
ค ำถำมที่พบบ่อย

2. กรณีมีเงินเข้ำแล้วแต่ไม่สำมำรถเช็คสถำนะกำรโอนได้

ตอบ ตอนนี้บาง รร. จะยังไม่สามารถเข้าไปเช็คสถานะการโอนได้ เนื่องจากทาง กสศ. ก าลังอยู่ในช่วงโอนเงิน
เบื้องต้นสามารถพิมพ์ นร.08 ได้ในเมนู นร.06 ( User ครูคัดกรอง ) ส าหรับนักเรียนท่ียังไม่สามารถพิมพ์ นร.08 
ได้ใน เมนูสถานะการโอนเงิน และเบื้องต้นถ้าต้องการทราบว่านักเรียนใครใดท่ีข้อมูลบัญชีผู้ปกครองผิดและเงิน
โอนเข้า รร. ให้ดูรายช่ือนักเรียนที่ต้องท า นร.06 ได้ เพราะเป็นรายชื่อนักเรียนท่ีรับเงินสดที่ รร. 

1. เช็คสถำนะ “รอโอนเงิน” ต้องท ำอย่ำงไร

ตอบ ให้รอการโอนเงินจากทาง กสศ. ค่ะ เบื้องต้น กสศ. มีการเริ่มโอนเงินไปแล้วตั้งแต่วันท่ี 21 ก.พ. ให้น าสมุดไปปรับ
ทีธ่นาคารเพื่อตรวจสอบการโอนเงินดูก่อน และโรงเรียนจะสามารถเช็คสถานะการโอนเงินหลังจาก กสศ. โอนเงินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก กสศ. ยังทยอยโอนเงินให้อยู่จึงยังไม่สามารถน าข้อมูลการโอนเงินมาท าข้อมูลให้เช็คสถานะใน
ระบบได้



3. กำรจ่ำยเงินให้กับนักเรียนที่เลือกรับเงินสด กรณียอดเงินเข้ำครั้งเดียว 800 บำท 
ตอบ
1. แจ้ง ( User ครูคัดกรอง ) ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถพิมพ์ นร.08 ได้ใน เมนูสถานะการโอนเงินค่ะ)
2. ให้ถ่ายรูป 3 รูป 

1. รูปการรับเงินท่ีในรูปต้องประกอบด้วย ผอ. ผู้ปกครอง นักเรียน และครู (ครูคัดกรองในช้ันนั้น ๆ) 
2. รูปบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้มารับเงิน 
3. รูปลายเซ็นผู้ปกครอง/ผู้มารับเงิน
***กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้ถ่ำยใบมอบอ ำนำจด้วย

3. น าข้อมูลมาบันทึกลงระบบ นร.06 วันท่ี 25 ก.พ. – 31 มี.ค. 2562

4. กำรจ่ำยเงินงวดที่ 2 ต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร
ตอบ ไม่ต้องพิมพ์ นร.08 เพื่อแจ้งผู้ปกครอง ส าหรับ 25% ได้ เพราะได้มีการแจ้ง ผปค. ไปในรอบ 75% แล้ว และ
สามารถจ่ายเงิน 200 ให้นักเรียนเพื่อน าไปให้ผู้ปกครอง หรือ จะเชิญผู้ปกครองมารับอีกครั้งก็สามารถท าได้ ส่วนรูปถ่าย
สามารถใช้รูปถ่ายของงวดที่ 1 เพื่อบันทึก นร.06 โดยไม่ต้องถ่ายใหม่ได้ค่ะ



5. กำรโอนเงินคืน กสศ. กรณีนักเรียนไม่อยู่ในสถำนศึกษำ หรือ เงินส่วนของ รร. ใช้จ่ำยไม่หมด
ตอบ
1. ส่วนของนักเรียน ให้คืนเงินเฉพาะส่วนของนักเรียนยากจนพิเศษท่ีไม่อยู่ในสถานศึกษาแล้ว และส่วนของ รร . ท่ีเหลือ
จากการจัดกิจกรรม ให้คืนเงินได้ที่เลขบัญชีธนาคาร 172-0-29048-2 ช่ือบัญชี กสศ.-ม.6(3) 
ธนาคาร กรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2562
**ส าหรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนสามารถหักในยอดที่โอนคืนได้
2. บันทึกการโอนเงินคืนผ่านระบบ CCT ในวันท่ี 15 มี.ค. - 31 มี.ค. 2561 
โดยให้ถ่ายรูปสลิปการโอนเงินไว้ เพ่ืออัพโหลดในระบบค่ะ

6. กรณีที่หนังสือแจ้งผลกำรรับเงินอุดหนุน(นร.08) ไม่ตรงกับชื่อผู้ปกครองในปัจจุบัน  ให้ด ำเนินกำรดังนี้
ให้แก้ไขช่ือผู้ปกครองในหนังสือแจ้งผลการรบัเงินอุดหนุน(นร.08) เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เซ็นต์ชื่อ
ก ากับ 1 คนเท่าน้ัน พร้อมประทับตราโรงเรียน ประกอบด้วย

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรยีน
2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
3) ครูคัดกรอง หรือ ครูประจ าชั้น

***ข้อมูลผู้ปกครองท่ีแสดงในระบบ นร.08 มำจำกกำรบันทึก นร.01
ของสถำนศึกษำ ดังนั้นในภำคเรียนถัดไป สถำนศึกษำควรบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง



8. นร.06 กรณีมีกำรมอบอ ำนำจให้แก้ไขข้อมูลผูปกครองให้ตรงกับคนที่มำรับแทนหรือไม่ และ
กรณีที่ผู้ปกครองไม่สำมำรถมอบอ ำนำจได้เนื่องจำกผู้ปกครองเสียชีวิตหรือท ำงำนอยู่ต่ำงจังหวัด 
ต้องแนบ นร.08 หรือไม่
ตอบ ใหแ้ก้ไขข้อมูล นร.06 ใหต้รงกับข้อมูลผู้ที่รับมอบอ านาจ และกรณีที่ไม่สามารถเซ็นมอบอ านาจ ให้ถ่ายรูปบัตร
ประชาชนและระบุเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเซ็นเอกสาร นร.08 ได้ และให้อัพรูปบัตรประชาชนที่มี
ข้อความดังกล่าว โดยไม่ต้องอัพใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีไม่สามารถเซ็นมอบอ านาจได้ )         

7. ต้องกำรแก้ไขช่ือครูใน นร.06 ให้ตรงกับครูที่อยู่ในภำพถ่ำย
ตอบ ระบบจะแสดงช่ือของครูที่บันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยเป็นช่ือจากการ Login เข้าระบบ ถ้าต้องการแก้ไขให้
เป็นช่ือครูที่อยู่ในภาพถ่าย ให้ใช้ User ของครูคนนั้นบันทึกข้อมูลค แต่ถ้าครูท่ีอยู่ในรูป ไม่มี User ให้ Admin 
โรงเรียนเพิ่ม User ให้ใหม่ เพื่อเข้ามาบันทึกข้อมูล



9. เงินในส่วนของโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงไรบ้ำง และต้องมีหลักฐำนอะไรบ้ำง
ตอบ
1. กรณี ค่าอาหาร ถ้าจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนไปซื้ออาหารหรือท าเป็นคูปอง ให้ท าใบเซ็นช่ือครั้งเดียวได้ และ
โรงเรียนจะด าเนินการจ่ายเงินอย่างไรให้ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนด าเนินการ แต่ถ้าเป็นการซื้อวัตถุดิบมาท าอาหาร
เลี้ยง ให้เก็บใบเสร็จ หรือท าใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐานท่ีโรงเรียน

2. กรณี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต หากมีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 5,000 บาท ให้ท าจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุของโรงเรียน และหากมีใบเสร็จหรือใบส าคัญรับเงินให้เก็บไว้เป็นหลักฐานท่ี โรงเรียน ถ้าใช้
จ่ายเงินไม่ถึง 5,000 บาท ให้เก็บใบเสร็จหรือใบส าคัญรับเงินให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประกำศ ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 
ติดต่อ 02-079-5475 กด 1


