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กอ่น

เดินทาง

ระหว่าง
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I. ค่าใชจ้่ายกอ่นเดินทางไปศึกษา

1) ค่าใชจ้่ายกอ่นเดินทางเหมาจ่าย 

      เหมาจ่ายใหน้กัเรยีนรบัไปกอ่นเดินทางเพียงครัDงเดียว 

� ประเทศที;ใชภ้าษาองักฤษและใชผ้ลทดสอบภาษาองักฤษ

เหมาจ่ายให ้ 50,000.-  บาท

สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่าย ไดแ้ก ่ 

คา่เรยีนภาษาองักฤษ   คา่สอบและสง่ผลสอบ TOEFL

หรอื IELTS  คา่สมคัรสถานศึกษา  คา่เครื;องแต่งกาย 

คา่หนงัสือเดินทาง คา่วีซา่  เงินติดตวัระหว่างเดินทาง 

คา่พาหนะ  คา่ธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ



ค่าใชจ้่ายกอ่นเดินทางไปศึกษา  (ต่อ)

�ประเทศที;ไมใ่ชภ้าษาองักฤษหรอืไมใ่ชผ้ลทดสอบภาษาองักฤษ

    - เหมาจ่ายให ้32,000.- บาท    สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายไดแ้ก ่ 
ค่าเครื;องแต่งกาย  ค่าตรวจรา่งกาย ค่าหนงัสือเดินทาง และ 
ค่าวีซ่า  เงินติดตวัระหว่างเดินทาง ค่าพาหนะ

ยกเวน้

    - ประเทศฝรั;งเศส  เหมาจ่าย 40,000.- บาท 

- ประเทศเบลเยยีม เหมาจ่าย 50,000.- บาท

� ประเทศในเขตรอ้น เหมาจ่าย 18,000.- บาท



2) ค่าคอมพิวเตอร ์ 

เหมาจ่ายให ้ 50,000.-  บาท  ทกุระดบัการศึกษา

3)     ค่าตัUวโดยสารเครื;องบิน

สาํนกังาน ก.พ.  เป็นผ ูจ้ดัซืDอใหจ้ากกรงุเทพฯ     

ถึง เมืองที;ศึกษา

4) ค่าใชจ้่ายประจําเดือน

ไดร้บัตัDงแต่วนัที;เดินทางถึงประเทศที;ศึกษา 

        (ไดร้บัไม่เกิน 10 วนั กอ่นมหาวิทยาลยัเปิด)

5)    ค่าหนงัสือและอปุกรณก์ารศึกษาเหมาจ่ายครึ;งปี

ค่าใชจ้่ายกอ่นเดินทางไปศึกษา  (ต่อ)



II. ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ

1) ค่าใชจ้่ายประจําเดือน (Monthly  Allowance หรอื MA)      
ตามงบประมาณค่าใชจ้่ายของแต่ละประเทศ

ตวัอยา่ง  รายละเอียดคา่ใชจ้่ายประจําเดือนตามงบประมาณแต่ละประเทศ

สหรฐัอเมรกิา :  แบ่งเป็น 10 อตัรา เริ;มตัDงแต่ 1,100  1,150  1,200  
1,250  1,300  1,350  1,400  1,450  1,500 และ 1,550 ดอลลาร์
สหรฐั
องักฤษ : ในลอนดอน     เดือนละ 1,020 ปอนด์
 : นอกลอนดอน  เดือนละ  920 ปอนด์
ฝรั;งเศส          : ในปารสี      เดือนละ 1,000 ยโูร 

: นอกปารสี   เดือนละ    900 ยโูร



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

เยอรมนั    : เรยีนภาษา 410 ยโูร
: เตรยีมหาวิทยาลยั 880 ยโูร                     
:ปรญิญาตร ี– เอก 980 ยโูร

ญี;ปุ่ น : มธัยม – ปรญิญาตร ี   151,500 เยน

          : ปรญิญาโท - เอก        172,500 เยน

ออสเตรเลีย : รฐั NSW, ACT  1,500 ดอลลารอ์อสเตรเลีย

                    : รฐัอื;นๆ   1,400 ดอลลารอ์อสเตรเลีย                            



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

2)  ค่าหนงัสือและอปุกรณก์ารศึกษา  เหมาจ่าย
�  สหรฐัอเมรกิา  :  ปีละ 1,000 ดอลลารส์หรฐั

�  องักฤษ            :  ปีละ 600 ปอนด์

�  ญี;ปุ่ น               :  ปีละ 79,000 เยน

�  ออสเตรเลีย      :  ปีละ 760 ดอลลารอ์อสเตรเลีย

�  ** เยอรมนี จะไดร้บัคา่ธรรมเนียมในการศึกษา, คา่หนงัสือ/อปุกรณ์
การศึกษาและคา่ประกนัสขุภาพ  เหมาจ่ายรวม ปีละ 2,260  ยโูร           



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

3)  ค่าประกนัสขุภาพ เหมาจ่าย 
    สหรฐัอเมรกิา  :  สาํนกังานผ ูด้แูลนกัเรยีนฯ เป็นผ ูด้ําเนินการจดัทํา

      ประกนัสขุภาพใหน้กัเรยีนทนุรฐับาลโดยตรง

    องักฤษ :  นกัเรยีนไมต่อ้งทําประกนัสขุภาพ

    ฝรั;งเศส    :  ปีละ 770 ยโูร

    ญี;ปุ่ น :  ปีละ 20,500 เยน

    ออสเตรเลีย :  ปีละ 350 ดอลลารอ์อสเตรเลีย

4)  ค่าเลา่เรยีน/ค่าธรรมเนียมสถานศึกษา (Tuition Fee )             

ตามที;จ่ายจรงิ



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

4)  ค่ารกัษาพยาบาล

�  กรณีเจ็บป่วยเล็กนอ้ย  (คนไขน้อก)

– ให้ claim กบับริษทัประกนั

– สว่นที� claim  ไมไ่ด ้ นกัเรียนรบัผดิชอบเอง

�  กรณีคนไขใ้น

– ให้ claim กบับริษทัประกนักอ่น

– สว่นที� claim  ไมไ่ด ้ ใหส้ง่รายการคา่ใชจ้่ายมายงัสาํนกังานผูด้แูลฯ 

เพื�อพิจารณาจ่ายตอ่ไป 



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

5)  ค่าระวางขนสง่สิ;งของและค่าพาหนะในการยา้ยสถานศึกษา  

     กรณีเปลี;ยนระดบัการศึกษาเท่านัDน

�คา่ระวางขนสง่สิ;งของ  เหมาจ่าย  120.00  ดอลลารส์หรฐั

�คา่พาหนะตามที;จ่ายจรงิ โดยประหยดั

6)  ค่าใชจ้่ายในการกลบัมาเก็บขอ้มลูเพื;อทําวิทยานิพนธใ์นประเทศไทย

�ไดร้บัคา่ใชจ้่ายประจําเดือนตามอตัราในต่างประเทศที; นร. ศึกษา                
ตามระยะเวลาไมเ่กิน  6  เดือน สว่นที;เกิน 6 เดือน จ่ายตามอตัรา
เงินเดือนขา้ราชการพลเรอืนสามญั  ตําแหน่งประเภทขา้ราชการ     
ระดบัปฏิบตัิการ  วฒุิปรญิญาตร ี 

�นกัเรยีนรบัผิดชอบคา่ตัUวโดยสารเครื;องบิน  และคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งเอง



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)
7) ค่าใชจ้่ายในการกลบัเยี;ยมบา้นชั;วคราว

ไดร้บัคา่ใชจ้่ายประจําเดือนตามอตัราในต่างประเทศที; นร. ศึกษา   
ตามระยะเวลาไมเ่กิน  3  เดือน

นกัเรยีนรบัผิดชอบคา่ตัUวโดยสารเครื;องบิน และคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งเอง

8) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เหมาจ่ายใหป้ีละ 4 ครัDง ตามรอบการ

จดัสง่เงิน ดงันีD

- เยอรมนี             15.00  EUR/ครัDง  (ปีละ 60 EUR)

- ฝรั;งเศส             27.50  EUR/ครัDง (ปีละ 110 EUR)

- สวิตเซอรแ์ลนด ์  23 CHF/ครัDง (ปีละ 92 CHF)

- ญี;ปุ่ น                 3,750 JPY/ครัDง (ปีละ 15,000 JPY)

- ออสเตรเลีย        23 AUD/ครัDง   (ปีละ 92 AUD)



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)
รายละเอียดบัญชีเงนิฝากธนาคาร

ชื�อนักเรียน   (ภาษาไทย)……………...………ชื�อ(ภาษาอังกฤษ).........………………………...

นักเรียนทนุรัฐบาล  (  ) ก.พ., (  ) ก.ต., (  ) ก.วิทย์, (  ) สกอ., (  ) อื�น ๆ....................………

ที�อยู่ของนักเรียน..................…………………………………………………………....………….

เบอร์โทรศัพท์  (…………..) …………………  E-mail ………………………………....….….....

ศึกษาระดับปริญญา …………….  ณ (ชื�อสถานศึกษา)……………………………………........

เมือง……………………….......รัฐ ……………....………ประเทศ……………………….............

ธนาคาร ……………………………………………………………………….................................

ที�อยู่ธนาคาร ………………………………………………………………….................................

เลขบัญชี ……………………………….. รหสัธนาคาร ………………………………………..



