
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ขั้นตอนการท าสัญญาโครงการ
กับภาคีร่วมด าเนินงาน

“ ศูนย์สัญญา ”



การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือท าสัญญา

ขั้นตอนการด าเนินงานหลงัจากได้รับสัญญาจาก กสศ.

รายละเอียดเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารท าสัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน

เอกสารที่ภาคีร่วมด าเนินงานจะได้รับจากทาง กสศ. ก่อนท าสัญญา1

2

3

1.1 แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปในการจัดท าสัญญาโครงการ กับ กสศ.
1.2 ใบปะหน้าการเตรียมเอกสารการท าสัญญาสง่ให้ภาคีร่วมด าเนินงาน
1.3 เอกสารค าขอข้ึนทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงานและหนังสือรับรองความ
เหมาะสม (ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากบั กสศ.)
1.4 ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจกระท าการแทน

ส่งเอกสารตาม ข้อ 1 ทุกรายการ กลับมาที่ กสศ. 
เพื่อจัดเตรียมสัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน

1
ลงนามในเอกสารสัญญา รวมทั้ง

รับรองส าเนาถูกต้อง ท้ังสัญญา

ต้นฉบับ และสัญญาคู่ฉบับ

2
ด าเนินการไปเปิดบัญช ีณ ธนาคาร โดยน า

- จดหมายขอเปิดบัญชีธนาคารจาก กสศ. 

- พ.ร.บ. กสศ. และ 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้เปิดบญัช ี

3 ท่าน 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษีของหนว่ยงาน

3
ส่งเอกสารคืน ศูนย์สัญญา กสศ.

ขั้นตอนการท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 1

- สัญญาเฉพาะเล่มสัญญาตน้ฉบบั

- ส าเนาหน้าบญัชธีนาคาร รับรองส าเนาถูกต้อง

- ส าเนาบัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษีของหนว่ยงาน 

(ในกรณีที่หน่วยงานไม่ได้เป็นนิติบุคคลให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชน

ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

1



ตัวอย่าง แบบฟอร์มข้อมูลท่ัวไปในการจัดท าสัญญาโครงการ กับ กสศ.

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 2



ตัวอย่าง ใบปะหน้าการเตรียมเอกสารการท าสัญญาส่งให้ภาคีร่วมด าเนินงาน
ตัวอย่างของ สถานศึกษาภาครัฐ 

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 33



ตัวอย่าง ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน กสศ. และหนังสือรับรองความเหมาะสม
ในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน กสศ.

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

S
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การกรอกเอกสาร

1 ) แบบค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน กสศ.

o การลงลายมือชื่อ .......(ลงชื่อบุคคลผู้มีอ านาจสูงสุดในองค์กร)............. ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน

o วันที่ ให้ลงวันที่ท าเอกสาร

ลายมือชื่อ ........................................ ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน
(..............................................................)

วันที่ .................................

2 ) หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน กสศ.

o วันที่ – ให้ลงวันที่ท่ีจัดท าเอกสาร

o ข้าพเจ้า ……………….(ชื่อองค์กรท่ีให้ค ารับรอง)....................

o โดย .......(ชื่อบุคคลผู้มีอ านาจหรือรับมอบอ านาจจากองค์กรท่ีรับรอง)........... ผู้มีอ านาจ 
/ ผู้รับมอบอ านาจ

o ขอรับรองว่า ................ (ชื่อองค์กรท่ีรับทุนกับ กสศ.)................................. ที่ประสงค์จะ
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น    ภาคีร่วมด าเนินกับ กสศ. เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ
ดังกล่าว

o ลงชื่อ ................ (ผู้มีอ านาจ / ผู้รับมอบอ านาจ)............... ผู้รับรอง

เอกสารแนบส าหรับผู้รับรอง
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรข้ำรำชกำรของผู้รับรอง

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

** หนังสือรับรองความเหมาะสม ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น **
โดยให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล เป็นผู้รับรองความเหมาะสม
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ตัวอย่าง หนังสือมอบอ านาจ

