
เอกสารแนบ 1 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่คราว  

 
1. ประเภทของทุนการศึกษา      จ านวนเงินที่จัดสรร 
 1.1 ระดับประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)   ทุนละ 2,000 บาท 
 1.2 ระดับมธัยมศกึษา (ม.1 – ม.6)   ทุนละ 4,000 บาท 
 1.3 ระดับอาชีวศกึษา (ปวช.)    ทุนละ 5,000 บาท 
 1.4 ระดับอดุมศกึษา (ปวส. – ปริญญาตรี)  ทุนละ 6,000 บาท 

1.5 กรณีศกึษาในสถานการศึกษาของเอกชนให้ปรับลดเงนิทุนการศึกษาทุกระดับลงจ านวนทนุละ 
1,000 บาท 

1.6 การให้ทนุการศกึษาแกบุ่ตรของพนกังานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตาม
หลักเกณฑ ์ให้ได้รบัทุนการศึกษา ทนุละ 2,000 บาท ทุกระดับชัน้ 
 
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทนุและบุตร 
 2.1 ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวของ      
กรมสรรพสามิต และมีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ไม่เกินเดือนละ 21,010 บาท ทั้งนี้ ในกรณี   
ที่ผู้ขอรับทุนให้บุตรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีอายุราชการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

ในกรณีที่ผูข้อรับทุนมอีัตราเงินเดือน ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทน ไม่เกนิ 21,010 บาท ทั้งสามแีละ
ภรรยา ให้ใช้สิทธิของสาม ีกรณีผู้ขอรบัทุนรายใดรายหนึง่มีอัตราเงินเดือน คา่จ้าง หรือค่าตอบแทนมากกว่า
จ านวนที่ก าหนด ให้ใช้สิทธขิองผู้มีอตัราเงนิเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ทีไ่ม่เกนิจ านวนที่ก าหนด 
 2.2 บุตรของผู้ขอรับทนุที่จะไดร้ับทนุการศึกษา ต้องมคีุณสมบตัิ ดังนี้  
  2.2.1 ต้องเปน็บตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของผูข้อรบัทุน โดยไมร่วมถึง
บุตรบุญธรรม 
  2.2.2 ต้องเปน็ผู้ที่ก าลังศกึษาอยู่ตั้งแตร่ะดับประถมศกึษาถึงระดบัอดุมศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน 
  2.2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง 2 ภาคการศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.00 ในกรณีสถานศึกษาของรัฐบาล และไม่ต่ ากว่า 3.25 ในกรณีสถานศึกษาของเอกชน เว้นแต่     
ในกรณีของผู้ขอรับทุนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น 
  2.2.4 ต้องเป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รวมทั้งจะต้อง
มีการรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมาจากสถานศึกษาดังกล่าว  

2.2.5 ต้องไม่เปน็ผู้ที่ได้รบัทุนการศึกษาจากแหล่งทนุอืน่ในปีการศกึษาที่จะขอรบัทนุ 
 
3. การพิจารณาให้ทุนการศึกษา 

3.1 ผูข้อรบัทุนสามารถยื่นขอรับทนุการศกึษาบตุรได้ครอบครัวละ 1 ทุน 
3.2 ในกรณมีีจ านวนผูข้อรบัทุนจ านวนมาก จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ขอรับทนุที่มีอตัราเงนิเดือน      

น้อยกวา่เปน็ล าดับแรก 
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หลักฐานและเอกสารในการยื่นขอรับทุนการศึกษา  
 1. ใบสมคัรขอรับทนุการศึกษาตามแบบของกรมฯ ต้องกรอกข้อมูลใหถู้กต้องครบถว้น สมบรูณ์ และ
ผ่านการรับรองจากผู้บงัคับบัญชา มฉิะนัน้ จะถกูตดัสิทธิได้รับการพิจารณาให้ทนุการศึกษา ดงันัน้ กอ่นลงนาม
รับรองขอใหผู้้บังคับบญัชาชว่ยตรวจสอบความถกูต้องของหลักฐานและเอกสารตาม ข้อ 2.1 – 2.2 เพื่อเป็น
การรกัษาสิทธทิี่จะได้รบัทุนของผู้ใตบ้ังคบับญัชา 
 2. รปูถ่ายส ีหรอืขาวด า ขนาด 2 นิ้ว ของบุตรตดิใบสมคัรจ านวน 1 รูป 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร และผู้ขอรับเงินทนุ 
 4. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือลกูจ้างชัว่คราว 
 5. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน นักศกึษา ที่สถานศึกษาเป็นผูอ้อกให ้(ถ้ามี) 
 6. ส าเนาเอกสารในการเปลีย่นชื่อ-สกุลของผูข้อรบัทุนและบุตร (ถ้ามี) 
 7. ส าเนาผลการเรียนที่ทางสถาบนัการศึกษารับรองให ้คือ ผลการเรียนของปีการศกึษาที่ผ่านมา        
ปกีารศึกษา 2564 ทั้ง 2 ภาคการเรียน ยกเว้น ผู้ที่เรยีนชั้นประถมศกึษาปีที ่1 ให้ใช้รายงานผลการศกึษา
ภาคเรียนที ่1 เท่านั้น 
 8. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ตามแบบของกรมฯ หรือของสถานศึกษา (ถ้าอยู่ในช่วงของการเลื่อน
ระดับ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาไปถึงระดับอุดมศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษากรุณาขอใบรับรองของทั้ง
สองสถาบันแนบมาด้วย) 

 
หมายเหตุ 1. มติคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบในการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ทุนการศึกษา โดยยกเลิกขอ้ความในขอ้ (1.5) ของหลักเกณฑ์ฯ 
แนบท้ายระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ว่าด้วยกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ. 2563 
ซึ่งก าหนดไว้วา่ “กรณีมีผลการเรยีนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก จ านวนทุนละ 
2,000 บาท” 
     2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/สังกัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับทุนของบุคลากรใน
หน่วยงาน ก่อนที่จะมีการแจ้งผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน ขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวที่ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายสวัสดิการ คุณปุณยนุช ยุบลเมธารักษ์ เบอร์โทร 542423 
     3. ส าหรับผู้ขอรับทุนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น โดยให้
ผูส้มัครขอรับทุนขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในการค านวณคะแนนผลการเรียนจากรูปแบบเปอร์เซนต์เป็น
รูปแบบของผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวตรงตามคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรที่ก าหนด 
  4. หากผู้สมัครขอรบัทุนมกีารเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง/สังกัด แต่ยังคงเป็นบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว
อยู่นั้น ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าเอกสารหนังสือรับรองการท างานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา โดยระบุ
วัน เดือน ป ีต าแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเดิมจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา       
              5. กรณีบัตรประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการหมดอายุ หรือลูกจ้างชั่วคราวไม่
มีบัตรประจ าตัวในการท างาน สามารถใช้ส าเนาบัตรประชาชนยื่นแทนได้ 

 