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)
 การดําเนินการสง่เงินคา่ใชจ้่ายใหน้กัเรยีนทนุรฐับาล

สหรฐัเมรกิา  แคนาดา  และองักฤษ

สาํนกังานผ ูด้แูลนกัเรยีนในต่างประเทศจะเป็นผ ูจ้ดัสง่

เงินคา่ใชจ้่ายเขา้บญัชีรายตวันกัเรยีน

**เมื;อเดินทางถึงสหรฐัอเมรกิา ภายหลงัจากเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร
ตอ้งจดัสง่แบบฟอรม์ยนิยอมใหโ้อนเงินเขา้/ออกจากบญัชีเงินฝาก 

พรอ้มจดัสง่สาํเนาหนา้เช็คไปยงัสาํนกังานผ ูด้แูลนกัเรยีนฯ

 (สามารถ Download แบบฟอรม์และคําแนะนําไดจ้าก www.oeadc.org)



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

การสง่เงินคา่ใชจ้่ายใหน้กัเรยีนทนุรฐับาล

ประเทศฝรั;งเศสและสวิตเซอรแ์ลนด์

วนัที; / เดือน จดัสง่เงิน สง่เขา้บญัชีนกัเรยีน

1. 25 – 30 ก.ย. MA (OCT – NOV)+ BC

2.  25 – 30 พ.ย. MA (DEC – MAR)+ BC

3.  25 – 31 ม.ีค. MA (APR – JUN) + (BS/2)+ BC

4.  25 – 30 ม.ิย. MA (JUL – SEP) +(BS/2)+INS+ BC



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

การสง่เงินคา่ใชจ้่ายใหน้กัเรยีนทนุรฐับาลประเทศเยอรมนี

วนัที; / เดือน จดัสง่เงิน สง่เขา้บญัชีนกัเรยีน

1. 25 – 30 ก.ย. MA (OCT – NOV)+ BC

2.  25 – 30 พ.ย. MA (DEC – MAR)+ (BS+TF+INS)/2+ BC

3.  25 – 31 ม.ีค. MA (APR – JUN) + (BS+TF+INS)/2+ BC

4.  25 – 30 ม.ิย. MA (JUL – SEP) + BC



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ) 

การสง่เงินค่าใชจ้่ายใหน้กัเรยีนทนุรฐับาลประเทศญี;ปุ่ น

วนัที; / เดือน จดัสง่เงิน สง่เขา้บญัชีนกัเรยีน

1. 25 – 30 ก.ย. MA (OCT – NOV)+BC

2.  25 – 30 พ.ย. MA (DEC – MAR) + (BS+TF+INS)/2+BC

3.  25 – 31 ม.ีค. MA (APR – JUN) + (BS+TF+INS)/2+BC

4.  25 – 30 ม.ิย. MA (JUL – SEP) + BC



ค่าใชจ้่ายระหว่างศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  (ต่อ)

การสง่เงินค่าใชจ้่ายใหน้กัเรยีนทนุรฐับาลประเทศออสเตรเลีย

วนัที; / เดือน จดัสง่เงิน สง่เขา้บญัชีนกัเรยีน

1. 25 – 30 ก.ย. MA (OCT – NOV)+ BC

2.  25 – 30 พ.ย. MA (DEC – MAR) +(BS/2)+INS+ BC

3.  25 – 31 ม.ีค. MA (APR – JUN)+ BC

4.  25 – 30 ม.ิย. MA (JUL – SEP) +(BS/2)+ BC



III. ค่าใชจ้่ายหลงัสาํเรจ็การศึกษา

1) ค่าตัUวโดยสารเครื;องบินเดินทางกลบัประเทศ 
สาํนกังานผ ูด้แูลนกัเรยีนฯ  ดําเนินการจดัซืDอให้

กรณีนกัเรยีนซืDอตัUวโดยสารเครื;องบินของสายการบินอื;นเอง  จะมีสิทธิv

เบิกคา่ตัUวโดยสารเครื;องบินไดไ้มเ่กิน 75 % ของราคาตัUวโดยสาร
เครื;องบินของบรษิทัการบินไทย จํากดั

2) ค่าระวางขนสง่สิ;งของ  เงินติดตวั  คา่ธรรมเนียมสนามบิน    

คา่พาหนะเหมาจ่าย  เหมาจ่าย  300.00  ดอลลารส์หรฐั



กล ุม่งานคลงั สาํนกังานเลขาธิการ  
คณุสมคิด รตันตนัหยง          ผ ูเ้ชี;ยวชาญดา้นการคลงั
คณุเฉลิมศร ี สงคป์ระเสรฐิ    ผ ูอ้ํานวยการกล ุม่งานคลงั
เจา้หนา้ที;ฝ่ายการเงินและบญัชีนกัเรยีนทนุรฐับาล

 คณุนิดา (หวัหนา้ฝ่ายฯ) 
�ทนุ – ก.วิทยฯ์  :  คณุเอมปวีณ ์  คณุอนงค์
�ทนุ – ก.พ.  :  คณุวาร ี คณุธนพร  (ทนุ – ก.ต.) 
�ทนุ – สกอ. :  คณุดวงจนัทร ์ คณุชนิศา
�ทนุ – อําเภอ  :  คณุดวงดารา  คณุถนอมวรรณ  คณุบศุรนิทร์
�ทนุ – อื;นๆ  :  คณุร ุง่รตัน ์ คณุธิดารตัน ์ คณุวนันา

โทร.        0 2 547 1000 ต่อ 6211, 6217
โทรสาร   0 2 547 1872
e-mail : accts@ocsc.go.th