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 6



รายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ
(หน่วยงานราชการใช้หัวจดหมายตราครุฑ หรือหัวจดหมายของหน่วยงาน)

(หน่วยงานเอกชนใช้หัวกระดาษจดหมาย)

1. เอกสารประกอบส าหรับผู้มอบอ านาจ

2. เลขที่หนังสือมอบอ านาจ  (ถ้ามี)
3. ผู้มอบอ านาจ
4. ผู้รับมอบอ านาจ
5. พยาน 2 ท่าน
6. อ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
7. อากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ใช้ตราครุฑ 

หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน)
8. ลงลายมือชื่อชัดเจนก ากับด้วยตัวบรรจง

ให้ใช้ตัวอย่างที่แนบไปในหน้า 6 

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 7

เอกสารประกอบหนังสือมอบอ านาจ

1. วันที่ในหนังสือมอบอ านาจ

1.1 ส าเนารับรองนิติบุคคล / ส าเนาหนังสือจัดต้ังคณะบุคคล และลงนามรับรอง   
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของอ านาจลงนามผูกพัน และลงนามรับรอง   
ส าเนาถูกต้อง

1.3 ส าเนาหนังสือแสดงตน ว่าเป็นผู้มีอ านาจลงนาม อาทิ ค าสั่งแต่งตั้ง, มติที่ประชุม

2. เอกสารประกอบส าหรับผู้รับมอบอ านาจ

2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของอ านาจลงนามผูกพัน และลงนามรับรอง   
ส าเนาถูกต้อง

3. เอกสารประกอบส าหรับพยาน
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง



ประเภทของภาคีร่วมด าเนินงาน

 สถานศึกษาของรัฐ / หน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน / มหาวิทยาลัย)
 สถานศึกษาภาคเอกชน (โรงเรียน / มหาวิทยาลัย)
 สถานพินิจ / กรมราชทัณฑ์
 สมาคม / มูลนิธิ 
 วิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยภายใต้กรมอาชีวศึกษา
 วิสาหกิจชุมชน
 กลุ่มคณะบุคคล
 สถาบันต่าง ๆ 
 ศูนย์การเรียนรู้
 บริษัทจ ากัด / บริษัทจ ากัดมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 องค์การบริหารส่วนต าบล
 ชมรม และเครือข่ายต่าง ๆ 

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 8



1. สถานศึกษาของรัฐ (โรงเรียน / มหาวิทยาลัย) / หน่วยงานของรัฐ

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน หรือสถานศึกษา และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา/อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
รับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ **หนังสือมอบอ านาจต้องมีตราครุฑ หรือหัวจดหมายของสถาบัน หรือสถานศึกษา กรณี 
ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ 
หัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน และ/หรืออ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องกับการรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราขการ ของผู้
มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) จ านวน 1 
ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)  

5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน 13 หลัก และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **

7. ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง ลงนามโดย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าของ
หน่วยงาน พร้อมเอกสารแนบ  (ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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2. สถานศึกษาภาคเอกชน (โรงเรียน/มหาวิทยาลัย)

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา/อธิการบดี และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 
ฉบับ

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้อ านวยการสถานศึกษา / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.3 พยาน

4. หนงัสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจาก
ผู้อ านวยการสถานศกึษา/อธิการบดี ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เปน็ผู้มีอ านาจลงนามในสญัญารบัทุน และ/
หรืออ านาจในการด าเนนิการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกบัการรับทนุ (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบ
ส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1
ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากรของสถานศึกษา 13 หลัก และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบญัชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน
คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **

7. ค าขอขึน้ทะเบียนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบบัจริง ลงนามโดย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/อธิการบดี พร้อม
เอกสารแนบ (ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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3.สถานพินิจ / กรมราชทัณฑ์

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้อ านวยการ / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ **ผู้อ านวยการเป็นผู้รับมอบอ านาจ และไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อได้**

สถานพินิจ / กรมราชทัณฑ์ ใช้หนังสือมอบอ านาจจาก อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เท่านั้น พร้อมทั้งผู้มีอ านาจลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัว
บรรจง)

5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการ
เบิกเงิน คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ.
ก่อน **

7. ค าขอขึน้ทะเบียนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบบัจริง ลงนามโดย ผู้อ านวยการ พร้อมเอกสารแนบ (ใน
กรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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4. สมาคม / มูลนิธิ

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งสมาคม/มูลนิธิ หรือ หนังสือรบัรององค์กรที่ออกจากหน่วยงานราชการ พร้อมประทบัตรา
องค์กรและผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการองค์กร และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

3. ส าเนาข้อบงัคบัสมาคม/มลูนิธิ (ในเอกสารข้อบงัคบัต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถลงนามใน
เอกสาร) 2 ฉบับ

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.3 พยาน

5. หนังสอืมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจจากประธาน
หรือหัวหน้าองคก์ร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทนุ) เปน็ผูม้ีอ านาจลงนามในสัญญารับทนุ และ/หรืออ านาจในการ
ด าเนนิการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกบัการรับทุน (ถา้มี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบ
อ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัว
บรรจง)

6. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่มี
ให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน)

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **

8. ค าขอขึน้ทะเบียนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบับจริง ลงนามโดย ประธานหรือหัวหน้าองค์กร พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณี
ที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

9. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เปน็นิติบคุคล)

10. เอกสารยกเว้นการเสียภาษี (ถ้ามี)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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5. วิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยภายใต้กรมอาชีวศึกษา

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา หรือหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพันรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตัง้ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพันรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้อ านวยการสถานศึกษา / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ **ในกรณีของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยภายใต้กรมอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้รับมอบอ านาจ ไม่สามารถมอบอ านาจช่วงต่อได้ **

วิทยาลัยชุมชน ใช้หนังสือมอบอ านาจจาก ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยภายใต้กรมอาชีวศึกษา ใช้หนังสือมอบอ านาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากรของสถานศึกษา 13 หลัก และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน
คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **

7. ค าขอขึน้ทะเบยีนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบบัจริง ลงนามโดย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าของ
หน่วยงาน พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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6. วิสาหกิจชุมชน

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน พร้อมประทับตราองค์กรและให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

2 .ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

3. ส าเนาระเบยีบข้อบงัคับของวิสาหกิจชุมชน (ในเอกสารข้อบังคับต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงาน
สามารถลงนามในเอกสาร) 2 ฉบับ

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)

4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.3 พยาน

5. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจจากหัวหนา้
องค์กร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผูร้ับทุน) เปน็ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารบัทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนนิการอ่ืนใดที่
เก่ียวเนือ่งกบัการรับทุน (ถา้มี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบ
อ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

6. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่มี
ให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน)

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบญัชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **

8. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานของวิสาหกิจชุมชน

9. ใบแสดงการรับรองเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)

10. ค าขอขึน้ทะเบียนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบบัจรงิ ลงนามโดย ประธานหรือหัวหน้าองคก์ร พร้อมเอกสารแนบ (ใน
กรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

11. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เปน็นติิบคุคล)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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7. กลุ่มคณะบุคคล

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล / หนังสือรับรององค์กรที่ออกจากหน่วยงานราชการ พร้อมประทับตราองค์กร (ถ้ามี) 
และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
2.ส าเนาหนังสือแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3. ส าเนาระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน(ในเอกสารข้อบังคับต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
ลงนามในเอกสาร) 2 ฉบับ (หรือรายงานการประชุมที่ระบุว่าต าแหน่งประธานหรือหัวหน้าหน่วยงาน)
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.3 พยาน

5. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจจากหัวหนา้
องค์กร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผูร้ับทุน) เปน็ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารบัทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนนิการอ่ืนใดที่
เก่ียวเนือ่งกบัการรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบ
อ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
6. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่มี
ให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน)
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชโีครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **
8. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานของหนว่ยงาน
9. ใบแสดงการรับรองเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)/ หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ
10. ค าขอขึน้ทะเบียนภาคีร่วมด าเนนิงานฉบบัจรงิ ลงนามโดยประธานหรือหัวหน้าองค์กร พร้อมเอกสารแนบ
(ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)
11. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เปน็นติิบคุคล)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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8. สถาบันต่าง ๆ

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนงัสือจัดตั้งสถาบัน / หนังสือรับรององค์กรที่ออกจากหนว่ยงานราชการ พร้อมประทับตราองค์กร และให้
ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
2.ส าเนาหนังสือแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการของสถาบนัและให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3.ส าเนาข้อบังคบัของสถาบัน(ในเอกสารข้อบังคบัต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถลงนามใน
เอกสาร) 2 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.3 พยาน

5. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจจากหัวหน้า
องค์กร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทนุ) เปน็ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารบัทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนนิการอ่ืนใดที่
เก่ียวเนือ่งกบัการรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนา บัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ
ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
6.ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่มี
ให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน)
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ทา่นละ 1 ฉบบั (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คอื
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **
8. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานของหนว่ยงาน
9. ใบแสดงการรับรองเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)
10. ค าขอขึน้ทะเบยีนภาคีร่วมด าเนนิงาน ฉบบัจรงิ ลงนามโดย ประธาน พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณีที่ยังไม่เคยท า
สัญญากับ กสศ.)
11. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เปน็นติิบคุคล)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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9. ศูนย์การเรียนรู้

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือ หนังสือรับรององค์กรที่ออกจากหน่วยงานราชการ พร้อมประทับตรา
องค์กรและให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานและสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3. ส าเนาข้อบังคับของศูนย์การเรียนรู้ (ในเอกสารข้อบังคับต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถลง
นามในเอกสาร) 2 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.3 พยาน

5. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากหัวหน้า
องค์กร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่
เกี่ยวเนื่องกับการรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับ
มอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
6. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่
มี ให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน) 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **
8. ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง ลงนามโดย ประธาน พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณีที่   

ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)
9. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เป็นนิติบุคคล)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา

17



10. บริษัทจ ากัด / บริษัทจ ากัดมหาชน / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อกรรมการที่ลงนามผูกพันกับบริษัท หรือ หนังสือรับรององค์กรที่ออก
จากหน่วยงานราชการ พร้อมประทับตราองค์กรและให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
2. ส าเนาวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในเอกสารที่ระบุ ใน
หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท)
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากหัวหน้า
องค์กร ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่
เกี่ยวเนื่องการกับรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับ
มอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **
7. ส าเนาบัตร ภพ.20 (กรณีที่มีรายได้ต่อปี 1,800,000 บาท/ปี ขึ้นไป ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8. ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง ลงนามโดย กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณี
ที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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11. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) 

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาพ.ร.บ. จัดตั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
2 ฉบับ

2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้อ านวยการ)
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ **ในกรณีของ กศน. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบอ านาจ ไม่สามารถมอบอ านาจช่วง
ต่อได้**
• กศน. ใช้หนังสือมอบอ านาจจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วย ตัวบรรจง)
5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ)

** จะด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็ต่อเม่ือได้รับจดหมายขอเปิดบัญชีจากทาง กสศ. ก่อน **
7 .  ค า ขอขึ้ น ท ะ เบี ย นภาคี ร่ ว ม ด า เ นิ น ง าน ฉบั บจ ริ ง  ล งนาม โดย  ผู้ อ า นวยกา รสถานศึ กษา  พร้ อ ม                                        
เอกสารแนบ (ในกรณีที่ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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12. องค์การบรหิารส่วนต าบล

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาพ.ร.บ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันรับรองส าเนาถูกต้อง  2 ฉบับ
2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมกับลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท่านละ 2 ฉบับ

3.1 ผู้รับทุน (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.3 พยาน

4. หนังสือมอบอ านาจ ** หนังสือมอบอ านาจต้องมีตราครุฑ หรือหัวจดหมายของหน่วยงาน กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เป็นผู้มี
อ านาจลงนามในสัญญารับทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวเนือ่งกับการรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบส าเนา
บัตรประชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2 ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ไม่ต้อง
ติดอากรแสตมป)์ จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
5. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยงาน และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ ผู้บริหาร
โครงการ)
7. ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง ลงนามโดย หัวหน้าของหน่วยงาน พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณีที่ยังไม่
เคยท าสัญญากับ กสศ.)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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13. ชมรมและเครือข่ายต่างๆ

• ผู้รับทุนสามารถท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
• ผู้รับผิดชอบโครงการ = ผู้เปิดบัญชีหลัก

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

1. ส าเนาหนังสือจัดตั้งเครือข่าย หรือ หนังสือรับรององค์กรที่ออกจากหน่วยงานราชการ พร้อมประทับตราองค์กรและให้
ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
2. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งประธานและสมาชิกของเครือข่าย หรือ รายงานการประชุมที่มีการแต่งตั้งหัวหน้าองค์กร และให้ผู้
มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
3. ส าเนาข้อบังคับของเครือข่าย (ในเอกสารข้อบังคับต้องระบุว่าประธานหรือหัวหน้าหน่วยงานสามารถลงนามใน
เอกสาร) 2 ฉบับ
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) ท่านละ 2 ฉบับ

4.1 ผู้รับทุน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
4.3 พยาน

5. หนังสือมอบอ านาจ กรณี ผู้รับทุนมิใช่ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากหัวหน้าองค์กร 
ให้ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้รับทุน) เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญารับทุน และ/หรืออ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับ
การรับทุน (ถ้ามี) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนาบัตรประชน ของผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ พยาน 2
ท่าน และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด (ลงลายมือชื่อที่ชัดเจนด้วยตัวบรรจง)
6. ส าเนาเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ขององค์กร และให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าไม่มี ให้ใช้
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน)
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้เปิดบัญชีโครงการ 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ (ผู้ลงนามหลักในการเบิกเงิน คือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ)
8. ภาพถ่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท างานของเครือข่าย (ถ้ามี) 
9. ค าขอขึ้นทะเบียนภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง ลงนามโดย ประธานหรือหัวหน้าองค์กร พร้อมเอกสารแนบ (ในกรณีที่
ยังไม่เคยท าสัญญากับ กสศ.)
10. หนังสือรับรองความเหมาะสมในการเป็นภาคีร่วมด าเนินงาน ฉบับจริง (กรณีที่หน่วยงานไม่เป็นนิติบุคคล)

• ผู้รับทุน คือ ผู้ท่ีลงนามในสัญญา
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เมื่อภาคีร่วมด าเนินงานได้รับสัญญา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
เอกสารที่ภาคีร่วมด าเนินงานได้รับ มีดังนี้

เอกสารที่ภาคีร่วมด าเนินงานจะได้รับ

หนังสือขอเปิดบัญชีธนำคำร (กรุงไทยหรือธนำคำรอื่นๆ)

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

ส ำเนำบัตรประชำชน (รับรองส ำเนำถูกต้อง)
ของผู้เปิดบัญชีธนำคำร 3 ท่ำน 

1

2

3

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

เอกสารเปิดบญัชี   

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี4

ประกอบด้วย
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สัญญำภำคีร่วมด ำเนินงำน “ต้นฉบับ” 1 เล่ม (ต้นฉบับเก็บไว้ที่ กสศ.)

สัญญำภำคีร่วมด ำเนินงำน “คู่ฉบับ” 1 เล่ม (คู่ฉบับเก็บไว้ที่ผู้รับทุน /ผู้รับจ้าง)

หนังสือส่งสัญญำให้กับภำคีร่วมด ำเนินงำน 1 ฉบับ

คู่มือด ำเนินงำนโครงกำร พร้อมแผ่น CD 1 ชุด 

หนังสือขอเปิดบัญชีธนำคำรในนำมโครงกำร 1 ฉบับ ประกอบด้วย



การด าเนินงานหลังจากภาคีร่วมด าเนินการได้รับสัญญา

เม่ือภาคีร่วมด าเนินงานได้รับเอกสารสัญญาจาก กสศ. แล้ว ให้ปฏิบัตดิังต่อไปนี้

• เปิดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

1. ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ผู้รับทุน) ลงนามในสัญญาทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ ตามต าแหน่งที่เจ้าหน้าที่ติด
กระดาษสัญลักษณ์สีไว้ในสัญญา

2. น าจดหมายขอเปิดบัญชีธนาคาร ไปด าเนินการเปิดบัญชีกับทางธนาคารกรุงไทย โดยใช้ชื่อโครงการที่ระบุไว้ใน
จดหมาย (ชื่อโครงการต้องสะกดให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกเงิน) หากต้องการระบุค าว่า
“โดย....แล้วตามด้วยชื่อผู้เปิดบัญชีหลัก” ก็สามารถท าได้

3. หลังจากเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อย ให้ภาคีร่วมด าเนินงาน ถ่ายส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร 
และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ผู้รับทุน) รับรองส าเนาถูกต้อง 

4. ส่งคืน สัญญาภาคีร่วมด าเนินงาน “ต้นฉบับ” 1 เล่ม กลับมาที่ กสศ. และ ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีผู้มีอ านาจลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง เพื่อท าการเบิกเงินงวดท่ี 1

• ไม่อนุญาตให้ท าบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ทุกกรณี

• ให้ใช้ธนาคารกรุงไทยในการเปิดบัญชีเนื่องจากทางภาคีร่วมด าเนินงานจะได้รับเงินทันทีหลังจากที่ กสศ. โอนเงินให้ 
แต่ถ้าไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ต้องรอเงินโอน 3 วันท าการ

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 23



รายชื่อผู้เปิดบัญชีธนาคารจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ลงนามหลัก)
2. ผู้ร่วมเปิดบัญชี
3. ผู้ร่วมเปิดบัญชี

**หากมีการแจ้งรายช่ือมาแล้ว ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้**  กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ให้ท าบันทึกชี้แจงมายัง กสศ.

ล าดับที่ 2 และ 3 แนะน าว่าควรเป็นผู้ที่ดูแลบัญชีโครงการ 
หรือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

การเปิดบัญชี

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 24

การเปิดบัญชีธนาคารจะด าเนินการได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับเอกสารการเปิดบัญชีธนาคารพร้อมกับสัญญา

จาก กสศ. แล้วเท่านั้น 
ไมอ่นุญาตให้ไปด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารก่อน

ทุกกรณี

เปิดบัญชีธนาคารเป็นประเภทออมทรัพย ์
และไม่อนุญาตให้ท าบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ทุกกรณี 

การเบิกเงินโครงการ จะใช้ชื่อ 2 ใน 3 ในการเบิกเงิน 
โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ลงนามหลกั



รอบการโอนเงิน

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 25

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

กสศ. 
โอนเงิน

กสศ. ท าเรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวด 

ตัวอย่าง
กสศ. ท าเรื่องขออนุมัติเบิกเงินงวด ระหว่างวันที่ 3-7  ภาคีฯ จะได้รับเงินโอน
ในวันศุกร์ที่ 14  สามารถน าสมุดบัญชีเงินฝากไปเช็คยอดเงินได้ในวันถัดไป



ขั้นตอนการท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

หลังจำกภำคีฯ ท ำกำรเบิกเงินงวดสุดท้ำยและปิดโครงกำรแล้ว ทำง กสศ. จะส่งเอกสำรเพื่อกำร
ด ำเนินกำรปิดบัญชีโครงกำรและโอนเงินส่วนท่ีเหลือคืน กสศ. 

เอกสารปิดบัญชี ประกอบด้วย

หนังสือขอปิดบัญชีธนำคำร1

ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร3

ส ำเนำจดหมำยขอเปิดบัญชี2

ใบโอนเงินคืน กสศ. ผ่ำน Teller Payment4

เมื่อภาคีฯได้รับเอกสารการปิดบัญชีโครงการ ให้ด าเนินการปิดบัญชีโครงการที่ได้เปิดไว้
หากมีเงินคงเหลือในบัญชีโครงการ ให้โอนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดคืน กสศ. ผ่านระบบ Teller Payment

หลังจากปิดบัญชีธนาคารโครงการแล้ว ให้ส่งเอกสารทั้งหมดกลบัคืน มาที่ กสศ.

สมุดบัญชีโครงกำรฉบับจริง 
(ที่ปิดบัญชีแล้ว)

1
ส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงิน Teller 
Payment (ส่วน 1 ของผู้รับทุน) 2

ส่งถึง ศูนย์สัญญำ     โทร. 065-504 6756
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)
เลขที่ 388 อำคำรเอส.พ.ี ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

การปิดบัญชธีนาคารและปิดโครงการ

สลิปใบโอนเงินคืน กสศ.3
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การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด

การปิดบัญชีธนาคารและปิดโครงการ

ตัวอย่างเอกสาร 
Teller Payment
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หน่วยงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารเบื้องต้น ขอให้ส่งเอกสาร
ของหน่วยงานที่น ามา ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อท าการตรวจสอบอีกครั้ง อาทิ

- โรงพยาบาล
- เทศบาลต าบล
- มัสยิด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ขั้นตอนการท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 28



การขอขยายเวลาด าเนินโครงการ และ การปรับแผนกิจกรรม

สามารถท าได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อให้ด าเนินงานหรือกิจกรรมของโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ให้สามารถด าเนิน
การได้ต่อไป แต่จะต้องไม่กระทบ ระยะเวลาโดยรวมของโครงการ ไม่กระทบต่อผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
โดยรวมของโครงการ  ผู้รับผิดชอบต้องท าหนังสือแจ้งขอพิจารณาอนุมัติมายัง กสศ. ก่อนทุกครั้ง และมีเง่ือนไขดังนี้

การท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 29

การขอขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการ

1. ระยะเวลาที่จะขอขยายต่อครั้ง ท าได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของระยะเวลาด าเนินโครงการ
2. ขอขยายเวลารวมแล้วได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3. ต้องด าเนินการขอพิจารณาอนุมัติ ก่อนสิ้นสุดสัญญาโครงการอย่างน้อย 30 วัน

การปรับแผนกิจกรรม

ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมโครงการ สามารถปรับงบประมาณข้ามกิจกรรมได้ไม่เกินร้อยละสิบ
ของงบประมาณฝั่งขาออก โดยต้องไม่ท าให้ จ านวน ปริมาณของการบรรลุเป้าหมายจุดประสงค์ของโครงการลดลง

โดยการขอปรับแผนกิจกรรมจะต้องท าหนังสือแจ้งขอพิจารณาอนุมัติมายัง กสศ. ก่อน



ข้อควรระวัง

ขั้นตอนการท าสัญญาโครงการภาคีร่วมด าเนินงาน
รายละเอียด 30

1. ไม่ควรถือเงินสดในมือเกิน 50,000 บาท

3. ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีส่วนตัว แล้วน าเงินโครงการไปฝากหรือน าเงิน
โครงการเข้าบัญชีส่วนตัว

2. ไม่ให้ถอนเงินออกจากบัญชีหมดในครั้งเดียว

4. การขยายเวลาโครงการ ต้องด าเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญาโครงการ
อย่างน้อย 30 วัน

5. การขอแก้ไขรายละเอียดต่างๆในสัญญา ต้องท าบันทึกข้อความ
แจ้งมาที่ กสศ. ทุกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ


