
ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการเงนิ  การบัญชี  และงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โปร่งใส  คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๕)  และมาตรา  ๔๐  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.   ๒๕๖๑  คณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยการเงิน  
การบัญชี  และงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุน   
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุน 
“บุคลากร”  หมายความว่า  พนักงาน  ลูกจ้างของส านักงาน  หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่มาปฏิบัติงานให้แก่ส านักงานเป็นการชั่วคราว   
“ปีบัญชี”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่  ๓๐  กันยายน

ของปีถัดไป  และให้ใช้  ปี  พ.ศ.  ของปีถัดไปเป็นชื่อของปีบัญชีนั้น 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน

ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีบัญชี 
“เงินสดย่อย”  หมายความว่า  เงินสดจ านวนหนึ่งที่ส านักงานก าหนดเพ่ือไว้ใช้จ่ายภายใน

ส านักงานส าหรับรายการที่มีวงเงินไม่สูงนัก 
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับ

ตามข้อผูกพันแล้ว 
“ใบส าคัญคู่จ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐานจาก

ธนาคารที่แสดงการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้  หรือหลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร 
ข้อ ๔ ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจในการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกหลักเกณฑ์  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือวิธีปฏิบัติ  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หลักเกณฑ์  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือวิธีปฏิบัติ  เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  

และงบประมาณของส านักงานในกรณีที่เห็นสมควร   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



การด าเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้กระท าได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด

และถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๕ ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารกองทุน  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๑ 
กองทุนและรายได ้

 
 

ข้อ ๖ ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจ านวนหนึ่งพันล้านบาท 
(๓) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เปน็รายปีตามแผนการใช้เงินที่  คณะกรรมการและคณะรฐัมนตรี

ให้ความเห็นชอบแล้ว 
(๔) เงินรายได้ที่ได้รับจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๕) รายได้จากการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุน 
(๖) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด 
(๘) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ข้อ ๗ ส านักงานอาจลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน  ดังนี้ 
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๒) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง 
(๔) น าฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชย์ 
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินของรัฐ  หรือของธนาคารพาณิชย์  หรือของเอกชน 

ที่มีฐานะมั่นคง  โดยมีธนาคารเป็นอาวัล 
(๖) ซื้อตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินของรัฐ  หรือของธนาคารพาณิชย์  หรือของเอกชน  

ที่มีฐานะมั่นคง  โดยมีธนาคารเป็นอาวัล 
(๗) ลงทุนในตราสารหนี้  ตราสารทุน  กองทุนรวม  ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการอนุมัติ   

โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  เป็นผู้บริหารจัดการ 
(๘) วิธีการอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  (๑) - (๗)  ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  การลงทุนตามวรรคแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ข้อ ๘ ให้ส านักงานน าเงินรายได้  หรือผลประโยชน์ที่ได้มาทุกประเภทเข้ากองทุน   
และจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าเข้ากองทุนไม่ได้   

หมวด  ๒ 
การรบัเงนิและการออกใบเสร็จรับเงิน 

 
 

ข้อ ๙ การรับเงินทุกประเภท  จะต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  ยกเว้นเงินอุดหนุน
ที่รัฐบาลจัดสรรให้  รวมถึงดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน  แบบของใบเสร็จรับเงินให้เป็นไป
ตามที่ผู้จัดการก าหนด  โดยมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับไว้ทุกฉบับ  และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๐ ห้ามขูดลบ  แก้ไข  เพ่ิมเติมรายการ  หมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงิน  จ านวนเงิน   
หรือชื่อผู้ช าระเงินในใบเสร็จรับเงิน  หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดมีการผิดพลาด  ให้ยกเลิก  และออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่แทนทันที 

ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกให้น าไปแนบติดส าเนา  แล้วขีดฆ่ายกเลิก  หรือประทับตรายกเลิก   
ให้เป็นที่สังเกตชัดเจน  เพ่ือมิให้น ามาใช้ได้อีกต่อไป 

กรณีที่ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้รับช าระเงินสูญหาย  ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแจ้งความ   
และท าบันทึกพร้อมแนบใบแจ้งความเสนอต่อผู้จัดการ  เพ่ือด าเนินการต่อไป  และประกาศยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย 

ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานเป็นผู้จัดเก็บเงินทุกประเภท  และน าเงินที่ได้รับน าฝากธนาคาร 
ในวันเดียวกัน  หรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับ  หากเป็นเช็คที่ได้รับล่วงหน้า  ให้น าฝาก
ตามก าหนดเวลาของธนาคาร  หรือให้เก็บไว้ในตู้นิรภัย  ของส านักงาน   

หมวด  ๓ 
การเปิดบญัชีเงินฝาก  และการเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนที่น าไปฝากธนาคารให้ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคาร
พาณิชย์  โดยแยกบัญชีตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

(๑) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (1)”  ส าหรับเงินที่ได้รับโอนมา  ตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามมาตรา  ๖  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๒) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (2)”  ส าหรับเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมตามมาตรา  ๖  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๓) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (3)”  ส าหรับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามมาตรา  ๖  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๔) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (4)”  ส าหรับเงินรายได้ที่ได้รับจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามมาตรา  ๖  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๕) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (5)”  ส าหรับเงินรายได้จากการด าเนินงานและการลงทุน 
ของกองทุนตามมาตรา  ๖  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๖) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (6)”  ส าหรับเงินที่มีผู้บริจาคให้  ตามมาตรา  ๖  (๖)   
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๗) บัญชี  “กสศ.-มาตรา  6  (7)”  ส าหรับรายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับ 
ไม่ว่าโดยทางใด  ตามมาตรา  ๖  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๘) บัญชีอื่น ๆ  ตามที่ผู้จัดการประกาศก าหนด  ตามความจ าเป็น 
ข้อ ๑๓ ให้ส านักงานจัดท ารายละเอียดของดอกผลหรอืผลประโยชน์อื่น  ตามข้อ  ๑๒  (๕)  ไว้ด้วย 
ข้อ ๑๔ ผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการฝากเงินไว้กับธนาคาร  หรือจากการจัดหาประโยชน์

จากกองทุน  เช่น  ดอกเบี้ย  ส่วนลด  ฯลฯ  จะต้องเป็นของกองทุนเท่านั้น  บุคลากรคนใดจะรับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวเหล่านั้นมิได้ 

ข้อ ๑๕ ให้ส านักงานจัดให้มีตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสาร 
หรือสิ่งของส าคัญ  ตั้งไว้ในที่ปลอดภัย  ก าหนดให้มีผู้ถือรหัสตู้นิรภัยและลูกกุญแจแยกจากกัน   
และให้การจัดการ  การใช้ตู้นิรภัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ถือปฏิบัติทั่วไปตามที่
ผู้จัดการประกาศก าหนด   

ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีรายการของเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารหรือสิ่งของส าคัญ
ของส านักงาน  ตามข้อ  ๑๕  พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบบัญชีรายการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

หมวด  ๔ 
เงินสดย่อย 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้จัดการแต่งตั้งบุคลากรการเงินคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเงินสดย่อย 
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้จัดการแต่งตั้งบุคลากรการเงิน

คนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นการชั่วคราวไปก่อนจนกว่าผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยจะกลับมาปฏิบัติงาน
ตามปกติ  โดยให้มีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและรายการใบส าคัญที่ยังไม่เบิกชดเชย  และให้ส่งมอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



หากสุดวิสัยที่จะส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายตรวจสอบ
ยอดเงินดังกล่าวร่วมกับพยานผู้ใดผู้หนึ่งและท ารายงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานเก็บเงินสดย่อยส ารองจ่ายได้ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินจากเงินสดย่อยส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในแต่ละครั้งมีจ านวนไม่เกิน  
๕,๐๐๐  บาท  และเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการยืมเงินเพ่ือซื้อ/จ้าง  ที่ไม่สามารถจัดหาจากผู้ขายรายอื่นได้  หรือจัดซื้อ/จ้างจาก
ผู้ขายรายอื่นไม่สะดวก   

(๒) เป็นหนี้ที่ต้องช าระด้วยเงินสด  หรือยืมไปเป็นเงินทดรองจ่ายในการปฏิบัติงาน   
ข้อ ๒๐ เมื่อผู้รับผิดชอบเงินสดย่อยเห็นว่า  เงินสดย่อยมีไม่เพียงพอจ่าย  ให้จัดท ารายการขอ

เบิกชดเชยเงินสดย่อยจ านวนเท่ากับผลรวมของใบส าคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ได้เบิกจ่ายแล้ว  เพ่ือสมทบ  
ให้จ านวนเงินสดย่อยคงเหลือมีอยู่ในวงเงินที่ก าหนดเพื่อไว้ใช้จ่ายต่อไป 

ข้อ ๒๑ จ านวนเงินสดย่อยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมีจ านวนที่สามารถตรวจสอบ  
ได้แน่นอน  โดยมีหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  คือ 

(๑) รายงานจ านวนเงินสดย่อยคงเหลือ 
(๒) ใบส าคัญจ่ายเงินสดย่อย  ส าหรับรายการที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 
(๓) เอกสารหรือสัญญายืมเงินของบุคลากร 

หมวด  ๕ 
การจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงนิ 

 
 

ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินจะจ่ายได้เฉพาะตามที่มีระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติคณะกรรมการก าหนด  
และผู้จัดการอนุมัติให้จ่ายได้ 

ข้อ ๒๓ หลักฐานการจ่ายเงินต้องมีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ดังนี้ 
ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินออกให้  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  เลขประจ าตัวประชาชน  หรือเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล  

สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ปีที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
หลักฐานการจ่ายเงินนอกจากใบส าคัญคู่จ่ายให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการก าหนด 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๒๔ ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้  และจะมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
เป็นผู้รับเงินแทน  จะต้องมีใบมอบฉันทะการรับเงินและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ  
และผู้รับมอบฉันทะ 

ข้อ ๒๕ การจ่ายเงินซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้  ให้ผู้จ่ายเงิน  
ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินเป็นหลักฐานแทน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีใบส าคัญคู่จ่ายสูญหาย   
(๑) ถ้าใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินซึ่ งผู้รับเงินรับรอง

แล้วแทนได้ 
(๒) ถ้าใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบส าคัญรับเงินสูญหาย  หรือในกรณีที่ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็น

ใบเสร็จรับเงินสูญหาย  และไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามข้อ  ๒๓  ได้  ให้ผู้จ่ายเงินท าใบรับรอง 
การจ่ายเงิน  โดยชี้แจงเหตุผล  พฤติการณ์ที่ใบส าคัญคู่จ่ายสูญหาย  และไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได้  
พร้อมทั้งค ารับรองว่า  ยังไม่เคยน าใบส าคัญคู่จ่ายมาเบิก  เสนอต่อผู้จัดการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รบั
อนุมัติแล้ว  ก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นใบส าคัญคู่จ่าย  และหากค้นพบภายหลังก็จะไม่น ามาเบิกอีก 

ข้อ ๒๗ หลักฐานการจ่ายเงินต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก  การแก้ไขหลักฐานการจ่ายเงิน 
ให้ใช้วิธีขีดฆ่า  แล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่  และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 

หมวด  ๖ 
เงินยืมทดรองจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๘ การยืมเงินทดรองจ่ายต้องได้รับอนุมัติโดยถูกต้องจากผู้จัดการ   
การยืมเงินทดรองจ่ายจากส านักงานให้น าไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(๒) เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน  โครงการ  แผนงาน  กิจกรรม   

หรือการพัฒนานวัตกรรม 
(๓) เพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุที่จ าเป็นต้องช าระเป็นเงินสด 
(๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ข้อ ๒๙ บุคลากรจะต้องท าสัญญาการยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบที่ส านักงานก าหนด   

และจะต้องน าส่งเอกสารหลักฐานในการใช้จ่ายเงิน  พร้อมทั้งส่งใช้เงินที่เหลือ  (ถ้ามี)  เพ่ือหักล้างเงินยืม
ทดรองจ่ายภายในก าหนดเวลา  ดังนี้ 

กรณียืมเงินตามข้อ  ๒๘  (๑)  (๒)  ให้ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับจาก
วันที่กลับจากการปฏิบัติงานถึงส านักงาน 

กรณียืมเงินตามข้อ  ๒๘  (๓)  ให้ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมใหเ้สร็จภายในเจ็ดวัน  นับจากวันที่ได้รบัเงินยมื 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



กรณียืมเงินตามข้อ  ๒๘  (๔)  ให้ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

กรณีผู้ยืมเงินมิได้ด าเนินการหรือมิได้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในการยืมเงินตามข้อ  ๒๘   
ให้ส่งคืนเงินยืมทั้งสิ้นทันที 

ข้อ ๓๐ การยืมเงินทดรองจ่ายในวัตถุประสงค์เดียวกันจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้คืนเงินยืม 
ทดรองจ่ายและน าส่งเอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

การยืมเงินทดรองจ่ายที่มียอดคงเหลือตั้งแต่ร้อยละสามสิบขึ้นไปให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายชี้แจงเหตุผล  
ในการใช้จ่ายด้วย 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อใดในหมวดนี้  หรือในกรณีที่
บุคลากรไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งในหมวดนี้ได้  ให้บุคลากรการเงินที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้จัดการรายงานให้ผู้จัดการทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

หมวด  ๗ 
อ านาจอนุมตัิการสั่งซื้อ  สั่งจ้างและก่อหนี้ผูกพนัและอ านาจการสั่งจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้ผู้จัดการมีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อ  สั่งจ้าง  และก่อหนี้ผูกพัน  ในวงเงินไม่เกิน   
๕๐  ล้านบาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  และระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันไม่เกินกว่า  ๑  ปี  หากวงเงิน 
หรือระยะเวลาผูกพันเกินกว่านี้  ให้ผู้จัดการอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ ๓๓ การสั่งจ่ายเงินตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ผู้จัดการมีอ านาจสั่งจ่ายได้   

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินทุกกรณี  ต้องจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร  หรือโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินยกเว้น
กรณีการจ่ายจากเงินสดย่อย 

ข้อ ๓๕ การจัดท าเช็คสั่งจ่ายเงิน  ให้แก่เจ้าหนี้  หรือกรณีซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน  หรือจ้างท าของ  
หรือการจ่ายเพ่ือการด าเนินโครงการ  แผนงาน  ของกองทุน  ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้   
ขีดฆ่าค าว่า  “หรือตามค าสั่ง”  หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก  และระบุ  A/C  Payee  Only 

ข้อ ๓๖ ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร  และเงื่อนไขในการสั่งจ่าย  ให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการก าหนด   

หมวด  ๘ 
วิธีการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชนต์อบแทนอื่น 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้ส านักงานจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่บุคลากรเป็นเงินสกุลบาท  
และจ่ายผ่านธนาคาร   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท ารายการเงินเดือน  ค่าจ้าง  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  รายการ  
หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ณ  ที่จ่าย  และเงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายสุทธิ  แจ้งแก่ฝ่ายการเงิน   
ก่อนวันถึงก าหนดจ่ายเงินเดือนอย่างน้อยสามวันท าการ   

หมวด  ๙ 
งบประมาณ 

 
 

ข้อ ๓๘ เงินงบประมาณรายจ่ายของกองทุนประกอบด้วย   
(๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินงานตามแผนงาน  งาน  โครงการที่เป็นภารกิจของกองทุนเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเพ่ือให้กองทุนกระท ากิจการต่าง ๆ   ตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๒) ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตามมาตรา  ๒๙   
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๓) ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรก  แบ่งเป็นงบรายจ่าย  ดังนี้   
 (ก) งบบุคลากร  เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคลากร   
 (ข) งบด าเนินงาน  เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภค   

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 (ค) งบลงทุน  เช่น  ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง  ครุภัณฑ์  เครื่องมือ  อุปกรณ์ที่จ าเป็นรวมถงึ

ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง   
 (ง) งบอุดหนุน  เช่น  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน  เงินส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
 (จ) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด  งบรายจ่าย

หรือรายจ่ายที่คณะกรรมการก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
การจ าแนกรายจ่ายตามประเภทงบรายจ่ายให้ใช้ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายของ  

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม   
ข้อ ๓๙ ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจ าปี  หรือแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้เงินเพ่ิมเติมระหว่างปี  เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอแผนการใช้เงิน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

ให้ส านักงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายปีให้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้ทราบจ านวนเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรประจ าปี  หรือที่ได้รับเพ่ิมเติมระหว่างปีแล้ว
ให้ส านักงานจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินรวมทุกแหล่งเงิน  เสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้ความเห็นชอบโดยเร็ว 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  ตามข้อ  ๓๘  (๑)  หากแผนงานใด 
มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือจ านวนเงินภายในแผนงาน  ให้ผู้จัดการสามารถเปลี่ยนแปลง 
ได้ไม่เกินร้อยละสิบ   

ท้ังนี้  การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง  ไม่นับรวมงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนแก่เด็ก  เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาส  ตามมาตรา  ๕  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานให้ผู้จัดการมีอ านาจอนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  ตามข้อ  ๓๘  (๒)  โดยไม่เพ่ิม
วงเงินงบประมาณได้  ทั้งนี้  การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยประหยัด  คุ้มค่า  โปร่งใส   

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้ส านักงานรายงาน
คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๔๒ ในกรณีจ าเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน  ตามข้อ  ๔๐  ให้ผู้จัดการเสนอรายการด าเนนิงานและการใช้จ่ายเงินที่เพิ่มนัน้ตอ่
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยระบุแหล่งที่มาของเงินที่เพิ่มด้วย 

ข้อ ๔๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น  
เว้นแต่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี  ให้ผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ 
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

หมวด  ๑๐ 
การเงิน  การบญัชีและการจัดท ารายงานทางการเงิน 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้ส านักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม  เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและแสดงผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้อง 

การบันทึกรายการบัญชีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
หลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกรายการบัญชีจะต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวก  

ในการตรวจสอบ  และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี  แล้วจึงจ าหน่ายออกตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ข้อ ๔๕ ให้ส านักงานจัดท า  รายงานการรับ - จ่าย  และเงินคงเหลือประจ าเดือน  เสนอต่อ

ผู้จัดการภายในเดือนถัดไป 
ข้อ ๔๖ ให้ส านักงานจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและแสดงฐานะ

การเงินของกองทุนเป็นรายไตรมาส  เสนอคณะกรรมการ 
เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี  ให้จัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการภายใน  ๑๘๐  วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔๗ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  จัดท ารายงานการสอบบัญชีทุกรอบปีบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ  
เพ่ือประกาศรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๔๘ ให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร   
และวุฒิสภาเพ่ือทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี  และเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนด้วย 

หมวด  ๑๑ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๔๙ การปฏิบัติการใดที่มีลักษณะตามระเบียบฯนี้  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  และยังไม่แล้วเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือค าสั่ง  
ที่ใช้อยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จ  หรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสาร  ไตรรตันว์รกุล 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๑


