
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักเรียนทุนรัฐบาล

ฝ่ายการเงินนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น และทุนส่วนตัว
กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ.



หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

นักเรียน
ทุนรัฐบาล

ศูนย์จัดการศึกษา
ในต่างประเทศและ
บริหารความรู้ 

(ศกศ.)

กลุ่มงานคลัง

ส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

ส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศ

สถาน
เอกอัครราชทูต
/สถานกงสุลฯ

สถาน
เอกอัครราชทูต
/สถานกงสุลฯ



ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศแคนาดา

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสกอตแลนด์

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝร่ังเศส
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์



ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
• นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน



ผูมี้สิทธ์ิได้รบัทนุได้ท ำสญัญำรบัทุนกบัต้นสงักดัเรียบร้อยแล้วผูมี้สิทธ์ิได้รบัทนุได้ท ำสญัญำรบัทุนกบัต้นสงักดัเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงำนคลงัด ำเนินกำร
จอง บตัรโดยสำรเคร่ืองบิน

จำก บมจ.กำรบินไทย

กลุ่มงำนคลงั
ด ำเนินกำรออกบตัร
โดยสำรเคร่ืองบิน

E-mail ตำรำงกำรบิน แจ้ง 
นทร. เพ่ือตรวจสอบ/แก้ไข 
ช่ือ-สกลุ วนั เวลำ ท่ีเดินทำง

นทร.ยืนยนั/แก้ไขข้อมูล 
พร้อมแนบหน้ำวีซ่ำ (ถ้ำ
มี) กลบัมำทำง e-mail

ขอให้จดัซ้ือบตัรโดยสำรเครื่องบิน 
(จดัท ำกบั ศกศ.)

นทร.จดัซ้ือบตัรโดยสำร
เครื่องบินด้วยตนเอง

นทร.ส่งเอกสำรขอเบิก  
ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบิน 

มำขอเบิก 

E-mail แจ้ง นทร.รบัเชค็
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและ
บตัรโดยสำรเคร่ืองบิน

E-mail แจ้ง นทร.รบัเชค็
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและ
บตัรโดยสำรเคร่ืองบิน

นทร.เดินทำงไปศึกษำนทร.เดินทำงไปศึกษำ

ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยเตรียมตวัก่อนเดินทำง (จดัท ำกบั ศกศ.)

ขอรบัค่ำใช้จ่ำยเตรียมตวัก่อน
เดินทำงก่อน

ขอรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
ทัง้หมดในครำวเดียว

แจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ศกศ. เรือ่งขอเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตวัก่อนเดินทำงก่อน

กลุ่มงำนคลงัจดัท ำเชค็ 
*ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 5 วนัท ำกำร

E-mail แจ้ง นทร. ให้มำ
ติดต่อขอรบัเชค็

ค่ำคอมพิวเตอร ์+ ค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำเดือน + ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ถ้ำม)ี 

*จะแจ้งให้รบัเชค็ก่อนก ำหนด
เดินทำงประมำณ  10  วนัท ำกำร

ค่ำใช้จ่ำยเตรียมตวัก่อนเดินทำง + 
ค่ำคอมพิวเตอร ์+ ค่ำใช้จ่ำย

ประจ ำเดือน + ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (ถ้ำมี)

กลุ่มงำนคลงัจดัท ำเชค็ 
*ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมำณ 5 วนัท ำกำร



กลุ่มงานคลัง ส านักงาน ก.พ.

โดยฝ่ายการเงินนักเรียนทุน ทุนอื่น และทุนส่วนตัว มีหน้าที่
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยแบ่ง
ค่าใช้จ่ายเป็น 

ก่อนเดินทางไปศึกษา

ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

หลังส าเร็จการศึกษา



ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา
1. ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางเหมาจ่าย จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียวโดย

จ่ายให้ในอัตรา

เหมาจ่าย 50,000.- บาท ส าหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ     
ใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และประเทศเบลเยียม

เหมาจ่าย 40,000.- บาท ส าหรับประเทศฝรั่งเศส และสเปน

เหมาจ่าย 32,000.- บาท ส าหรับประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ 
หรือไม่ใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ

เหมาจ่าย 18,000.- บาท ส าหรับประเทศที่อยู่ในเขตร้อน



ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา (ต่อ)
ประกอบไปด้วย

ค่าตรวจสุขภาพและอนามัย

ค่าธรรมเนียมในการท าและต่ออายุหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติและต่อวีซ่า

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานศึกษา

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ และค่าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบความรู้เพื่อใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียมในการทดสอบความรู้เพื่อใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา

ค่าพาหนะเดินทางและขนส่งสิ่งของ 



ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา (ต่อ)

2. ค่าคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย เหมาจ่าย 50,000.- บาท ทุกระดับ
การศึกษา

3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดซื้อให้นักเรียนตาม
เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึง เมืองที่ท่านเดินทางไปศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน จะได้รับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศที่ศึกษา 
แต่ไม่เกิน 10 วันก่อนก าหนดเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

5. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา จ่ายตามก าหนดเปิดภาคเรียน
ของแต่ละประเทศ (กรณีเริ่มเรียนภาษาก่อนเปิดภาคเรียนจะไม่ได้รับค่าหนังสือ)



ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

1. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน (Monthly Allowance หรือ MA) จ่ายตามงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ

ตัวอย่างงบประมาณค่าใช้จ่าย 

แบ่งเป็น 12 อัตรา 
โดยแบ่งตามรัฐและเมือง เร่ิมตั้งแต่ 
1,200 – 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ

แบ่งเป็น 2 อัตรา 
ในลอนดอน เดือนละ 1,120.- ปอนด์ 
นอกลอนดอน เดือนละ 1,000.- ปอนด์



ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

ตัวอย่างงบประมาณค่าใช้จ่าย 

แบ่งเป็น 3 อัตรา 
ปริญญาตรี – โท

ในปารีส และปริมณฑล เดือนละ 1,200.- ยูโร
นอกปารีส เดือนละ 920.- ยูโร

ปริญญาเอก เดือนละ 1,250.-ยูโร

แบ่งตามระดับการศึกษาเป็น 6 อัตรา 
เรียนภาษา เดือนละ 410.- ยูโร 
เตรียมมหาวิทยาลัย 

อัตราปกติ เดือนละ 980.- ยูโร
อัตราพิเศษ เดือนละ 900.- ยูโร

ปริญญาตรี – โท 
อัตราปกติ เดือนละ 980.- ยูโร
อัตราพิเศษ เดือนละ 1,010.- ยูโร

อัตราพิเศษ ได้แก่ เมืองมิวนิค ซตุ๊ทการ์ท โคโลญจน์ ฮัมบูร์ก และแฟรงเฟิร์ต

ปริญญาเอก เดือนละ 1,060.- ยูโร



ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ
ตัวอย่างงบประมาณค่าใช้จ่าย

แบ่งตามระดับการศึกษาเป็น 2 อัตรา 
มัธยม – ปริญญาตรี เดือนละ 151,500.- เยน
ปริญญาโท – เอก เดือนละ 172,500.- เยน

แบ่งตามเมืองที่ศึกษาเป็น 2 อัตรา 
อัตราพิเศษ เดือนละ 1,850.- ดอลลาร์ออสเตรเลีย
อัตราปกติ เดือนละ 1,750.- ดอลลาร์ออสเตรเลีย

อัตราพิเศษ ได้แก่ เมืองซิดนีย์ เพิร์ท ดาร์วิน เมลเบิร์น บริสเบน แคนเบอร์รา 
โฮบาร์ต แอดิเลด นิวคาสเซิล แคนส์ โกลด์โคสต์ ทาวน์สวิลล์ และวุลลันกอง

ข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศเพิ่มเติมได้ที่ 
เมนู บริการ เลือก ส าหรับบุคคลทั่วไป เลือก การศึกษาต่อต่างประเทศ เลือก ค่าใช้จ่ายรายประเทศ

http://www.ocsc.go.th/








ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาเหมาจ่าย

3. ค่าประกันสุขภาพ

4. ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ตามที่จ่ายจริง

5. ค่าระวางขนส่งสิ่งของและค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา

6. ค่าใช้จ่ายในการกลับมาเก็บข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม หรือ สัมมนาทางวิชาการ



การด าเนินการจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา

อังกฤษ

ฝรั่งเศส/สวิตเซอร์แลนด์

เยอรมนี

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ญี่ปุ่น

สาธารณะรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต

ทุกประเทศที่ไม่มีส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียน

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ



นักเรียนทุนท่ีเดินทางไปศึกษาในประเทศที่มีส านักงานผู้ดูแลนักเรียน เมื่อท าการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งไปยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนเพื่อจัดส่ง
เงินค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป

 สหรัฐอเมริกา/แคนาดา : กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก 
พร้อมส่งส าเนาหน้าเช็คไปยังส านักงานผู้ดูแลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มและค าแนะน า 
ได้จาก www.oeadc.org)

 อังกฤษ : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีธนาคารนกัเรียนทุนรัฐบาล ส่งให้ส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียนฯ (Download แบบฟอร์มและค าแนะน าได้จาก www.oeauk.net)

 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบญัชีเงินฝากธนาคาร ส่งให้
ส านักงานผูดู้แลนกัเรียนฯ ได้ที่ www.ocsc.org.au 

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

http://www.oeadc.org/
http://www.oeauk.net/
http://www.oeauk.net/


นักเรียนทุนท่ีเดินทางไปศึกษาในประเทศที่มีส านักงานผู้ดูแลนักเรียน เมื่อท าการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งไปยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนเพื่อจัดส่ง
เงินค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป

 ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด ์: แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งให้ส านักงานผูดู้แล
นักเรียนฯ ( ที่ oeaparis@orange-business.fr )

 เยอรมนี : กรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารส่งให้ ส านักงานผูดู้แล
นักเรียนฯ ( Download แบบฟอร์มและค าแนะน าได้ท่ี www.oeaberlin.de )

 ญี่ปุ่น : กรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารส่งให้ ส านักงานผู้ดแูล
นักเรียนฯ ( Download แบบฟอร์มและค าแนะน าได้ ที่ http://education.thaiembassy.jp )

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ
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นักเรียนทุนที่เดินทางไปศึกษาในประเทศท่ีไม่มีส านักงาน
ผู้ดูแลนักเรียน เมื่อท าการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งไปยัง สถานเอกอัครราชทูต 
ณ ประเทศนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายหลังส าเร็จการศึกษา

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทย 
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน สถานเอกอัครราชทูต เป็นผู้จัดซื้อให้นักเรียน    
ตามเส้นทางบินจากเมืองที่ศึกษา ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ

2. ค่าระวางขนส่งสิ่งของ รวมถึงเงินติดตัวระหว่างเดินทางกลับ 
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าพาหนะเหมาจ่าย เหมาจ่ายในอัตรา 300.-
ดอลลาร์สหรัฐ อัตราเดียวกันทุกประเทศ



ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการติดต่อ

กลุ่มงานคลงั (ฝ่ายการเงนินกัเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น และทุนส่วนตัว)

คุณอมรพรรณ พลอยนุช หัวหน้าฝ่ายฯ ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลทุกทุน ทุกประเทศ 
โทร. 02 547 1410 E-mail : amonpun@ocsc.go.th

คุณธนพร ฤกษ์ก าจร เจ้าหน้าท่ี ดูแลนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกประเทศ 
โทร 02 547 1422 E-mail : thanaporn@ocsc.go.th

คุณกันฐิกา ทองสุข เจ้าหน้าท่ี ดูแลนักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกประเทศ

โทร 02 547 1479 E-mail : kantika.t@ocsc.go.th




