสถานศึกษา  
ให้บันทึก 2 เงื่อนไข  1) การมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค และ 2) นำ้หนัก – ส่วนสูง 

แอดมินเขตพื้นที่ 

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 แนวทางการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 

1.1 หลักการ 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.3 แนวทางการดำเนนิงาน 
1.4 นิยามที่เก่ียวข้อง 
1.5 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 
1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่และขัน้ตอนการดำเนินงาน 

2.1 บทบาทหนา้ที่ ระดบัสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยกำกบัติดตาม 
2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
2.3 ขั้นตอนการประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.4 อัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
2.5 การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นกัเรียนทุนเสมอภาค 

ส่วนที ่3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข 
3.2 ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
3.3 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
3.4 การเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการเปิดบัญชีธนาคาร 
3.5 การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถานศึกษา 

     4.1 หลักการดำเนินงานในส่วนของสถานศึกษา 
     4.2 การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
ภาคผนวก 

    แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง  

    หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 

    คำถามที่พบบ่อย(FAQ) 

 

 



 

ส่วนที่ 1 

แนวทางการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 

1.1 หลักการ 

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561 มาตรา 5(2) กำหนดวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfer : CCT) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
(Data Management Center : DMC)  ประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” เข้าสู่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไขแก่นักเรียนยากจนพิ เศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ทั่วประเทศ      
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทา
อุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของ
นักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทาง
การศึกษา  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) สนับสนุนสถานศึกษาเพื่อการคัดกรอง ตรวจสอบ และการรับรองข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอ

ภาคด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT)  

2) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนานกัเรียนที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3)  สนับสนุนการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ครัวเรือน และ

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา  

4) สนับสนุนการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมมาตรการการช่วยเหลือในสถานการณ์

ต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการมาเรียนเพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้รับโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 



 

1.3 แนวทางการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กับ กสศ. 

2. ร่วมพิจารณาผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื ่อนไขเพื ่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
ครอบครัว และสนับสนุน สถานศึกษาให้สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่
นักเรียนทุนเสมอภาคได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

3. สนับสนุนติดตามการรายงานผลนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยนักเรยีนจะต้อง
รักษาอัตราการมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมด และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้อง
รายงานอัตราการมาเรียน และน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ กสศ. ทราบซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงิน
อุดหนุน 
 

1.4 นิยามที่เกี่ยวข้อง 

1. นักเรียนทุนเสมอภาค : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy 
Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำหนด และจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี  

2. นักเรียนกลุ่มเก่า : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Proxy Means 
Test : PMT) และได้รับทุนต่อเนื่องจาก กสศ. เมื่อปีการศึกษา 2563  

3. นักเรียนกลุ่มใหม่ : หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะครัวเรือนยากจนและต้องดำเนินการคัดกรองความยากจน
ในปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งประเภท ดังนี้ 
(3.1) นักเรียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ.2561) 
(3.2) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่มีการย้ายสถานศึกษา 
(3.3) นักเรียนที่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความยากจนพิเศษ 
(Extremely Poor)  
(3.4) นักเรียนที่ไม่เคยสมัครขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง 
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

4. เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข : หมายถึง เงินอุดหนุนที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยนักเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

5. ค่าครองชีพ : หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
6. หน่วยกำกับติดตาม : หมายถึง หน่วยงานที่ต้นสังกัดมอบหมาย หรือขอความร่วมมือในการสนับสนุน และ

ติดตามสถานศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ  

 
 



 

1.5 หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 

 

รูปแบบที่ 1 คัดกรองแบบครัวเรือนทั่วไป 

การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในครัวเรือนทั่วไป กสศ. ประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้   

1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน                 
ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน  

2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน  ได้แก่ 
1. สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้)  
2. การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บา้นเช่า/อยู่กับผู้อื่น) 
3. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
4. ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า) 
5. แหล่งน้ำดื่ม 
6. แหล่งไฟฟ้า 
7. ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใชง้านได้) 
8. ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้) 

 
รูปแบบที่ 2 คัดกรองแบบครัวเรือนสถาบัน 

การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคในกรณีครัวเรือนสถาบัน ซึ่งหมายถึง นักเรียนอาศัยใน องค์กร
ศาสนา โรงเรียนพักนอน สถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน กสศ. ประเมิน
จากข้อมูลด้านรายจ่ายของสถาบันในการดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายรับและทรัพย์สินของสถาบัน
โดยประมาณ รวมถึงยังพิจารณาจากความประสงค์ของสถาบันในการขอรับทุน และสามารถดำเนินการตาม
เงื่อนไขที่ กสศ. กำหนดไว้ โดยรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
(1) ชื่อครัวเรือนสถาบัน ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ ผู้รับผดิชอบสถาบัน 
(2) ประเภทสถาบัน  มลูนิธิ/สถานสงเคราะห์  ,  วัด/ศาสนาสถาน , โรงเรียนพักนอน 
(3) การอยู่อาศัยของนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนสถาบัน  
(4) การให้ความช่วยเหลือของครัวเรือนสถาบัน 
(5) รายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนในครัวเรือสถาบัน 
(6) จำนวนนักเรียนที่ครัวเรือนสถาบันดูแล ช่วยเหลือ 
(7) รายรับจากการสนบัสนนุ/การบริจาค ทั้งในรูปแบบเงินและสิ่งของ 
(8) ที่ดินใชป้ระโยชน์ / อาคาร / ยานพาหนะที่ใช้งานได้ 
(9) ครัวเรือนสถาบัน มีความประสงค์รับเงินอุดหนนุจาก กสศ. และ การปฏิบตัิตามเงื่อนไข 
นอกจากนี้ ยังอาศัยข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ อาทิ สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายสภาพครัวเรือนสถาบนั ข้อมูล

ที่ตั้งครัวเรือนสถาบัน และ ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดบัตำบล/หมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบ 
 



 

ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจะนำมาประมวลผลดว้ยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : 
PMT) โดย ค่าน้ำหนักคะแนนความยากจนของครัวเรือน1 จะมีคา่แตกต่างกัน คา่นำ้หนักที่ไดจ้ะถูกนำมาแปลงเปน็
ระดับค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถแบ่งระดบัออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

(1) ระดับยากจนน้อย (Near Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 ถึง 39   
(2) ระดับยากจน (Poor) ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 40 ถึง 49   
(3) ระดับยากกจนพิเศษ (Extreme Poor)  ค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ 50 ถึง 100  

 

1.6 การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การบันทึกข้อมูลรายได้ และข้อมูลสถานะครัวเรือนเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดกรองนักเรียนยากจน               
ให้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ปกครองของนักเรียน 
2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์

การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้ 
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใน

ตำบลที่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 
1.1 ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือชำนาญการ 

หรือเทียบเท่า 
1.2  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1.3  ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1.4   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

                            (กรณีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ  
                            หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กสศ. จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐตามข้อ 1.4 เป็นผู้รับรองข้อมูลของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู ้รับรองและลงลายมือชื่อในแบบรับรองและระบุเลขประจำตัวประชาชนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจกระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
  

 
1 ค่าคะแนนความยากจน  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยและลักษณะของครัวเรือนรายตัวแปรแปลงเป็นคะแนน    
0-100 เรียงจากยากจนน้อย ยากจน และยากจนพิเศษ ซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากการดำเนินงานปีการศึกษา 2562  โดยคณะนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  



 

ส่วนที่ 2 

บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน 

2.1 บทบาทหน้าที่ ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยกำกับติดตาม 

การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กสศ. ได้
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อดำเนินงานโครงการ
ผ่านกลไกของเขตพื้นที่การศึกษาของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด  โดย จำแนกระดับการดำเนินงานโครงการและ
บทบาทหน้าที่ไว้ดังนี้ 

ระดับสถานศกึษา  สามารถแบง่บทบาทหน้าที่ 3  ระดับ ดังนี ้ 

1. ครูคัดกรองหรือครูประจำชั้น สามารถดำเนนิการโดยเลือกใช้ Mobile Application (ใชไ้ดท้ั้ง Online หรือ
Offline) และเว็บไซต์ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้  

(1) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง เพื่อบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน (แบบ นร.01) โดยดำเนินการ คัดกรองความยากจน ข้อมูลรายได้ของสมาชิกครัวเรือน 
สถานะของครัวเรือน 8 ด้าน ถ่ายภาพที่พักอาศัย เช็คอินพิกัดบ้าน  

(2) นำข้อมูลการคัดกรองความยากจนให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง รับรองข้อมูลและรับทราบการ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กสศ. ได้กระทำ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม พ .ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ.2561  

(3) นำแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ ตามประกาศของ กสศ. “รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียนยากจน” 

(4)  ครูผู้เยี่ยมบ้านหรือสำรวจข้อมูล ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน (แบบ นร.01) 

(5) เมื่อ กสศ. ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้ดำเนินการแจ้งผลการรับเงินอุดหนุน
นักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ นร.08) ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยมีการจัดสรรเงิน
อุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 2 ช่องทาง คือ ผ่านพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคที่ผูกกับเลขประจำตัว
ประชาชน และ ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา กรณีนักเรียนขอรับเป็นเงินสด 

(6) นัดหมายเวลาในการมารับเง ินอุดหนุนแบบมีเง ื ่อนไข (เฉพาะกรณี น ักเร ียนขอรับเง ินสด  
ผ่านสถานศึกษา) รวมทั้งเบิกจ่ายเงินอดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค  

(7) จัดทำเอกสารตามรายละเอียดแบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค) พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายงานการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

(8) บันทึกการมาเรียน และน้ำหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนทุนเสมอภาค” 



 

2. ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (admin โรงเรียน) สามารถดำเนนิการผ่านเว็บไซต์ระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน โดยมี
บทบาทหนา้ที่ ดังนี ้

(1) ดำเนินการติดตามการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ของผู้
ประจำชั้น และสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางและปฏิทินการดำเนินงานโครงการ  

(2) เมื ่อ กสศ. ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” ให้สถานศึกษาดำเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื ่อรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคของ
สถานศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย (แบบ นร.05) 

(3) เมื่อ กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนทุนเสมอภาค” ผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด) และ/หรือบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค  
ตามที่สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่าน
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังครูประจำชั้น และเตรียมการแจ้งผลการ
จัดสรรเงินอุดหนุนไปยังนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง  (แบบ นร.08) 

(4) ดำเนินการติดตามแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น  ในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กรณี นักเรียนขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และตรวจสอบได้  

(5) ตรวจสอบข้อมูลแบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับแอดมินโรงเรียน เพื่อ
ดำเนินการคืนเงินค่าครองชีพที่ไม่สามารถจ่ายได้  

(6) กรณีที่มีการคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส่วนค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค ให้ดำเนินการ
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ กสศ. กำหนด 

3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิง่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) และยังช่วยสนบัสนนุการดำเนินงานของ ครูประจำ
ชั้น ครูผู้ดูแลระบบตลอดจนผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เจา้หน้าที่ของรัฐ โดยต้อง
มีการมอบหมายหน้าที่การดำเนนิงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ ดงันี้ 

(1) มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือครูที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน เปน็ “ผู้ดูแลระบบคัดกรอง (แอดมินโรงเรียน)” 
เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลระบบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และดำเนนิการเป็นผู้ประสานงานทั้งเรื่อง การสื่อสารกับ
ครูประจำชัน้ การดำเนินการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา และ การประสานงานกบั กสศ.  

(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณและการ
ดำเนินงานที่เก่ียวข้อง คือ เจ้าหน้าที่การเงนิ บัญชี ของสถานศกึษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการ
บัญชี และแนวทางที่ กสศ.กำหนด  

 

 

 

 



 

ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา 
การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื ่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการคัดกรองความยากจน (แบบ นร.01) และข้อมูล
สถานะครัวเรือนที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดประชุมดังกล่าวได้ 2 รูปแบบ ดังนี้  
1) ดำเนินการประชุมปกติ  2) ดำเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทที่จะต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ก. รับรองผลการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ที่ผ่านเกณฑ์ “ยากจนพิเศษ” และข้อมูลนักเรียนทุน

เสมอภาครายละเอียดตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) 
ข. กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว แต่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การคัดกรองความยากจน 

อาทิเช่น นักเรียนไม่ได้มีความยากจนตามเกณฑ์  หรือข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง  ให้ระบุเหตุผล
ประกอบที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

ค. ระบุมติที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค               
การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องมีผู้แทนอย่างน้อย 5 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม 
ดังนี้ 

(1) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
(2) ผู้แทนชุมชน 
(3) ผู้แทนผู้ปกครอง 
(4) ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(5) ผู้แทนครูที่รับผิดชอบการคัดกรอง 

กรณีที่สถานศึกษาต้องการเพิ่มผู้แทนชุมชน เพื่อให้สามารถรับรองสถานะครัวเรือนได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมพื้นที่บริการของนักเรียนทุนเสมอภาค สถานศึกษาสามารถเพิ่มผู้แทนชุมชนได้ 

ทั้งนี้ หากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานมอบหมาย ให้ 
รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุมแทนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดับหน่วยกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี

เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานของสถานศึกษาโดยให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ
โครงการ ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินงานที่ถูกต้องกำกับติดตามให้สถานศึกษาเบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตลอดจนสุ่มลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการในระดับสถานศึกษา และครัวเรือนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กสศ. ดังนี้ 

(1) จัดประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ด้านกระบวนการและการใช้ระบบสารสนเทศ) 

(2) ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย การคัดกรองนักเรียนยากจนของสถานศึกษาและรบัรองข้อมูลของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ตดิตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือ
น้ำหนัก ส่วนสูง ให้เป็นไปตามปฏิทินและแนวทางการดำเนนิงานของ กสศ. 

(3) สุ่มลงพืน้ที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกระบวนการคัดกรองการจ่ายเงินให้กับนักเรียนทนุเสมอ
ภาคและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จา่ยเงินของสถานศึกษาให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) 

(4) กรณีมีการร้องเรียน หน่วยกำกับติดตามจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดดว้ย 
  



 

2.2 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นร.01) 

 
1. ครูคัดกรองหรือครูประจำชั้น สำรวจรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนที่มีสภาพความยากจนและความด้อยโอกาส 

รวมทั้งประเมินรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน และดำเนินการเลือกประเภท
ความด้อยโอกาส “ยากจน” ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data management Center: DMC) 
ของต้นสังกัด  

2. ดำเนินการสมัครขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ตามแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) 
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

3. ครูคัดกรองหรือครูประจำชั้นนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อลงเยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลครัวเรือน
จากผู้ปกครองผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ 

4. สอบถามข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลรายได้สมาชิกครัวเรือน สถานะครัวเรือน 8 ด้าน ตามแบบขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) โดยสามารถเลือกจัดเก็บผ่านแอปพลิเคชั่น หรือกระดาษแล้วนำมาบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบก็ได้ 

5. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้องก่อนให้ผู้ปกครองลงนามรับรองข้อมูลและรับทราบ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กสศ . ได้กระทำโดยชอบด้วย
กฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561  

6. นำข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองว่านักเรียนอาศัย
อยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง 
            สำหรับการถ่ายภาพทีพ่ักอาศัยของนักเรียนปัจจุบนั จำนวน 2 ภาพ ประกอบดว้ย 

ภาพที่  1 ภาพถ่ายภายนอกที่พกัอาศัย ถ่ายให้เห็นหลังคาและฝาผนงัของที่พักอาศัยทั้งหลัง 
ภาพที่  2 ภาพถ่ายภายในทีพ่ักอาศัย ถ่ายให้เห็นพื้นและบริเวณภายในที่พักอาศัย 

หมายเหตุ : กรณีที่พักอาศัยของนักเรียนอยู่ต่างจังหวัด/ตา่งประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้
ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับป้ายชื่อสถานศึกษา  

 
 

 
 

แผนภาพที ่1 ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค 



 

 

คำอธิบายเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) 

1. จำนวนสมาชิกครัวเรือน : หมายถึง จำนวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ก็ได)้ 
ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน จัดหา หรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน โดยบุคคล
เหล่านั้นอาจเป็นญาติ หรือไม่เป็นญาติก็ได้ แต่ไม่นับสมาชิกที่ไปทำงานที่อื่นและไม่กลับมาพักนอนที่บา้น นาน
เกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ระยะเวลานับจากเดือนก่อนสัมภาษณ์ย้อนหลังไป 12 เดือน เช่น 
เดือนที่สัมภาษณ์คือ เดือนมิถุนายน 2562 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา คือ เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2562) 

2. รายได้ของสมาชิกในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกแต่ละคนต่อเดือน หากไม่มีรายได้ให้กรอก 0 
บาท รายได้ของนักเรียนไม่นับเป็นรายได้ของครัวเรือน กรณีที่สมาชิกในครั วเรือนมีรายได้ที่ได้รับมาจาก
สมาชิกที่ไปทำงานที่อื่นให้นับด้วย เช่น เงินที่ได้รับจากลูกหลานหรือสามี /ภรรยาที่ไปทำงานในเมืองหรือ
ต่างประเทศ 

3. รายได้ในครัวเรือน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน 
4. รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน : กรณีรายได้บางประเภทมิไดเ้ป็นรายได้ประจำที่เข้ามาทุกเดือน ให้คำนวณ

จากรายได้หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เปน็ต้นทนุในการประกอบอาชีพทัง้ปี หารด้วย 12 เดือน อาทิเช่น รายได้จาก
การขายผลผลิตทางการเกษตร ให้หักต้นทุนในการทำการเกษตรก่อน 

5. รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน : หมายถึง รายได้ของสมาชิกทกุคนในครัวเรือนรวมกัน หารด้วยจำนวน
สมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด 

6. ความพิการ : หมายถึง ผู้ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและดา้นสติปญัญา 
7. ความพิการทางร่างกาย : หมายถึง ผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยนิ ทางการสื่อความหมายและทาง

กายหรือการเคลื่อนไหว 
8. ความพิการทางสติปัญญา : หมายถึง ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และทางสตปิัญญาและการเรียนรู้ 
9. บิดามารดา : หมายถึง บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
10. ผู้ปกครอง : หมายถึง บิดามารดา ผู้อนบุาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับ
เด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

11. สถานสงเคราะห์/ครัวเรือนสถาบัน : หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป เช่น องค์การศาสนา โรงเรียนกินนอน สถานสงเคราะห์ 
มูลนิธิ เปน็ต้น 

12. โรคเรื้อรัง : ตามนิยามที่กระทรวงสาธารณสุขใช้มี 2 นิยาม คือ 

1)  โรคเร้ือรัง คือ ภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังที่ไม่ติดต่อ หรือภาวะที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายตามอายุ  

ส่วนใหญ่จะไม่มสีาเหตุที่แนน่อน มีปัจจัยเสี่ยงหลายอยา่ง มีระยะเวลาฟักตัวของโรครวมถึงระยะเวลาของ

การดำเนินโรคที่ยาวนาน ไม่ติดต่อโดยทางสัมผัส สามารถทำให้เกิดความพิการหรือการทำงานที่ผิดปกติ

ของร่างกายและรักษาไม่หาย 



 

2)  โรคเร้ือรัง คือ ภาวะที่มีความผิดปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติของร่างกาย เป็นภาวะที่เปน็อย่างถาวร ทำ

ให้เกิดความพิการ เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนปกติได้ ผูป้่วยที่

อยู่ในภาวะนี้ต้องการการกายภาพบำบัดหรือการปรับตัวสำหรับสภาวะนี้ นอกจากนั้นยังต้องรกัษาติดตาม

ดูแลในระยะยาว รวมทั้งโรคประจำตัวทีส่ามารถรักษาหายได้ แต่ถ้ารักษาติดต่อกันนานเกิน 3 เดือนแล้ว

ยังไม่หาย ยังคงต้องรักษาต่อไป ให้ถือว่าเป็นโรคเร้ือรัง 

13. เกษตรกรรม : หมายถึง การเพาะปลูกพืชตา่งๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การทำประมง และทำปา่ไม้ 
14. ที่ดินที่ใช้ทำการเกษตร : หมายถึง ที่ดินที่ใช้เพื่อการผลติทางการเกษตร โดยมีกรรมสิทธิ์ในการถือครอง

หรือไม่มี เช่น ที่ดินเชา่ ให้นับรวมที่ดินทีไ่ด้ใช้ประโยชน์ทุกผนื ซึง่อาจอยู่คนละท้องที่ได้  
 

การคัดกรองนักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข อาศัยข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม นร.01 เพื่อประเมิน

รายได้ทางอ้อม ด้วยวิธีการทางสถิติ ข้อมูลสถานะครัวเรือนทั้งแปดด้านจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อกำหนดระดับรายได้

และความยากจนของครัวเรือนนักเรียน ดังนั้นครูผู้เก็บข้อมูลต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ให้มากที่สุด เมื่อได้คะแนนความยากจนของครัวเรือนทั้งหมด กสศ.จะแบ่งระดับคะแนนความยากจนออกเป็นช่วง จาก

ระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย (0) ถึง จนมากที่สุด (100) 
 

2.3 การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05) 

สถานศึกษา สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ 2 รูปแบบ  
1) ดำเนินการประชุมปกติ ให้มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและมีการถ่ายภาพการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันการจัดประชุม  
2) ดำเนินการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการบันทึกวิดิโอการประชุม พร้อมแนบภาพถ่ายการประชุมและ
ลายเซ็นการประชุมตามแนวทางการจัดประชุม อ้างอิง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563  
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษา จะต้องมีองค์ประชุมอย่าง
น้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วย  1.ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา  2.ผู้แทนชุมชน  3.ผู้แทนผู้ปกครอง                  
4.ผู้อำนวยการสถานศึกษา  5.ผูแ้ทนครูที่รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และบทบาทให้คณะกรรมการทราบ ดังนี ้
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูลแบบขอรับทุนนักเรียนยากจน   
(แบบ นร.01) เพื่อรับรองข้อมูลการขอรับทุนนักเรียนยากจนและสถานะครัวเรือนของนักเรียนรายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์
การคัดกรองตามที่ กสศ. กำหนด กรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง
นักเรียนยากจนพิเศษแต่ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาตามขั้นตอนการประชุมและระบุมติที่ประชุม ในการพิจารณารับรองข้อมูล
นักเรียนทุนเสมอภาค ลงลายมือชื่อและถ่ายรูปการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบฟอร์ม นร.05  
3) คณะกรรมการศึกษารับทราบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ.2561  



 

 
 
ข้อควรระวัง  
สำหรับการพิจารณารายชื ่อนักเรียนทุนเสมอภาคขอให้พิจารณาโดยเห็นข้อมูลแบบขอรับทุนนักเรียนยากจน                      
(นร.01) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับทุนเสมอภาคของ กสศ. 
 

2.4 อัตราการจัดสรรเงินอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข  

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดกรองด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test : PMT)  “ยากจนพิเศษ” อัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อปี  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
จัดสรรเป็นค่าครองชีพให้แก่นักเรียนโดยตรงท้ังหมด อัตรา 1,500 บาทต่อคน   
 

 

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข แก่นักเรียนทนุเสมอภาค สังกัด สพฐ. 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ระดับการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน(บาท) 

เงินอุดหนุน 
แบบมีเงื่อนไข  

นักเรียนทุนเสมอภาค 
(บาท) 

รวมจำนวนเงินที่
นักเรียนทุนเสมอภาค

ได้รับ/คน (บาท) 

จ่ายให้นักเรียน/ผู้ปกครอง 
(บาท)  

อนุบาล  
 

500 
(กสศ.จัดสรรให้เฉพาะ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์

ยากจนพิเศษ) 

1,500 
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 

2,000 2,000  
500 = (เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐาน) 
1,500 = (ค่าครองชีพ) 

ประถมศึกษา สพฐ. จัดสรร 
 

1,500 
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 

1,500 
 

1,500 
(ค่าครองชีพ) 

มัธยมศึกษาตอนต้น สพฐ. จัดสรร 
 

1,500 
(กสศ.จัดสรรเพิ่มเติม) 

1,500 
 

1,500 
(ค่าครองชีพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 การจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค 

           กองท ุนเพ ื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ .) ดำเน ินการจ ัดสรรเง ินอ ุดหน ุนแบบมีเง ื ่อนไข                     
ในส่วนของค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้  
1. เข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค (สามารถเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีคา่ธรรมเนยีมการเปิดบัญชี 3 

ธนาคาร ดงันี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธกส. ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด) 

2. เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่เปิดตามเงื่อนไขที่ กสศ . กำหนด  สำหรับกรณีที่นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับ

เงินสดผ่านสถานศึกษา โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ.

กำหนด ภายใน 20 วันทำการหลังจากที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  

ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เลือกเมนู 

“สถานะการโอนเงิน” ระบบแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยจะระบุจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งหมด และรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคทั้งในส่วนที่ขอรับผ่านบัญชีพร้อยเพย์และขอเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาดำเนินการแจ้งนักเรียนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง โดยสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (แบบ นร.08) เพื่อให้ผู้ปกครองทราบว่าได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จาก กสศ.  

3) สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการแจ้งนัดหมาย                   
การมารับเงินค่าครองชีพแก่ผู้ปกครอง และจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองพร้อมจัดทำแบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น และลงลายมือชื่อการรับเงินไว้เป็นหลักฐาน   

4) กรณีที่ผู้ปกครองที่มีรายชื่อปรากฎตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินไม่สามารถมารับเงินสดได้ ให้ผู้ปกครอง
สามารถมอบอำนาจให้ผู้ที่เห็นสมควรรับเงินสดแทนได้ โดยลงนามมอบอำนาจตามรายละเอียดในแบบ นร.08 

5) กรณีที่ผู ้ปกครองไม่สามารถมอบอำนาจได้ ให้ผู ้อำนวยการโรงเรียนตรวจสอบสาเหตุและรับรองข้อมูล 
ผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขชื่อผู้ปกครองให้ถูกต้อง พร้อมรับรองตามรายละเอียดในแบบ นร.08 

6) เงินอุดหนุนที่ กสศ. จัดสรรให้สถานศึกษาเป็นเงินนอกงบประมาณประเภท “เงินอุดหนุน” ให้สถานศึกษา
จัดทำบัญชี หรือคุมบัญชีนอกงบประมาณตามระเบียบของสถานศึกษา หรือต้นสังกัดนั้ น ๆ โดยใบเสร็จรับเงิน และ
หลักฐานการเบิกจ่ายให้สถานศึกษาออกใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินและเก็บตัวจริงไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้องส่งกลับมา
ที่ กสศ. 

7) เมื่อดำเนินการจ่ายเงินสดแก่นักเรียนที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกแบบรายงาน
การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  

8)  กรณีนักเรียนไม่มีตัวตน มีการย้ายออก ลาออก เสียชีวิต จบการศึกษา และไม่สามารถมารับเงินอุดหนุนใน
ส่วนค่าครองชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คืนเงินกลับไปยัง กสศ. ผ่านระบบ  Bill 
Payment  ภายในระยะเวลาที่ปฏิทินการดำเนินการกำหนด 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  

3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขดังกล่าวต้องมีการใช้จ่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานดังนี้ 

สังกัด เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (1) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน  
(เฉพาะระดับชั้นอนุบาล) 
(2) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  

 

(1) “เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ให้สถานศึกษาจัดสรรเงินให้แก่นักเรียน/ผู้ปกครอง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 5 รายการ ดังนี ้

▪ ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
▪ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
▪ ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
▪ ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
▪ ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น 

 
(2) “เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   

กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ให้นักเรียน/ผูป้กครอง เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อบรรเทาอุปสรรคและเป็นคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 ช่องทางการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 

สังกัด ช่องทางรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (1) บัญชีธนาคารของสถานศึกษา 
(2) บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

 

3.3 การเปิดบัญชธีนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค สถานศึกษา และ
นักเรียนทุนเสมอภาค สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ 3 ธนาคาร ดังนี้ 

ลำดับ ธนาคาร ประเภทบัญช ี
1 ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย ์

2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เงินฝากออมทรัพย ์
3 ธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียก 

 
 

การเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : กรณีบัญชีสถานศึกษาที่เปิดเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก กสศ . มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม 
เช่นในกรณี การเกษียณอายุราชการหรือโยกย้ายตำแหน่งของผู้มีอำนาจลงนาม ให้สถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคารเจ้าของบัญชีและแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
 

(1) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจา่ยอย่างนอ้ย 3 คน  

และมีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 
 

(2) สถานศึกษาเลือกเปิดบัญชธีนาคารทีส่ะดวกในการดำเนนิการ 

 

(3) สถานศึกษา ดำเนนิการเปิดบัญชีตามชื่อบัญชีที่ กสศ. กำหนด ดังนี้  

    - ชื่อบัญชี “กสศ. เพื่อโรงเรียน (ระบชุื่อโรงเรียน)” 

    - ชื่อบัญชี “โรงเรียน (ระบชุือ่โรงเรียน) เพื่อขอรับเงินอุดหนุน กสศ.” 
 

(4) สถานศึกษา บนัทึกข้อมูลผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค  

ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของสถานศึกษา และภาพถ่ายหนา้สมุดบัญชีธนาคารของสถานศึกษา 



 

 
3.4 การเปิดบัญชธีนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีธนาคาร 

 
 

ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รับการสนับสนนุจาก ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารออมสินและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการเปิดบัญชีธนาคารและบริการพร้อม

เพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาคโดยไม่ต้องฝากเงินและเสียคา่เปดิบัญชี/คา่รักษาบัญชีเงนิฝากของนักเรียน   

1. เงื่อนไขการเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าเปิดบัญชี ของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(1) ต้องเป็นนักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ. ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น  

(2) การเปิดบัญชีธนาคารต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค 

2. การดำเนินการขอเปิดบัญชี  

          (1)  ครูผู้ดูแลระบบ เลือก “ธนาคาร” ที่จะให้นักเรียนเปิดบัญชี 3 ธนาคารตามที่ กสศ. กำหนด  

(2) ครูคัดกรองหรือครูประจำชั้นดำเนินการพิมพ์ใบขอเปิดบัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 (3) แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมใบขอเปิด

บัญชีจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารและสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคาร  

 (3) นักเรียนทุนเสมอภาคนำเอกสารขอเปิดบัญชีในส่วนที่ธนาคารรับรองการเปิดบัญชี นำส่งให้สถานศึกษา

เพื่อบันทึกข้อมูลการเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 (4) นกัเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า ที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องจาก กสศ. ให้สถานศึกษาดำเนินการแจ้งเปลี่ยน

ช่องทางการรับเงินและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคาร ตามระยะเวลาที่ปฏิทินการดำเนินงานกำหนด  

 (5) นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ สามารถดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารได้หลังจากที่ กสศ. ประกาศรายชื่อ

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษแล้วเท่านั้น และสถานศึกษาดำเนินการแจ้งช่องทางการรับเงินผ่านกระบวนการ

รับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.05) 

 (6) กรณีนักเรียนทุนเสมอภาคมีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. 

สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 - รูปแบบที่ 1 เลือกรับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด  

 - รูปแบบที่ 2 แจ้งยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์เดิม และดำเนินการเปิดบัญชีพร้อมเพย์กับ ธนาคารกรุงไทย  

                            ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการดำเนินการการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(1)แอดมินโรงเรียน เลือก “ธนาคาร” และ “สาขา” ผา่นระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 

(2) ครูประจำชั้น พิมพ์แบบฟอร์มการเปิดบัญชีเงนิฝากและบริการพร้อมเพย์                       

นำแบบฟอร์มการเปิดบัญชีธนาคาร ทำความเข้าใจกับนักเรียน/ผู้ปกครองเพื่อนำไปเปิดบัญชี 

(3) ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนนิการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมสมัครบริการพร้อมเพย์ 

(4) นักเรียนนำใบยืนยนัการเปิดบัญชีธนาคารกลับมาให้ครูประจำชัน้ 

(5) ครูประจำชั้นดำเนินการยืนยันการเปิดบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนเสมอภาค 

และแก้ไขช่องทางการรับเงินของนักเรียนทุนเสมอภาค ผา่นระบบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 



 

3.5 การคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
 

 เงินอุดหนุนส่วนของนักเรียนทุนเสมอภาค (ค่าครองชีพ) กรณีที ่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษาให้
ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคภายใน 20 วันทำการ นับตั้งแต่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีการ
แจ้งสถานะการโอนเงิน ในกรณีที่นักเรียนไม่มีตัวตน หรือมีการย้ายออก ลาออก จบการศึกษา เสียชีวิต หรือไม่สามารถ
มารับเงินอุดหนุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สถานศึกษาคืนเงินกลับไปยัง  กสศ. ภายในระยะเวลาที่ปฏิทิน
กำหนด  โดยสถานศึกษาดำเนินการโอนเงินคืน ผ่านระบบ Bill Payment  โดยเข้าบันทึกข้อมูลการคืนเงินในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ชำระเงินผ่านบญัชีธนาคาร Mobile application ของทุกธนาคาร   

สามารถดำเนินการสแกน QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 (ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยครูแอดมินโรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลการคืนเงนิ และดำเนนิสแกน QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน 

(2) ทำการโอนเงนิจากบัญชสี่วนตัวผา่นระบบ Mobile Bankingและดำเนินการคนืเงิน 

(3) พิมพ์ Slip การโอนเงินจากระบบ Mobile Banking เพื่อแนบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคืน และเสนอเรื่องเพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินตามกระบวนการของสถานศึกษา  

(4) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและเสนอขอลงนามอนมุัติการเบิกจ่าย 

(5) รับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินและลงนามในใบสำคัญรับเงินไวเ้ป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  

รูปแบบที่ 2 ชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเทา่นั้น   

สามารถดำเนินการได้โดยการพิมพ์ใบชำระเงนิที่มี QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพืน้ฐาน
นักเรียนยากจน  (มีคา่ธรรมเนียมการคืนเงิน 10 บาท/ครั้ง โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายจาก กสศ. ได้) 
โดยครูแอดมินโรงเรียนดำเนนิการดังนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลการคืนเงิน และดำเนิน พิมพ์ใบชำระเงิน ที่มี QR Code หรือ Barcode จากระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

(2) ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยแนบใบชำระเงิน ที่มี QR Code หรือ Barcode และเสนอเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน และขออนุมัติการคืนเงินพร้อมทั้งดำเนินการคืนเงิน ณ เคาท์เตอร์
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น  

(3) นำหลักฐานการโอนเงินคืน กสศ. เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาดำเนินการส่งเงินคืน กสศ. เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาสามารถ เข้าพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป 

 

 



 

ส่วนที่ 4 

การดำเนินงานเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในส่วนของสถานศึกษา 

4.1 หลักการดำเนินงานในส่วนของสถานศึกษา 

กสศ. มีนโยบายให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรยีน
ทุนเสมอภาค ตามระเบียบ ขั้นตอน และแบบฟอร์ม รวมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินตามที่ กสศ.กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 เมื่อสถานศึกษาได้รับทราบสถานะการโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาคจาก กสศ. 
ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้ว ให้ครูผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่สถานศึกษา
ได้รับทั้งหมด รวมทั้งรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา และแจ้งผู้เกี ่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายของ
สถานศึกษา นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับยอดเงินในบัญชี 
4.2 การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

การจ่ายเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา 
“ค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องกับการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค ซึ่งการจ่ายเงินให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
(1) ให้ครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนทุนเสมอภาคโดยพิมพ์แบบ นร.08 จากระบบปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน กรณีที่นักเรียนประสงค์ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับเงิน
ภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแสดงสถานะการโอนเงิน  
 หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองและผู้รับมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อในส่วนของการมอบอำนาจ (แบบ นร.08) และผู้รับมอบอำนาจสามารถมารับเงินค่าครองชีพ และนำบัตร
ประจำตัวประชาชนมาแสดงตน เพื่อใช้ประกอบการรับเงินค่าครองชีพของนักเรียนทุนเสมอภาค  

(2) เมื่อผู้ปกครองนักเรียน/ผู้แทนทีไ่ด้รับการมอบอำนาจ มาขอรับเงิน ให้ครูประจำชัน้หรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา พิมพ์ “แบบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนนุแบบมีเงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น” 
จากระบบปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามการรับเงิน  
พร้อมทั้งครูประจำชัน้หรือครูคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค และผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลง
ลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน  

(3) เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการรับเงินค่าครองชีพ 
นักเรียนทุนเสมอภาค พร้อมทั้งประทับตราจ่ายเงินแล้วและวันที่จ่ายเงินไว้ด้วย 

(4) ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินดังกลา่วบนัทึกใน “ทะเบียนรับ-จา่ยอุดหนุนนักเรียน
ทุนเสมอภาค” (เอกสารแนบตามภาคผนวก) เพื่อให้ทราบวา่สถานศึกษาได้ใช้จา่ยเงิน ไปแล้วเทา่ไร คงเหลือเท่าไร ตรง
กับจำนวนเงินคงเหลือในมือและในบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่ อีกทั้งการทำทะเบียนรับ-จา่ยเงินจะช่วยให้ง่ายในการ
จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน 

(5) ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับครูประจำชั้น และ
เอกสารประกอบเข้าแฟ้มเอกสารไว้โดยเรียงลำดับตามวันที่เกิดรายการ 
  



 

ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าครองชีพ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ครปูระจ ำชัน้หรอืครคูดักรอง พมิพแ์บบ นร.08 แจง้ผูป้กครองมำรบัเงนิ
ภำยใน 20 วนัท ำกำรตำมที ่กสศ.ก ำหนด 

(2) กรณีทีผู่ป้กครองนักเรยีนไม่สำมำรถมำรบัเงนิดว้ยตนเอง  
    ใหผู้ป้กครองและผูร้บัมอบอ ำนำจกรอกลงนำมในสว่นของกำรมอบอ ำนำจ 

(3) เมื่อผูป้กครองนักเรยีนมำรบัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข  
ใหค้รปูระจ ำชัน้ จดัท ำแบบหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข  
ส ำหรบัครปูระจ ำชัน้ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน  
(เอกสำรชุดนี้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนทีโ่รงเรยีน ไม่ตอ้งน ำสง่ กสศ.) 

(4) เจำ้หน้ำที ่บญัช ีกำรเงนิตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ของเอกสำร      
พรอ้มประทบัตรำจ่ำยเงนิแลว้  

(5) เจำ้หน้ำที ่บญัช ีกำรเงนิ น ำเอกสำรบนัทกึในทะเบยีนรบั-จ่ำยเงนิ 
    และจดัเอกสำรเขำ้แฟ้มของโรงเรยีน   



 

ภาคผนวก 
    แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  : แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (นร.01) 
                                : แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
                                  โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศกึษา (นร.05) 
                                : หนังสือแจ้งผลการรับเงนิอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (นร.08) 
                                : แบบหลักฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564  
                                  สำหรับครูประจำชัน้   กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผา่นสถานศึกษาเท่านั้น  
                                  (ดำเนินพิมพ์เอกสารจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
                                : แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงินสด 
                                  ผ่านสถานศึกษา สำหรับครูประจำชั้น และแอดมินโรงเรียน  
                                  (ดำเนินการรายงานผา่นระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
    หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง :  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ กสศ. 
                                  :  พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
                                  :  ประกาศ กสศ. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ์
                                    หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
    คำถามที่พบบ่อย(FAQ) 
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แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

 โรงเรียน       สังกัด       
1. ข้อมูลนักเรียน ชือ่นักเรียน                  นามสกุล      ชั้น    
     เลขประจำตัวประชาชน  

สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่แยกกันอยู ่ พ่อแม่หย่าร้าง พ่อเสียชีวิต/สาบสูญ แม่เสียชีวิต/สาบสูญ  เสียชีวิตทั้งคู่/สาปสูญ  พ่อ/แม่ทอดทิ้ง  

นักเรียนอาศัยอยู่กบั   พ่อ/แม ่  ญาติ  อยู่ลำพัง  ผู้อุปการะ/นายจา้ง  ครัวเรือนสถาบัน 

ชื่อผู้ปกครองนักเรียน               นามสกุล      ความสัมพันธ์กับนกัเรียน          
การศึกษาสูงสุด     อาชีพ                              เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง/สมาชิกครัวเรือนที่ติดต่อได้           
เลขประจำตัวประชาชน                                                                        ไม่มีเลขประจำตวัประชาชน  

 ได้สวัสดิการแห่งรัฐ(ทะเบียนคนจน)/โครงการคนละคร่ึง/เราชนะ/ม.33เรารักกัน 
 

2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวันักเรียน) รวม   คน (หากอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน ให้ข้ามไปตอบข้อที่ 4) 

(สมาชิกในครัวเรือนหมายถึง สมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายร่วมกัน) 

คน
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

ความ 
สัมพันธ์

กับ
นักเรียน 

เลขบัตร
ประชาชน/ 
เลขบัตรที่

ราชการออก
ให้ 

การ 
ศึกษา
สูงสุด 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา/มี

โรคเรื้อรัง (หาก
มีใส่เครื่องหมาย 

✓) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได้รวม 
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่าจ้าง
เงินเดือน 

อาชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

สวัสดิการ
จากรัฐ 

(บำนาญ, 
เบี้ย

ผู้สูงอาย,ุ 
เงินอุดหนุน 
 อื่น ๆ จาก

รัฐบาล) 

รายได้จาก
แหล่งอื่นๆ 
(เงินโอน

ครอบครัว, 
ค่าเช่า 

และอื่นๆ) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 รวมรายได้ครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)   
 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกท้ังหมด จากข้อ 2)   

 

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน (ใส่เครือ่งหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกบัความเปน็จริง เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง  มีคนพิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุเกินกวา่ 60 ป ี      

  เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว  มีคนอายุ 15-65 ปีทีว่่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)  

  ครัวเรือนไม่มีภาระพึ่งพิง 

     3.2 การอยู่อาศัย  อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน  อยู่บ้านเช่า (เสียค่าเช่า) เดือนละ ……………….. บาท   

  อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟร ี  หอพัก 
3.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย (บันทึกสิ่งที่เหน็) 

วัสดุที่ใช้ทำพื้นบ้าน (ที่ไม่ใชใ่ต้ถุนบ้าน)  กระเบื้อง/เซรามิค  ปาเก้/ไม้ขัดเงา  ซีเมนตเ์ปลือย  ไม้กระดาน 

  ไวนิล/กระเบื้องยาง/เส่ือน้ำมัน  ไม้ไผ ่    ดิน/ทราย     อื่น ๆ 

วัสดุที่ใช้ทำฝาบ้าน   ฉาบซีเมนต ์  อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก  สังกะสี  ไม้กระดาน 
  ไม้อัด  สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์/ซีเมนต์บอร์ด  ไม้ไผ/่ท่อนไม้/เศษไม้  ดิน ไวนิล และอื่น ๆ 

รูปถ่าย 

นักเรียน 
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วัสดุที่ใช้ทำหลังคา  โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนยีม)  กระเบื้อง/เซรามิค  ไม้กระดาน    

   ใบไม้/วัสดุธรรมชาติ  ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก  อื่น ๆ 

มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย/บริเวณบา้น  มี  ไม่มี 

3.4 ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า)  ไม่ทำเกษตร  ทำเกษตร   [   มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร ่   มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่     มีที่ดินเกิน 5 ไร่ ]  

3.5 แหลง่น้ำดื่ม  น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ำ  น้ำประปา  น้ำบ่อ/น้ำบาดาล  น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/ลำธาร 

3.6 แหลง่ไฟฟ้า  ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ   

  มีไฟฟ้า [  เครื่องปั่นไฟ/โซลาเซลล์  ไฟต่อพ่วง/แบตเตอรี่   ไฟบ้านหรือมิเตอร์ ] 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู ้ [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน  [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพื้นบ้าน (ขนาดเล็ก)  ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน 

3.8 ของใชใ้นครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  คอมพิวเตอร์  แอร ์  ทีวีจอแบน  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น  ไม่มีของใชด้ังกล่าว 
 

4. ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบสว่นน้ีเฉพาะกรณีนักเรยีนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน  

ประเภทสถาบัน   มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์  (  จดทะเบยีน  ไม่จดทะเบยีน)  วัด/ศาสนสถาน     โรงเรียนพักนอน    อื่นๆ 
ชื่อสถาบัน                 จังหวัด.                          . 
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบัน……………………………………………………………………………………………………………………….เบอรโ์ทรศัพท์…………………………………… 

นักเรียนรายนี้อยู่กับสถาบันตั้งแต่เดือน  ปี พ.ศ.      พกัอาศัยในสถาบันแบบ  ประจำไม่ไปกลับ   ไปกลับบ้านเสาร-์อาทิตย์/ช่วงปิดภาคเรียน  
สถาบันให้ความชว่ยเหลอืแก่นกัเรียนรายนี้ด้วยวิธ ี(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  ให้เงินสด  ให้สิ่งของ  ให้ที่พักอาศัย  ให้อาหาร  ให้การเดินทาง  ดูแลด้านการศึกษา  ดูแลด้านสุขภาพ 
สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี ้      บาท/คน/ปีการศึกษา 
สถาบันมีนักเรียนในความดแูล ณ ปจัจบุัน จำนวน   คน 
สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น       บาท/ป ี
สถาบันมีที่ดิน      ไร ่       งาน     อาคาร           หลัง     ยานพาหนะที่ใช้งานได้         คัน 

   สถาบันมีความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนสำหรับนักเรียนรายนี้หรอืไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 
5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรยีน 

ระยะทาง    กิโลเมตร  เมตร ใช้เวลา   ชั่วโมง         นาที ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป-กลับ   บาท/เดือน 

วิธีเดินทางหลัก  เดิน  จักรยาน รถโรงเรียน  จักรยานยนต์ส่วนตัว  รถส่วนตัว 

 เรือส่วนตัว จักรยานยนต์รับจา้ง รถโดยสารประจำทาง/รับจ้าง เรือโดยสารประจำทาง/รับจา้ง 
 

6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรยีน ในปัจจุบัน  

บ้านเลขที่     หมู่ที่   ตรอก/ซอย     ถนน        

ตำบล/แขวง     อำเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     

 

7. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบัน 

     ภาพที่พักอาศัยของนักเรียนไดม้ากจาก  คุณครูลงเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง     ให้นักเรียนถ่ายภาพมาให้ 

     ประเภทภาพถ่าย    ภาพถ่ายที่พกัอาศัย/หอพัก ของนักเรียน    ภาพถ่ายครัวเรือนสถาบัน 

     ภาพถา่ยนักเรียนคู่กับป้ายโรงเรียน  

      ที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด   ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ  ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพที่พกัอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พักอาศัยนกัเรียน                                                รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกัอาศัยนักเรียน 
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หมายเหตุ: กรณีทีพ่ักอาศัยอยูต่่างจังหวัด/ตา่งประเทศ หรอืไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้ถ่ายภาพนกัเรียนคู่กับป้ายชื่อสถานศึกษาแทน 

8. การรับรองข้อมูล 

 ข้าพเจา้ขอใหก้ารรับรองว่าข้อมูลในข้อ 1 ถึงข้อ 7 ของแบบขอรับเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจนฉบบันี้ เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าจริง  

9. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม 

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th) 

 

10. การรบัรองข้อมูลโดยเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 ข้าพเจา้                                                                                      เลขประจำตัวประชาชน                                              

ตำแหน่ง                                        

      ขอรับรองว่านกัเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสจริง 

      ไม่ขอรับรอง เนื่องจาก       

 ลงชื่อ                                                                เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 (                                                               ) 

 

    ข้าพเจา้                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

      ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมลูของนักเรียนจริง 

       

 ลงชื่อ                                                               ผู้อำนวยการสถานศึกษา    

 (                                                               ) 

 

 

 

 

 

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ตั้งอยูเ่ลขที ่388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th 

ลงชื่อ                                                              นักเรียน 

                (                                                            ) 

ลงชื่อ                                                              ผู้ปกครอง 

                   (                                                            ) 

นักเรยีนที่มอีายเุกนิ 10 ปี ให้ลงนามสว่นนีด้้วย หากอายุไม่ถึงให้ผู้ปกครองลงนามยนิยอมแทนได้   

ครผูู้เยี่ยมบา้น/สำรวจข้อมูล   ลงชื่อ  
    

          (                                           ) 

ตำแหน่ง ………………………………………………………………….. 

 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

พ้ืนและบริเวณภายในของที่พักอาศัย 

http://www.eef.or.th/


ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียน ......................................................... 
ภาคเรียนที่ ………….. ปีการศึกษา …………………………… 

 

ประธานคณะกรรมการ    ข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................. 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน.............................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์......................................... 

 

เลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)    ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์................................. 

 

กรรมการคนที่ 1 (ตวัแทนผู้ปกครอง)    ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................... 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์........................................ 

 

กรรมการคนที่ 2 (ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น)    ข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์.......................................... 

 

กรรมการคนที่ 3 (ตวัแทนครู)    ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 

ตำแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................. 

เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์.................................... 

 

ขอรับรองว่าได้มีการประชุมเพื่อรับรองผลการพิจารณา รายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารนี้ เป็นนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ และ

สมควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 



ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

  แบบ นร.05  

รายชื่อนักเรียนกลุม่เก่าทีไ่ด้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.  
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................  

รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ...................................... 
 
 

 
ที ่

เลขประจำตัวประชาชน
นักเรียน 

ชื่อ – นามสกลุ ชั้น 

ช่องทางการรับเงิน การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ. 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

รับเงินสดผ่านสถานศึกษา บัญชีพร้อมเพย์นักเรียน          อัตราการมาเรียน 
วันมาเรียนจริง/วันที่เปดิเรียน 

น้ำหนัก/ส่วนสูง 
1= เป็นไปตามเกณฑ ์

มาตราฐาน 
2= ตำ่กว่าเกณฑ์ 

มาตราสูง 

        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 



ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

  แบบ นร.05  

 

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ท่ีผ่านเกณฑก์ารคดักรองตามค่าคะแนนการวดัรายได้ทางอ้อม (PMT) 
เพื่อพิจารณารบัรองข้อมลูของคณะกรรมการเพื่อการรบัเงินอดุหนุนแบบมีเง่ือนไข 

ภาคเรียนท่ี ......... ปีการศึกษา .................  
รหสัโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ...................................... 

 

 
ท่ี 

เลขประจ าตวั
ประชาชน
นักเรียน 

ช่ือ – นามสกลุ ชัน้ 

สถานะของนักเรียน ความเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษา ช่องทางการรบัเงิน 
 

 
1= มตีวัตนในสถานศกึษา 

2=ยา้ยออกจาก
สถานศกึษา 

3= ลาออกจากสถานศกึษา 
4= เสยีชวีติ 

 

เหน็ด้วยกบัเกณฑ์
การคดักรองและ
รบัรองข้อมูลแบบ
ขอรบัทุน(นร. 01)

ถกูต้อง 

ไม่เหน็ด้วยกบัเกณฑ์
การคดักรอง  

(เลือกเหตุผล) 
1=ขอ้มลูแบบขอรบัทุน  
(นร. 01) ไม่ถูกตอ้ง 

2= สถานะไม่สอดคลอ้ง
ตามสภาพความจรงิ 

 

รบัเงินสดผ่าน
สถานศึกษา 

บญัชีพร้อมเพย์
นักเรียน 

         
         
         
         
 

 

 

 



ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

  แบบ นร.05  

รายชื่อนกัเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับเงินสดผา่นสถานศึกษา  จำนวน ………… คน 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนกัเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์  จำนวน ………… คน 

ที ่ เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน ชื่อ – นามสกลุ ระดับชั้น 

    

    

 

 

 
ที ่

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน ชื่อ – นามสกลุ ระดับชั้น 
 

ชื่อผู้ปกครอง 

     
     
     
     
     
     



ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

  แบบ นร.05  

ข้อมลูบญัชีธนาคารของสถานศึกษาท่ีเปิดรบัเงินอดุหนุนแบบมีเง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพโหลดรูปภาพ 
หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน 

ที่เปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ. 

ชื่อบัญชี  : …………………………………………………………….. 

ธนาคาร : ……………………………………..  สาขา : ………………………………… 

เลขบัญชีธนาคาร : ………………………………………………….. 

เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ /ส่ง SMS แจ้งเตือน : ………………………………………. 

ผู้มีอำนาจสั่งจา่ยเงินประกอบดว้ย 

1. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ตำแหน่ง …………………………………. 

2. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ตำแหน่ง …………………………………. 

3. ช่ือ …………………………………….  นามสกลุ ……………………………………  ตำแหน่ง …………………………………. 



ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน............................................ ภาคเรียนที่ …….. ปีการศึกษา ………. 

ณ วันที่ ……….. เดือน………. ปี………… 

มีมติการประชุมเพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. ดังนี้ 
1. รับรองสถานะนักเรียน   นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษทัง้หมด จำนวน ………….. คน 

o มีตัวตนในสถานศึกษา  จำนวน ………….. คน 

o ย้ายออกจากสถานศึกษา จำนวน ………….. คน 

o ลาออกจากสถานศึกษา   จำนวน ………….. คน 

o เสียชีวิต   จำนวน ………….. คน 

2. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาครายละเอียดตามแบบขอรับทุน (นร. 01) จำนวนทั้งหมด ………….. คน 
2.2 ผ่านการรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การคดักรองและแบบขอรับทุน (นร.01) จำนวน ………….. คน 

2.2 ไม่ผา่นการรับรองข้อมูลตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรบัทุน(นร.01) จำนวน ………….. คน 

o ข้อมูลแบบขอรับทุน (นร. 01) ไมถู่กต้อง   จำนวน …………. คน 

o  สถานะไม่สอดคล้องตามสภาพความจริง  จำนวน ………….. คน 

3. รูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
o ประชุมแบบปกต ิ

o ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

มติการประชุม 
o เห็นสมควรดำเนินการและรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดด้านบน 

o ไม่เห็นสมควร เนื่องจาก …………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

o ข้าพเจ้ารับทราบวา่ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ.  

ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่การดำเนินงานตามพ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ท่ีได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th) 
 

(ลงชื่อ)....................................................................ประธานคณะกรรมการ 
(.................................................................) 

    
 
(ลงชื่อ)................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน      (ลงชื่อ) ................... ..........................................ตัวแทนผู้ปกครอง 

 (.................................................................)        (.....................................................................) 
            
 

(ลงชื่อ).................................................................... ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น        (ลงชื่อ) ............ .......................................................ตัวแทนครู 
 (.................................................................)        (.....................................................................) 

             

                                    

http://www.eef.or.th/


หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
นักเรียนทุนเสมอภาค 

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตั้งอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th 
 

แบบ นร/กสศ.08 

        

วันที่............(วันที่พิมพ)์................................. 

เรียน..(ชื่อผู้ปกครอง).......……………...............……………..….......…  
 

 ส ำ นั ก ง ำ น ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ค ว ำ ม เ ส ม อภ ำ ค ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  (ก ส ศ .) ข อ เ รี ย น ใ ห้ ท่ ำ น ท ร ำ บ ว่ ำ                                    

(ชื่อนักเรียน).............................ระดับชั้น.........................โรงเรียน.........................................ได้รับเงินอุดหนุนแบบมี

เงื่อนไข จำก กสศ. และเป็นนักเรียนทุนเสมอภำคที่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลำ 3 ปีต่อเนื่องนับจำกวันที่ได้รับ

กำรประกำศรำยชื่อจำก กสศ. โดยเงื่อนไขกำรรับทุนคร้ังนี้ นักเรียนต้องมำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอและมีกำรมำเรียนไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ 85 ของเวลำเรียนทั้งหมดในภำคเรียนนั้นๆ เพื่อท ำให้ กสศ . สำมำรถติดตำมผลกำรให้ทุนเสมอภำคและ

สำมำรถช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 ทั้งนี้ ในภำคเรียนที่ ……… ปีกำรศึกษำ ……….. กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ส ำหรับเป็นค่ำครอง

ชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค จ ำนวน ………. บำท  ผำ่น 2 ช่องทำงตำมที่ทำ่นได้แจ้งช่องทำงกำรรับเงินกับโรงเรียน 

ซึ่ง กสศ. ได้ด ำเนนิกำรโอนเงนิจ ำนวนดังกลำ่วเรียบร้อยแล้ว ท่ำนสำมำรถด ำเนนิกำรได้ ดงันี้  

1) ท่ำนที่แจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค สำมำรถตรวจสอบกับ

ธนำคำรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

2) ท่ำนที่แจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินสดผ่ำนโรงเรียน ขอให้ด ำเนินกำรเตรียมบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนๆที่

รำชกำรไทยออกให้ มำรับเงินสดพร้อมถ่ำยรูปกำรรับเงินที่โรงเรียนในวันที่ ………… เดือน ………. ปี ………….. ตำมที่

โรงเรียนแจ้งวันในกำรรับเงินอุดหนุนดังกล่ำว 

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านซึ่งเป็นผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง ต้องท าการมอบอ านาจให้สมาชิกใน

ครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับเงินสดที่โรงเรียนแทน  ตามแบบใบมอบอ านาจข้างล่างนี้  
 

 

--------โปรดฉีกตามรอยประ เพือ่ส่งมอบหลักฐานดงักล่าวแก่โรงเรียน กรณีไม่สามารถมารับเงนิได้ด้วยตนเอง------- 

(กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นมารับแทน) 

ข้ำพเจ้ำ ช่ือ…………………………………………….นำมสกุล …………………………………………… ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน ……………………………..        

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆทีร่ำชกำรไทยออกให้ ………………………………………………………………………… 

ขอมอบอ านาจให้ ช่ือ ..................................................นำมสกลุ ……………………………………… ควำมสมัพันธ์กับนักเรียน ……………………………..     

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆทีร่ำชกำรไทยออกให้ ………………………………………………………………………… 

มำรับเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ของ กสศ. จ ำนวน................บำท ภำคเรียนที่ …………. ปีกำรศึกษำ …………………….. 

ขอรับรองวำกำรกระท ำท่ีผรูับมอบอ ำนำจไดกระท ำไปนั้น ใหถือเสมือนหนึ่งเปนกำรกระท ำของขำพเจำและเพือ่เปนหลักฐำนรับรองกำรมอบอ ำนำจในครั้งนี้  

ผมูอบอ ำนำจและผรูับมอบอ ำนำจขอลงลงลำยมือช่ือไวเ้ปนส ำคัญตอหนำพยำน 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผู้มอบอ ำนำจ                      ลงช่ือ...................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 

           (...........................................................)                                  (...........................................................) 

                ลงนำม ณ วันท่ี ………..เดือน ………… ปี ……………….. 

 



นร/กสศ.08 ส ำหรับสถำนศึกษำ 

ใบรับรองกำรจ่ำยเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  

กรณีที่ต้องด ำเนินกำร   นักเรียนไม่มีผู้ปกครอง ผู้ปกครองเสียชีวิต หรือ ผู้ปกครองไม่สามารถมอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนใดมารับเงินสดที่สถานศึกษาได้  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบสาเหตุและรับรองข้อมูลผู้ที่เป็น

ผู้ปกครองนักเรียนและมารับเงินสด ณ ปัจจุบัน  

 

กสศ. เป็นหน่วยงำนของรัฐ จัดต้ังขึ้นตำม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561  
ต้ังอยู่เลขที่ 388 อำคำร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400  

 โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th 

 

 

(กรณีผู้ปกครองไม่สำมำรถมอบอ ำนำจได้ ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับรองข้อมูล) 

ข้าพเจ้า …………………………………………….นามสกุล …………………………………………… ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ……………………………..        

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………………………………………… 

ได้ตรวจสอบสาเหตุที่ผู้ปกครองไมส่ามารถมอบอ านาจให้บุคคลที่เกีย่วข้องมารับเงินสดได้ เนื่องจาก 

 (  ) นักเรียนไม่มผีู้ปกครอง  

 (  ) ผู้ปกครองเสยีชีวิต   

 (  ) ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะมอบอ านาจได้   ประกอบด้วย   เจ็บป่วย ผูป้่วยติดเตียง และ ถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 

ขอรับรองให ้ช่ือ ..................................................นามสกลุ ……………………………………… ความสัมพันธ์กับนักเรียน ……………………………..   

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ บัตรอื่นๆทีร่าชการไทยออกให้ ………………………………………………………………………… 

ซึง่เป็นผู้ปกครองคนปัจจุบันของ  (ช่ือ – นามสกุลนักเรียน) ……………………………………………………………. 

เป็นผู้เงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข ของ กสศ. จ านวน................บาท ภาคเรียนที่ …………. ปีการศึกษา …………………….. 

และเพือ่เปนหลักฐานรับรองการรบัเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในครั้งนี ้ผรูับรองและผรูับเงินขอลงลงลายมือช่ือไว้เปนส าคัญตอหนาพยาน 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับรอง                      ลงช่ือ...................................................ผู้ปกครองปัจจุบัน 

           (...........................................................)                                  (...........................................................) 

 

                ลงนาม ณ วันท่ี ………..เดือน ………… ปี ……………….. 

 



แบบหลกัฐานการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่ม …………………. 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    ส าหรบัครปูระจ าชัน้ 
กรณี นักเรียนขอรบัเงินสดผ่านสถานศึกษาเท่านัน้  

 

   วันที่จา่ยเงนิ ……. เดอืน ………. พ.ศ. 2564 
โรงเรียน  ……………………………………….   รหัสโรงเรียน ………………………………….. สงักัด ………………………………………………………. 

นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนนุแบบมเีงือ่นไขต่อเนื่อง ระดบัชั้น …………  ห้อง ……..ทั้งหมด …… คน   
ระดบัชั้นอนุบาล ……. คน  อัตราคนละ ………. บาท   จำนวน ………… บาท 
ระดบัชั้นประถมศึกษา ….. คน อตัราคนละ ………. บาท   จำนวน ………… บาท 
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  …. คน   อตัราคนละ ………. บาท   จำนวน ………… บาท 
และขอรับรองว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นค่าครอง
ชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หากไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  โรงเรียนยินยอมชดใช้เงินให้กับ กสศ. ต่อไป 
 
 

ที ่

 
ระดับชั้น 

/ห้อง 

ชื่อ – สกุล  
นักเรียนทุนเสมอภาค 

ชื่อ – สกุล 
ผู้ปกครอง 

เลขประจำตัว
ประชาชนผู้ปกครอง 

จำนวนเงิน (บาท) 
(ขึ้นอัตโนมตัิ) 

ลายมือชือ่ 
ผู้รับเงิน 

1    
 

  
 

2    
 

  
 

3       



 
รายงานการเบกิจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค   ระดับชั้น ………. ห้อง …….. จำนวน ……… คน  
 
                     เบิกจ่ายได้ครบทุกคน         เบิกจ่ายได้ไม่ครบ  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน …………. คน  
 
รวมจำนวนที่เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น …………….. บาท    เงินคงเหลือ (คืนเงินกลับมายัง กสศ.)  ……………………..  บาท  
  
หมายเหตุ :  1) กรณีผู้รับเงินไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนทุนเสมอภาคตามรายช่ือที่ปรากฎ ต้องมีการลงนามมอบอำนาจผู้รับเงินแทนตามแบบฟอร์ม นร.08 
และแนบดังกล่าวไว้กับแบบหลักฐานการจ่ายเงินฉบับนี้ และเก็บไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้องนำส่งมายัง กสศ. 
                2) กรณีไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขได้ เนื่องจากนักเรียนไม่มีตัวตน ย้าย ลาออก เสียชีวิต ใหด้ำเนินการคืนเงินดังกล่าว  
กลับมายัง กสศ. ผ่านระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคต้นสังกัด ในรูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน /ครูประจำชัน้                          

                                                          (…………………………………………………..)                                 
 
 

                                                                              ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 

 
                             ลงชื่อ..................................................ผูต้รวจสอบ/เจ้าหน้าที่การเงิน บัญช ีโรงเรียน 

                                                       (…………………………………………………..) 

4    
 

  
 



 

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

 

แบบรายงานการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข  
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรบัเงินสดผ่านสถานศึกษา  กลุ่ม …………….. 

ส าหรบัครปูระจ าชัน้ 
 

วนัทีจ่่ายเงนิ  …….. กรกฎาคม 2564  
 

 ตามทีโ่รงเรยีน........................ รหสัโรงเรยีน .............................................  สงักดั .............................................  
ไดร้บัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข (นักเรยีนทุนเสมอภาค) จากส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา (กสศ.) ผ่านบญัชธีนาคารของสถานศกึษา เพื่อใหด้ าเนินการจดัสรรเป็นค่าครองชพีแก่ผูป้กครองและนักเรยีนทุน
เสมอภาค เพื่อแบง่เบาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาของครวัเรอืน และเป็นมาตราการป้องกนัการหลุดออกจากระบบ
การศกึษา ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564  
นักเรยีนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่บัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขต่อเน่ือง ระดบัชัน้ …………  หอ้ง ……..ทัง้หมด …… คน   
ระดบัชัน้อนุบาล ……. คน  อตัราคนละ ………. บาท 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ….. คน อตัราคนละ ………. บาท 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  …. คน   อตัราคนละ ………. บาท 
 

ตารางแสดงรายชื่อนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข  
ระดบัชัน้ …………  หอ้ง …….. จ านวน …………. คน   
   

 เลขประจ าตวัประชาชน 
(ขึน้อตัโนมตั)ิ 

ชื่อ – นามสกุล 
นักเรยีนทุนเสมอภาค 

(ขึน้อตัโนมตั)ิ 

ชัน้/หอ้ง 
(ขึน้อตัโนมตั)ิ 

จ านวนเงนิ 
(ขึน้อตัโนมตั)ิ 

หมายเหตุ  

        กรณีทีไ่ม่ไดด้ าเนินการติก๊  
ใหข้ึน้ว่า คนืเงนิกลบั กสศ. 

      
      
รวมรายจ่ายทัง้สิน้ (บาท)   

  

สรปุรายละเอียดการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเง่ือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดบัชัน้ ………….. ห้อง …………. 

  เบกิจ่ายไดค้รบทุกคน         เบกิจ่ายไดไ้ม่ครบ  ไม่สามารถเบกิจ่ายได ้จ านวน x  คน 
             จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรจาก กสศ.     X บาท  
              รวมรายจ่ายทัง้สิน้                       x บาท  
              เงนิคงเหลอืทีไ่ม่สามารถจ่ายได ้(ถา้ม)ี คนืกลบัมา กสศ.      x   บาท   
 
 

 
 

           



 

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

 
 ขอรบัรองว่าไดด้ าเนนิการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข นักเรยีนทุนเสมอภาค กรณีนักเรยีนขอรบัเงนิสดผ่าน
สถานศกึษา เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนนิงานของส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 

ลงชื่อ............................................ ครปูระจ าชัน้                             
(……………………………....…..) 

 
 
 

         ลงชื่อ............................................ผู้อ านวยการสถานศกึษา                            
                                                 (………………………………………..)         
 

ขึ้นช่ือผู้บันทึกข้อมูล  
วันท่ีดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ 



 

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

 

แบบรายงานการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเงื่อนไข 
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรบัเงินสดผ่านสถานศึกษา  กลุ่ม ……………… 

ส าหรบัแอดมินโรงเรียน 
 

วนัทีจ่่ายเงนิ  …….. กรกฎาคม 2564  
 

 ตามทีโ่รงเรยีน........................ รหสัโรงเรยีน .............................................  สงักดั .............................................  
ไดร้บัเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข (นักเรยีนทุนเสมอภาค) จากส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา (กสศ.) ผ่านบญัชธีนาคารของสถานศกึษา เพื่อใหด้ าเนินการจดัสรรเป็นค่าครองชพีแก่ผูป้กครองและนักเรยีนทุน
เสมอภาค เพื่อแบง่เบาภาระค่าใชจ้่ายดา้นการศกึษาของครวัเรอืน และเป็นมาตราการป้องกนัการหลุดออกจากระบบ
การศกึษา ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564  
นักเรยีนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่บัเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขต่อเน่ือง ทัง้หมด …… คน   
ระดบัชัน้อนุบาล ……. คน  อตัราคนละ ………. บาท 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ….. คน อตัราคนละ ………. บาท 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  …. คน   อตัราคนละ ………. บาท 
รวมจ านวนเงนิทีส่ถานศกึษาไดร้บัทัง้สิน้ ………….. บาท   ณ  วนัที ่……….. กรกฎาคม 2564  
 

ตารางแสดงรายชื่อนักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข ครบถว้นแลว้  
   

ล าดบั ระดบัชัน้ หอ้ง จดัสรรเงนิอุดหนุนได ้
(จ านวนคน) 

จ านวนเงนิ 
 

วนัทีจ่่ายเงนิ 

         
      
      
รวมรายจ่ายทัง้สิน้ (บาท)   

  

สรปุรายละเอียดการจดัสรรเงินอดุหนุนแบบมีเง่ือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

  เบกิจ่ายไดค้รบทุกคน         เบกิจ่ายไดไ้ม่ครบ  ไม่สามารถเบกิจ่ายได ้จ านวน x  คน 
             จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรจาก กสศ.     X บาท  
              รวมรายจ่ายทัง้สิน้                       x บาท  
              เงนิคงเหลอืทีไ่ม่สามารถจ่ายได ้(ถา้ม)ี คนืกลบัมา กสศ.      x   บาท   
 
 

 
 

           
 



 

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 

 ขอรบัรองว่าไดด้ าเนนิการจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไข นักเรยีนทุนเสมอภาค กรณีนักเรยีนขอรบัเงนิสดผ่าน
สถานศกึษา เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนนิงานของส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบไดต้ามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้บนัทกึขอ้มลู/แอดมนิโรงเรยีน                        
(……………………………....…..) 

 
 
 

         ลงชื่อ............................................ผู้อ านวยการสถานศกึษา                            
                                                 (………………………………………..)         
 

ขึ้นช่ือผู้บันทึกข้อมูล  
วันท่ีดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ 











 
พระราชก าหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า   “พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๗๔/๒๕๕๗   

เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง 
มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการ   
อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลอื่น 
ตามที่กฎหมายก าหนด  และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ   
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๕ พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  
(๒) การประชุมเพื่อจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
(๓) การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๔) การประชุมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะด าเนินการ

ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง  
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม  ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้  
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด   
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้จนกว่า  
จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  มีจ านวน 
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย   
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง 
การรักษาที่ชัดเจน  ท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามค าแนะน า  
ขององค์การอนามัยโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเว้นระยะห่างทางสังคม  ( social distancing)   
ท าให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน 
ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว  แต่ผู้เข้าร่วม 
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน  ท าให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่วม  
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม   
นอกจากนี้  หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ยังได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดจนการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ   ต้องเลื่อนประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด  ในขณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
และฉับพลันเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด   สถานการณ์ 
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี  
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓








