เอกสารแนบ 1
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว
1. ประเภทของทุนการศึกษา
จานวนเงินที่จัดสรร
1.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
ทุนละ 2,000 บาท
1.2 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
ทุนละ 4,000 บาท
1.3 ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
ทุนละ 5,000 บาท
1.4 ระดับอุดมศึกษา (ปวส. – ปริญญาตรี)
ทุนละ 6,000 บาท
1.5 กรณีศกึ ษาในสถานการศึกษาของเอกชนให้ปรับลดเงินทุนการศึกษาทุกระดับลงจานวนทุนละ
1,000 บาท
1.6 การให้ทนุ การศึกษาแก่บุตรของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ ให้ได้รบั ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ทุกระดับชัน้
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตร
2.1 ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวของ
กรมสรรพสามิต และมีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ไม่เกินเดือนละ 21,010 บาท ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ขอรับทุนให้บุตรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีอายุราชการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ในกรณีที่ผขู้ อรับทุนมีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ไม่เกิน 21,010 บาท ทั้งสามีและ
ภรรยา ให้ใช้สิทธิของสามี กรณีผู้ขอรับทุนรายใดรายหนึง่ มีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนมากกว่า
จานวนที่กาหนด ให้ใช้สิทธิของผู้มีอตั ราเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ทีไ่ ม่เกินจานวนที่กาหนด
2.2 บุตรของผู้ขอรับทุนที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความปกครองของผูข้ อรับทุน โดยไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรม
2.2.2 ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
2.2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้ง 2 ภาคการศึกษาไม่
ต่ากว่า 3.00 ในกรณีสถานศึกษาของรัฐบาล และไม่ต่ากว่า 3.25 ในกรณี สถานศึกษาของเอกชน เว้นแต่
ในกรณีของผู้ขอรับทุนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น
2.2.4 ต้องเป็นผู้ที่สถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา รวมทั้งจะต้อง
มีการรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวมของปีการศึกษาที่ผ่านมาจากสถานศึกษาดังกล่าว
2.2.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รบั ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอืน่ ในปีการศึกษาที่จะขอรับทุน
3. การพิจารณาให้ทุนการศึกษา
3.1 ผูข้ อรับทุนสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ครอบครัวละ 1 ทุน
3.2 ในกรณีมีจานวนผูข้ อรับทุนจานวนมาก จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ขอรับทุนที่มีอตั ราเงินเดือน
น้อยกว่าเป็นลาดับแรก

-2หลักฐานและเอกสารในการยื่นขอรับทุนการศึกษา
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบของกรมฯ ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ผ่านการรับรองจากผู้บงั คับบัญชา มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิได้รับการพิจารณาให้ทนุ การศึกษา ดังนัน้ ก่อนลงนาม
รับรองขอให้ผู้บังคับบัญชาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารตาม ข้อ 2.1 – 2.2 เพื่อเป็น
การรักษาสิทธิที่จะได้รบั ทุนของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. รูปถ่ายสี หรือขาวดา ขนาด 2 นิ้ว ของบุตรติดใบสมัครจานวน 1 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้านของบุตร และผู้ขอรับเงินทุน
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัว่ คราว
5. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ที่สถานศึกษาเป็นผูอ้ อกให้ (ถ้ามี)
6. สาเนาเอกสารในการเปลีย่ นชื่อ-สกุลของผูข้ อรับทุนและบุตร (ถ้ามี)
7. สาเนาผลการเรียนที่ทางสถาบันการศึกษารับรองให้ คือ ผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ภาคการเรียน ยกเว้น ผู้ที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้รายงานผลการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น
8. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ตามแบบของกรมฯ หรือของสถานศึกษา (ถ้าอยู่ในช่วงของการเลื่อน
ระดับ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาไปถึงระดับอุดมศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษากรุณาขอใบรับรองของทั้ง
สองสถาบันแนบมาด้วย)
หมายเหตุ 1. มติคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบในการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ทุนการศึกษา โดยยกเลิกข้อความในข้อ (1.5) ของหลักเกณฑ์ฯ
แนบท้ายระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ว่าด้วยกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ. 2563
ซึ่งกาหนดไว้วา่ “กรณีมีผลการเรียนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก จานวนทุนละ
2,000 บาท”
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง/สังกั ด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับทุนของบุคลากรใน
หน่วยงาน ก่อนที่จะมีการแจ้งผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน ขอให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวที่สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายสวัสดิการ คุณปุณยนุช ยุบลเมธารักษ์ เบอร์โทร 542423
3. สาหรับผู้ขอรับทุนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น โดยให้
ผูส้ มัครขอรับทุนขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในการคานวณคะแนนผลการเรียนจากรูปแบบเปอร์เซนต์เป็น
รูปแบบของผลการเรียนเฉลี่ย เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวตรงตามคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและบุตรที่กาหนด
4. หากผู้สมัครขอรับทุนมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง/สังกัด แต่ยังคงเป็นบุคลากรประเภทลูกจ้าง
ชั่วคราวอยู่นั้น ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทาเอกสารหนังสือรับรองการทางานของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
โดยระบุ วั น เดื อน ปี ต าแหน่ ง และเงิ น เดื อ นตั้ งแต่ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านเดิ ม จนถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณา

