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ค่าใชจ้่ายก่อนเดินทางไปศึกษา 

 

 

1. ค่าใชจ้า่ยก่อนเดินทางเหมาจ่าย 

1)  นักเรียนท่ีตอ้งเตรียมตัวดา้นภาษาอังกฤษก่อนเดินทางไปศึกษา (ศึกษาในประเทศท่ีใช้

ภาษาอังกฤษและใชผ้ลทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสถานศึกษา)  เป็นค่าเรียนภาษาอังกฤษ            

ค่าสอบและส่งผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ค่าสมัครสถานศึกษา ค่าตรวจร่างกายและอนามัย                    

ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่างเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ จ านวน           

50,000 บาท 

2) นักเรียนท่ีไม่ตอ้งเตรียมตัวดา้นภาษาองักฤษก่อนเดินทางไปศึกษา  (ศึกษาในประเทศท่ี         

ไม่ใชภ้าษาอังกฤษ) เป็นค่าตรวจร่างกายและอนามยั ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่าง

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ  ดงัน้ี 

 -  สาธารณรัฐฝรัง่เศส  ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเบลเยี่ยม  จ านวน 

40,000 บาท 

 -  ประเทศในเขตรอ้น จ านวน 18,000 บาท  

 -  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนๆ จ านวน 32,000 บาท 

2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์

ตลอดระยะการศึกษาเหมาจ่ายใหนั้กเรียนไปก่อนเดินทางเพียงครั้งเดียว จ านวน 50,000 บาท  

3. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปศึกษา 

ส านักงาน ก.พ. เป็นผูจ้ัดซ้ือตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน (กรุงเทพฯ – เมืองท่ีศึกษา) จากบริษัท           

การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่นักเรียน   

กรณีจดัซ้ือตัว๋โดยสารเคร่ืองบินจากสายการบินอ่ืน  ส านักงาน ก.พ. จะเปรียบเทียบราคากับ

ของบริษัทการบินไทยฯ  โดยต้องมีราคาต า่กว่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 การเปรียบเทียบราคาให้

ส านักงาน ก.พ.  ท าหนังสือสอบถามราคาไปยงับริษัทการบินไทยฯ และใหบ้ริษัทการบินไทยฯ แจง้ให้

ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือสอบถาม  หากไม่สามารถแจง้ใหท้ราบภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดใหส้ามารถจดัซ้ือจากสายการบินอ่ืนไดห้รือส านักงาน ก.พ. อาจเปรียบเทียบราคา     

ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินของบริษัทการบินไทยฯ หรือสายการบินอ่ืน จากขอ้มูลในเว็บไซต์ เพ่ือเป็นขอ้มูล

ประกอบการจดัซ้ือได ้
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ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา ณ ตา่งประเทศ 

 

 

 

 

4.  ค่าใชจ้า่ยประจ าเดือน (MONTHLY ALLOWANCE หรือ MA) 

 เหมาจ่ายตามงบประมาณค่าใชจ้่ายของแต่ละประเทศ  ตั้งแต่วนัท่ีเดินทางถึงประเทศ แต่ไม่เกิน 

10 วนัก่อนเปิดเทอม (โดยไม่แวะพกั  กรณีแวะพกัจะไดร้บัตั้งแต่วนัท่ีเดินทางถึงเมืองท่ีศึกษา) จนถึง

วนัท่ีออกเดินทางจากเมืองท่ีศึกษากลบัประเทศไทย  แต่ไม่เกิน 20 วนัหลงัส าเร็จการศึกษา  หรือวนัท่ี

นักเรียนส้ินสุดการรบัทุนรฐับาล  โดยส านักงาน ก.พ. จะจ่ายค่าใชจ้่ายประจ าเดือนล่วงหน้าใหนั้กเรียน

ก่อนออกเดินทางงวดแรก เพ่ือใหต้รงตามงวดการส่งเงิน และจะไดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าเดือนงวดถัดไป

จากส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ สถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ ประจ าประเทศน้ัน ๆ 

 เมื่อนักเรียนเดินทางถึงตอ้งท าการเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารกบัธนาคารท่ีนักเรียนสะดวกใน

การติดต่อมากท่ีสุด เมื่อเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารแลว้ ใหนั้กเรียนแจง้ช่ือและท่ีอยู่ของธนาคาร ประเภท

บญัชีเงินฝาก (Saving A/C หรือ Current A/C) เลขท่ีบญัชีเงินฝาก รหสัธนาคาร ช่ือและท่ีอยู่ของ

นักเรียนให ้ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ สถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ ทราบโดยเร็วท่ีสุด 

เน่ืองจากในการรบัเงิน MA งวดถัดไป ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ สถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือ สถาน

กงสุลฯ จะโอนเงินไปเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนในต่างประเทศโดยตรง ดงัน้ัน หากนักเรียน

ไม่ไดร้บัเงิน MA งวดใดหรือไดร้บัเงินล่าชา้ ขอใหติ้ดต่อส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ สถานเอกอคัรราชทูตฯ 

หรือ สถานกงสุลฯ โดยด่วน เพ่ือจะไดติ้ดตามใหธ้นาคารตรวจสอบการโอนเงินใหนั้กเรียนไดร้บัเงิน MA 

งวดน้ันโดยเร็ว 

 อน่ึง เมื่อนักเรียนยา้ยท่ีอยู่ หรือเปล่ียนบญัชีเงินฝากธนาคาร (เมื่อจ าเป็น) ใหแ้จง้ ส านักงาน

ผูดู้แลนักเรียนฯ สถานเอกอคัรราชทูตฯ สถานกงสุลฯ หรือส านักงาน ก.พ. ทราบโดยด่วนท่ีสุดทุกครั้ง 

และขอใหค้งบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมไวจ้นกว่าเงินค่าใชจ้่ายงวดใหม่จะโอนเขา้บัญชีแลว้ มิฉะน้ัน

นักเรียนอาจไมไ่ดร้บัเงินค่าใชจ้่ายในงวดถดัไป 
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 โดยมีแนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 1) กรณียา้ยสถานศึกษา โดยยา้ยเมืองหรือรฐั  ใหไ้ดร้บัเงินค่าใชจ้่ายประจ าเดือนตามอตัราของ

เมืองหรือรัฐท่ีสถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ตั้ งแต่วันแรกของเดือนท่ีสถานศึกษาใหม่เปิด   (ไม่ใช่วันท่ี

สถานศึกษาเก่าปิด และไม่ใช่วนัท่ีนักเรียนเดินทางไปถึงสถานศึกษาใหม่ เช่น สถานศึกษาเปิดวนัท่ี   

15 ก.ย. นักเรียนเดินทางไปถึง 8 ก.ย. นักเรียนจะไดร้บัอตัราใหมต่ั้งแต่ 1 ก.ย.) 

 2)  กรณียา้ยสถานศึกษาและเปล่ียนประเทศศึกษา  ใหไ้ดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าเดือนตั้งแต่วนัท่ี

เดินทางถึงเมืองท่ีศึกษา แต่ไมเ่กิน 10 วนัก่อน เปิดเทอม 

 3) การรายงานผลการศึกษาและการขยายเวลารับทุน เป็นตัวก าหนดการจัดส่งค่าใชจ้่าย

ประจ าเดือน  ดงัน้ันหากนักเรียนไมจ่ดัส่งผลการศึกษาหรือไมท่ าเร่ืองขอขยายเวลารบัทุนตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด  สนร./สอท. จะชะลอการจ่ายเงินค่าใชจ้่ายประจ าเดือน  และจะแจง้ตน้สงักัดใหท้ราบเพ่ือ

พิจารณาเก่ียวกบัการใหทุ้นและการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาใหม่  และเมื่อนักเรียนได้

ด าเนินการมาในภายหลงั สนร.จะโอนค่าใชจ้่ายใหใ้นงวดถดัไป 

 4) การจ่ายเงินค่าใชจ้่ายประจ าเดือน จะแบ่งจ่ายครั้งละ 3 เดือน 

 5)  กรณีสถานศึกษาก าหนดใหนั้กเรียนตอ้งเขา้ร่วมปฐมนิเทศ (ขอ้บงัคบั)  มากกว่า 10 วนั

ก่อนเปิดภาคเรียน  นักเรียนจะเดินทางได้ก่อนวันปฐมนิเทศไม่เกิน 2 วันและใหไ้ด้รับค่าใชจ้่าย

ประจ าเดือนตั้งแต่วนัปฐมนิเทศ 

5. ค่าหนงัสือและอุปกรณก์ารศึกษา (BOOK & SUPPLIES หรือ BS) 

 ประกอบดว้ย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า Official Transcript และค่าใชจ้่ายในการ

จัดท า/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์เหมาจ่ายตามอัตราท่ีก าหนดเป็นรายเดือนให้แก่นักเรียนตั้งแต่เดือนท่ี            

เปิดภาคการศึกษา (หลกัสูตรหลกั ไม่รวมช่วงเรียนภาษาก่อนเขา้ศึกษาตามหลกัสูตร)  หรือเร่ิมรบัทุน

รฐับาลจนถึงเดือนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือส้ินสุดการรบัทุนรฐับาล โดยแบ่งจ่ายครั้งละ 3 เดือน พรอ้ม

งวดการจ่ายค่าใชจ้่ายประจ าเดือน             

 ส าหรบัประเทศท่ีก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตีพิมพว์ิทยานิพนธ ์หรืออ่ืนใด ในปีสุดทา้ยหรือ

เทอมสุดทา้ยไดต้ามท่ีจ่ายจริงในอตัราท่ีก าหนด  หากนักเรียนศึกษาดว้ยทุนส่วนตัวในปีสุดทา้ยหรือ

เทอมสุดทา้ย   ใหส้ามารถเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดต้ามท่ีจ่ายจริงไมเ่กินอตัราท่ีก าหนด 



4 

ส านักงานเลขาธิการ  กลุ่มงานคลงั 

6. ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมในการศึกษา (TUITION FEE หรือ TF) 

 1) ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ  เป็นผูจ้่ายเงินค่าเล่าเรียนตามท่ี 

จ่ายจริงใหแ้ก่สถานศึกษา  โดยใหนั้กเรียนแจง้สถานศึกษาใหส้่งใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน หรือ

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาไปยงัส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยตรง และ

หากนักเรียนยงัคงไดร้บัใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนขอใหนั้กเรียน  ส่งใบเรียกเก็บเงินน้ันไปใหส้ านักงาน

ผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยด่วน  เพราะหากนักเรียนเก็บใบเรียกเก็บเงินไวจ้นเลย

ก าหนดช าระเงิน นักเรียนจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบั (Late Fee) จากสถานศึกษาเอง 

 2) หากนักเรียนไดร้บัทุน TA (Teaching Assistantship) หรือ RA (Research Assistantship) 

จากสถานศึกษา ใหรี้บแจง้ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ ทนัที วา่ไดร้บัทุนอะไร 

ตั้งแต่เมื่อใด จ านวนเงินเท่าใด ทั้งน้ี เพ่ือส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ จะได้

ตรวจสอบ และจะไดจ้่ายเงินค่าเล่าเรียนใหแ้ก่สถานศึกษาไดถู้กตอ้ง และถา้นักเรียนไดร้บัค่าเล่ าเรียน

คืนจากสถานศึกษา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใหนั้กเรียนน าส่งคืนใหส้ านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  หรือ

สถานเอกอคัรราชทูตฯ ทนัที 

 3) ส าหรับนักเรียนท่ีศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นขอใหนั้กเรียนแจง้สถานศึกษาส่งใบเรียกเก็บเงิน  

ไปใหส้ านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  (หรือถา้กรณีนักเรียนทดรองจ่ายไปก่อนแลว้   ก็ใหส้่งใบเสร็จรบัเงินให้

ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ) ถา้เป็นโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น หรือเป็นสถานศึกษาของเอกชนส านักงาน

ผูดู้แลนักเรียนฯ จะโอนเงินค่าเล่าเรียนหรือค่าใชจ้่ายขา้งตน้ไปเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน

หรือสถานศึกษาน้ัน ๆ โดยตรง และถา้เป็นสถานศึกษาของรฐั ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  จะโอนเงิน 

ค่าเล่าเรียนหรือ ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ไปเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนโดยตรง เน่ืองจากประเทศ

ญ่ีปุ่นมีระเบียบหา้มสถานศึกษาของรฐัมีบญัชีเงินฝากธนาคาร ดงัน้ัน เมื่อนักเรียนไดร้บัเงินค่าเล่าเรียน

หรือค่าใชจ้่ายขา้งตน้แลว้ขอใหรี้บน าเงินไปช าระต่อสถานศึกษาโดยเร็ว แลว้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้

ส านักงานผูดู้แลนักเรียนในประเทศญ่ีปุ่น 

 4)  การของดรับทุนรัฐบาลทั้งจ านวน  ก.พ. มีมติไม่อนุมัติให้นักเรียนงดรับทุนรัฐบาล           

ทั้งจ านวน   แต่หากนักเรียนรายใดรบัทุนจากสถานศึกษาก็สามารถขอยกเวน้การรบัค่าเล่าเรียนจาก

ทางราชการได ้โดยจะตอ้งรับค่าใชจ้่ายประจ าเดือนและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามระเบียบทางราชการ  

เพ่ือใหม้ีผลผูกพนัตามสญัญา 
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7. ค่าประกนัสุขภาพ 

ส านักงาน ก.พ. จะเบิกจ่ายค่าประกนัสุขภาพใหแ้ก่นักเรียนทุนรฐับาลตามอตัราท่ีก าหนดเป็น

รายเดือนใหแ้ก่นักเรียน ตั้งแต่เดือนท่ีเดินทางไปศึกษาหรือเร่ิมรบัทุนรฐับาล   จนถึงเดือนท่ีเดินทาง

กลบัประเทศไทยหรือส้ินสุดการรบัทุนรฐับาล โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

 1)  ใหนั้กเรียนท าประกนัสุขภาพแบบพ้ืนฐาน (Basic Plan) 

 2)  นักเรียนท่ีไม่ท าประกนัสุขภาพตามขอ้ 1) จะตอ้งรบัผิดชอบค่ารกัษาพยาบาลทั้งหมดดว้ย

ตนเอง 

 ส าหรบันักเรียนในประเทศท่ีส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั

เพ่ิมเติมใหเ้บิกจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ แต่ละประเทศก าหนด 

8. ค่ารกัษาพยาบาล 

แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 

 1) กรณีนักเรียนเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นคนไขน้อกใหนั้กเรียนขอ Claim ตามสิทธิกับ     

บริษัทประกนัสุขภาพเท่าน้ัน ส่วนท่ี Claim ไมไ่ด ้นักเรียนตอ้งรบัผิดชอบเอง 

 2) นักเรียนจะขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการไดเ้ฉพาะกรณีเป็นคนไขใ้น และ

เฉพาะส่วนท่ีเบิกจากบริษัทประกนัไม่ไดเ้ท่าน้ัน โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หากเขา้รบัการ

รักษาพยาบาลในประเทศไทย จะเบิกจ่ายไดเ้ฉพาะการเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล   

ของรฐัเท่าน้ัน 

 ทั้งน้ี นักเรียนจะตอ้งยื่นรายการค่าใชจ้่ายในโรงพยาบาลทั้งหมด ประกอบกบัใบรายละเอียด

การจ่ายค่ารกัษาพยาบาลของบริษัทประกนัประกอบการขอเบิก ไปยงัส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือ 

สถานเอกอคัรราชทูตฯ  เพ่ือพิจารณาเบิกจ่ายตามส่วนค่ารกัษาพยาบาลท่ีเบิกจากบริษัทประกนัไมไ่ด ้

9.  ค่าท าฟัน 

 ค่าประกนัสุขภาพครอบคลุมค่าท าฟันแลว้ นักเรียนจึงไม่อาจขอเบิกจากทางราชการไดอี้ก 

ยกเวน้กรณีประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐานของประเทศน้ัน ๆ  ไม่ครอบคลุมค่าท าฟัน   นักเรียนจะขอ

เบิกจ่ายค่าท าฟันไดต้ามท่ีจ่ายจริง   โดยจัดส่งรายละเอียดการท าฟันพรอ้มกับใบเรียกเก็บเงินหรือ

ใบเสร็จรบัเงินไปยงัส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  ซ่ึงสามารถเบิกจ่ายได ้ดงัน้ี 
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 -  ค่าถอนฟัน อุดฟัน รกัษารากฟัน ค่าท าความสะอาดฟัน (เฉพาะการรกัษา) จ่ายใหค้ร่ึงหน่ึง  

 - ค่าท าความสะอาดฟัน นอกเหนือการรกัษา เบิกจ่ายไดค้ร่ึงหน่ึง ปีละ 1 ครั้ง 

 -  ค่าครอบฟันและใส่ฟันเทียม ไมส่ามารถเบิกจ่ายได ้

 -  การท าฟันในประเทศไทยเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีเขา้ท าฟันใน

สถานพยาบาลของรฐัเท่าน้ัน 

10. ค่าใชจ้า่ยในการกลบัมาเยีย่มบา้นชัว่คราว 

 นักเรียนตอ้งรับผิดชอบค่าเดินทางเอง  และใหไ้ดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าเดือนในอัตราประเทศท่ี

ศึกษา ไม่เกิน  90 วนั ต่อปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ  (การก าหนดรอบปีใหส้ านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ 

ก าหนดไดต้ามความเหมาะสม)  ส่วนท่ีเกิน 90 วนัจะไมไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าเดือน 

11. ค่าใชจ้า่ยในการกลบัมาเก็บขอ้มูลเพื่อท าวิทยานิพนธน์อกประเทศที่ศึกษา 

  1. นักเรียนตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางเอง เช่น ค่าวีซ่า 

เป็นตน้  และก าหนดใหไ้ดร้ับค่าใชจ้่ายประจ าเดือนในอัตราประเทศท่ีศึกษาไม่เกิน 180 วนั ตลอด

ระยะเวลาหลกัสูตร   ส่วนท่ีเกิน 180 วนั จะไดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าเดือนในอตัราของประเทศท่ีเดินทาง

ไปเก็บขอ้มูล  โดยยงัคงไดร้บัค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามสิทธิในอตัราเดิม เช่น ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา 

ค่าประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

 2.  นักเรียนท่ีไดร้ับอนุมติัใหก้ลับมาเก็บขอ้มูลท าวิทยานิพนธ์เป็นช่วง ๆ ใหนั้บเวลาทุกช่วง

รวมกนั 

 3.  กรณีนักเรียนไดร้ับอนุมติัใหก้ลับมาเยี่ยมบา้นและเก็บขอ้มูลท าวิทยานิพนธ์ต่อเน่ืองกัน          

ใหนั้บเวลาทั้งสองประเภทรวมกนัเป็นระยะเวลาเก็บขอ้มลูวิทยานิพนธ ์

12. ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา 

 ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมคัรสถานศึกษา และค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีเปล่ียนระดบั

การศึกษาส าหรบันักเรียนท่ีศึกษาในประเทศท่ีไม่มีส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  ใหส้ามารถเบิกจ่ายได้

ตามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั ไม่เกิน 2 แห่ง ส าหรับนักเรียนในประเทศท่ีมีส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ   

ใหเ้บิกจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  แต่ละประเทศก าหนด 
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13. ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่าใชจ้า่ยในการสอบใบอนุญาต และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตาม

หลกัสูตรของนักเรียนที่ศึกษาดา้น HEALTH SCIENCES 

 1)  ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า Matching ของสาขาแพทยต์ามขอ้บงัคบัของ

หลกัสูตร เบิกจ่ายไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

 2) ค่าใชจ้่ายในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส าหรับนักเรียนทุนท่ีศึกษา

หลกัสูตร Pharmacy Residence Program ในสหรฐัอเมริกา เบิกจ่ายไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

 3)  นักเรียนท่ีเรียนดา้น Health Sciences ทุกประเทศท่ีตอ้งด าเนินการตามขอ้บังคับของ

หลักสูตรของสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเบิกค่าใชจ้่ายในการด าเนินการท่ีเก่ียวกับการเรียนดา้น  

Health Sciences ไดต้ามท่ีจ่ายจริง  เช่น  การตรวจเช็คประวติัอาชญากรรม การตรวจเลือด การฉีด

วคัซีน เป็นตน้ 

14. ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใชจ้า่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง และค่าภาษีที่อยูอ่าศยัตามที่

กฎหมายเรียกเก็บ 

 นักเรียนท่ีก าลงัศึกษาในต่างประเทศท่ียงัมีระยะเวลาศึกษาอยู่ดว้ยทุนรฐับาลสามารถเบิกจ่าย 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีต่ออายุ และเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทเดียวกบัท่ีขอวีซ่า

นักเรียนเท่าน้ัน)  ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่า ค่า Re-Entry วีซ่า ค่าธรรมเนียมลงตราประทับ 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าตรวจร่างกายประกอบการท าวีซ่า  เป็นต้น             

ค่าใบอนุญาตใหม้ีถ่ินพ านัก (Resident Permit) ค่าภาษีท่ีอยู่อาศัยตามท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินบังคับ            

เรียกเก็บ  ตามท่ีจ่ายจริงไดโ้ดยประหยดัและจ าเป็น 

 ส าหรบันักเรียนในประเทศท่ีส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั

เพ่ิมเติมใหเ้บิกจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ แต่ละประเทศก าหนด 

15. ค่าระวางขนส่งสิ่งของ และค่าพาหนะในการยา้ยสถานศึกษา 

ส าหรบัการยา้ยสถานศึกษาในกรณี ดงัน้ี 

 -  เมื่อนักเรียนเปล่ียนระดบัการศึกษา และมีความจ าเป็นตอ้งยา้ยสถานศึกษา 

 - เมื่อส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือ ส านักงาน ก.พ. เห็นความ

จ าเป็นและอนุมติั ใหนั้กเรียนยา้ยสถานศึกษา 
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สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายได ้ดงัน้ี 

 1) ค่าระวางขนส่งส่ิงของ เหมาจ่ายให ้ 200  ดอลลารส์หรฐั 

 2) ค่าพาหนะเดินทางจ่ายใหต้ามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั ส าหรบันักเรียนในประเทศท่ีส านักงาน

ผู้ดูแลนักเรียนฯ  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมใหเ้บิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ  แต่ละประเทศก าหนด 

- ผูเ้ดินทางโดยรถเช่าหรือรถส่วนตวั ไมม่ีสิทธิเบิกค่าเช่ารถหรือค่าน ้ามนั 

- การเดินทางตอ้งเป็นเสน้ทางตรงจากเมืองท่ีสถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองท่ีสถานศึกษาใหม่

ตั้งอยู ่ตอ้งไมม่ีการออกนอกเสน้ทาง หรือพกัคา้งคืนนอกเสน้ทาง 

- นักเรียนไม่มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง ถา้สถานศึกษาเดิม และ สถานศึกษาใหม่ ตั้งอยู่ในเมือง

เดียวกนั 

 ส าหรับกรณีการยา้ยสถานศึกษาและเปล่ียนประเทศศึกษา หากนักเรียนได้รับอนุมัติให้             

พกัการศึกษาช่วงรอเปิดภาคเรียนเกิน 3 เดือนขึ้ นไป กรณีมิไดเ้ดินทางกลับประเทศไทยใหเ้บิกค่าตัว๋

โดยสารเคร่ืองบินจากประเทศท่ีศึกษาเดิมไปยงัประเทศใหม ่  และกรณีเดินทางกลบัประเทศไทยใหเ้บิก

ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินเฉพาะจากประเทศไทยไปยงัประเทศใหม ่ไดต้ามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั 
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ค่าใชจ้่ายหลังส าเรจจการศึกษา 

 

 

 

 

16. ค่าระวางขนส่งสิ่งของกลบัประเทศไทย ค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน และเงินตดิตวัระหว่าง

เดินทาง  เม่ือนกัเรียนส าเร็จการศึกษาและเดินทางกลบัประเทศไทย 

 ส านักงาน ก.พ. จะเหมาจ่ายใหนั้กเรียนครั้งเดียว จ านวน  450 ดอลลารส์หรฐั โดยนักเรียนท่ี

ใกลจ้ะส าเร็จการศึกษา และจะเดินทางกลบัประเทศไทย ใหแ้จง้ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯหรือสถาน

เอกอัครราชทูตฯ  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  เพ่ือส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถาน

เอกอคัรราชทูตฯ  จะไดจ้ดัส่งเงินไดท้นัเวลาก่อนท่ีนักเรียนจะเดินทางกลบัประเทศไทย 

17. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินกลบัประเทศไทย 

 เมื่อนักเรียนทราบก าหนดวันเดินทางกลับแล้ว   ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือ สถาน

เอกอคัรราชทูตฯ   จะจดัซ้ือตัว๋โดยสารเคร่ืองบินกบับริษัทการบินไทยฯ ใหแ้ก่นักเรียน   หากจะจดัซ้ือ

ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินจากสายการบินอ่ืน  เมื่อเปรียบเทียบราคากบัของบริษัทการบินไทยฯ  ตอ้งมีราคา

ต า่กว่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25  การเปรียบเทียบราคาให้ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือ สถาน

เอกอคัรราชทูตฯ  ท าหนังสือสอบถามราคาไปยงับริษัทการบินไทยฯ และใหบ้ริษัทการบินไทยฯ แจง้ให้

ทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือสอบถาม  หากไม่สามารถแจง้ใหท้ราบภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดใหส้ามารถจัดซ้ือจากสายการบินอ่ืนไดห้รืออาจเปรียบเทียบราคาตัว๋โดยสาร

เคร่ืองบินจากขอ้มลูในเว็บไซต ์เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการจดัซ้ือได ้

 กรณีมีความจ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบราคาค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินยอ้นหลงัในเสน้ทางเดียวกนั  

ใหส้ านักงาน ก.พ. พิจารณาขอ้มลูตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาจาก 2 แนวทาง ดงัน้ี 

-  ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน 15 วนันับจากวนัท่ีหาขอ้มลู 

- ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบินของวนัเดินทางเดียวกนัในปีถดัไป 
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หลักเกณฑเ์พ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

 

 

 

18. ก าหนดการเบิกค่าใชจ้า่ย 

 ค่าใชจ้่ายตามสิทธิก าหนดการเบิกค่าใชจ้่าย ใหเ้บิกจ่ายไดภ้ายใน 1 ปี  นับจากวนัออกใบเสร็จ

หรือส ารองจ่าย   และกรณีส าเร็จการศึกษาใหน้ ามาเบิกจ่ายไดภ้ายใน 1 ปี นับจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา

หรือวนัท่ีมีมติใหยุ้ติการศึกษา หรือ วนัส้ินสุดการรบัทุนรฐับาล 

19. ค่าใชจ้า่ยรบัเกินสิทธิ 

 หากนักเรียนรบัค่าใชจ้่ายรบัเกินสิทธิ 

 - ส านักงานผูดู้แลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอคัรราชทูตฯ หรือ ส านักงาน ก.พ. จะจดัท าหนังสือ

แจง้นักเรียนขอใหคื้นเงินค่าใชจ้่ายรบัเกินสิทธิ  โดยระบุระยะเวลาท่ีขอใหคื้นเงินค่าใชจ้่าย  ประมาณ            

1 เดือน   

- หากเกินก าหนดการคืนเงิน ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ

ส านักงาน ก.พ.  จะทวงถามค่าใชจ้่ายรบัเกินสิทธิ  1 ครั้ง  โดยขยายระยะเวลาท่ีขอใหคื้นเงินค่าใชจ้่าย

อีกประมาณ 1 เดือน 

- หากเกินก าหนดการคืนเงินตามหนังสือทวงถาม  ส านักงาน ก.พ. จะจดัท าหนังสือแจง้ไปยงั

หน่วยงานตน้สงักดั  เพ่ือทราบและขอใหช้่วยประสานติดตามอีกทางหน่ึง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน ก.พ. 

ส านักงานเลขาธิการ  กลุ่มงานคลงั 

ฝ่ายการเงินนักเรียนทุนรฐับาล ทุนอ่ืนและทุนส่วนตวั 

โทรศพัท ์ 0 25471000 ต่อ 6208, 6210, 6211,  

6213- 6217, 6226, 6230, 6232 

E-Mail : accts@ocsc.go.th 

 

 


