
คาใชจายสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

ฝ่ายการเงินและบญัชนีักเรียนทุน

กลุม่งานคลงั สาํนักงานเลขาธิการ สาํนักงาน ก.พ.



หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ

นกัเรยีน
ทุน

รฐับาล

ศนูยจ์ดัการ
ศึกษาใน

ตา่งประเทศและ
บรหิารความรู้ 

(ศกศ.)

กลุม่งาน
คลงั

สํานกังานผู้ดแูล
นกัเรยีนใน
ตา่งประเทศ

สถาน
เอกอคัรราชทตู/

สถานกงสุลฯ



สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ (สนร.)

สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนใน
สหรฐัอเมรกิา
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในสหรฐัอเมรกิา
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศแคนาดา

สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนในประเทศ
องักฤษ
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศองักฤษ
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศ
สกอตแลนด์

สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนในประเทศ
ฝรัง่เศส
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศฝรัง่เศส
•นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด์



สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ (สนร.)
สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนในสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี
• นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในสหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี

สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนในประเทศ
ออสเตรเลยี
• นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศ
ออสเตรเลยี
• นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศนิวซแีลนด์

สํานกังานผู้ดแูลนกัเรยีนในประเทศ
ญีปุ่่น
• นกัเรยีนทุนรฐับาลทีศ่ึกษาในประเทศญีปุ่่น



กลุมงานคลัง สํานักงาน ก.พ.

โดยฝ่ายการเงินและบญัชนีักเรียนทุน มหีนา้ที" ดูแลเรื" องคา่ใชจ้า่ยสาํหรบั
นักเรียนทุนรฐับาล โดยแบง่คา่ใชจ้า่ยเป็น 

กอ่นเดินทางไปศึกษา

ระหวา่งศึกษา ณ ตา่งประเทศ

หลงัสาํเร็จการศึกษา



คาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา

1. คา่ใชจ้า่ยกอ่นเดินทางเหมาจา่ย จะจา่ยใหเ้พยีงครั3งเดยีวโดยจา่ยใหใ้นอตัรา

เหมาจา่ย 50,000.- บาท สาํหรับประเทศที"ใชภ้าษาองักฤษ ใชผ้ลทดสอบ
ภาษาองักฤษ และประเทศเบลเยยีม

เหมาจา่ย 40,000.- บาท สาํหรับประเทศฝรั"งเศส ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์
และสเปน

เหมาจา่ย 32,000.- บาท สาํหรับประเทศที"ไมใ่ชภ้าษาองักฤษ หรือไมใ่ช ้
ผลทดสอบภาษาองักฤษ

เหมาจา่ย 18,000.- บาท สาํหรับประเทศที"อยูใ่นเขตรอ้น



คาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา (ตอ)

ประกอบไปดว้ย
คา่ตรวจสุขภาพและอนามยั

คา่ธรรมเนียมในการทาํและตอ่อายุหนังสือเดินทาง

คา่ธรรมเนียมในการขออนุมตัแิละตอ่วซีา่

คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาสถานศึกษา

คา่เรียนภาษาตา่งประเทศ และคา่เรียนเพื" อเตรียมความพรอ้มในการทดสอบความรู้
เพื" อใชป้ระกอบในการสมคัรเขา้ศึกษา

คา่ธรรมเนียมในการทดสอบความรูเ้พื" อใชป้ระกอบในการสมคัรเขา้ศึกษา

คา่พาหนะเดินทางและขนสง่สิ" งของ 



คาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา (ตอ)

2. คา่คอมพวิเตอรเ์หมาจา่ย เหมาจา่ย 50,000.- บาท ทุกระดบัการศึกษา

3. คา่ตัBวโดยสารเครื" องบนิ สาํนักงาน ก.พ. เป็นผูจ้ดัซื3อใหน้ักเรียนตามเสน้ทางบนิจากกรุงเทพฯ 
ถึง เมืองที" ศึกษา

4. คา่ใชจ้า่ยประจาํเดือน จะไดร้ับตั3งแตว่นัที" เดนิทางถึงประเทศที" ศึกษา แตไ่มเ่กนิ 10 วนักอ่น
มหาวทิยาเปิด สาํหรับงวดแรกจะจา่ยใหไ้มเ่กนิ 3 เดือนนับตามงวดการจา่ยเงนิ

5. คา่หนังสือและอุปกรณก์ารศึกษาเหมาจา่ยครึ" งปี จา่ยตามกาํหนดเปิดภาคเรียนของแตล่ะ
ประเทศ



คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ

1. คา่ใชจ้า่ยประจาํเดือน (Monthly Allowance หรือ MA) จา่ยตามงบประมาณคา่ใชจ้า่ย
ของแตล่ะประเทศ

ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใชจ้า่ย 

 

แบง่เป็น 12 อตัรา 
โดยแบง่ตามรัฐและเมือง เริ" มตั3งแต ่1,200 
– 1,750 ดอลลาร์สหรัฐ

 

แบง่เป็น 2 อตัรา 
ในลอนดอน เดือนละ 1,120.- ปอนด ์
นอกลอนดอน เดือนละ 1,000.- ปอนด์



คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)

ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใชจ้า่ย 

 

แบง่เป็น 2 อตัรา 
ในปารีส เดือนละ 1,000.- ยูโร
นอกปารีส เดือนละ 900.- ยูโร

แบง่ตามระดบัการศึกษาเป็น 3 อตัรา 
เรียนภาษา เดือนละ 410.- ยูโร 
เตรียมมหาวิทยาลยั เดือนละ 880.- ยูโร
ปริญญาตรี – เอก เดือนละ 980.- ยูโร



คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)

ตวัอยา่งงบประมาณคา่ใชจ้า่ย

 

แบง่ตามระดบัการศึกษาเป็น 2 อตัรา 

มธัยม – ปริญญาตรี เดือนละ 151,500.- เยน
ปริญญาโท – เอก เดือนละ 172,500.- เยน

แบง่ตามรัฐเป็น 2 อตัรา 

รัฐ NSW และ ACT เดือนละ 1,500.- ดอลลาร์ออสเตรเลยี
รัฐอื"นๆ เดือนละ 1,500.- ดอลลาร์ออสเตรเลยี

ขอ้มูลเกี"ยวกบังบประมาณคา่ใชจ้า่ยของแตล่ะประเทศเพิ"มเตมิไดท้ี"  
www.ocsc.go.th เมนู การศึกษาตอ่ตา่งประเทศ เลือก งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการไปศึกษา (new)





คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)

2. คา่หนังสือและอุปกรณท์างการศึกษาเหมาจา่ย

3. คา่ประกนัสุขภาพเหมาจา่ย

4. คา่เลา่เรียน/คา่ธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ตามที"จา่ยจริง

5. คา่ระวางขนสง่สิ" งของและคา่พาหนะในการยา้ยสถานศึกษา

6. คา่ใชจ้า่ยในการกลบัมาเกบ็ขอ้มูลเพื" อทาํวทิยานิพนธใ์นประเทศไทย

7. คา่ใชจ้า่ยในการกลบัเยี"ยมบา้นชั"วคราว

8. คา่ธรรมเนียมธนาคาร



คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)

การดาํเนินการจดัสง่เงนิคา่ใชจ้า่ยระหวา่งศึกษาใหก้บันักเรียนทุนรัฐบาล

สํานกังาน ก.พ.

ฝรัง่เศส

สวสิเซอร์
แลนด์

เยอรมนี

ญีปุ่่น

ออสเต
รเลยี

สํานกังานผู้ดแูล
นกัเรยีน

สหรฐัอเม
รกิา/

แคนาดา

องักฤษ

นิวซแีล
นด์

สถาน
เอกอคัรราชทตู

ทกุประเทศ
ทีไ่มม่ี

สํานกังาน
ผู้ดแูล

นกัเรยีน



คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)

แบบฟอรม์แจง้รายละเอยีดบญัชเีงินฝากธนาคารสาํหรับนักเรียนทุนที" ศึกษาประเทศ ฝรั"งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์
เยอรมนี ญี" ปุ่น ออสเตรเลยี ที"ทางสาํนักงาน ก.พ. โอนเงินเขา้บญัชนีักเรียนทุนเอง กรอกรายละเอยีดและ  สง่มาที" 
e-mail : accts@ocsc.go.th

รายละเอียดบญัชีเงินฝากธนาคาร

ชื�อนกัเรียน ((((ภาษาไทย)))) ……………...………ชื�อ ((((ภาษาองักฤษ))))........……………………..............

นกัเรียนทุนรฐับาล  (  ) ก.พ., (  ) ก.ต., (  ) ก.วิทย,์ (  ) สกอ., (  ) อื�น ๆ …………......……….

ที�อยู่ของนกัเรียน..................…………………………………………………………....…………............

เบอรโ์ทรศพัท ์ (…………..)…………………  E- mail ………………………………....….…...............

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

เมือง……………………….......รฐั ……………....………ประเทศ………………………........................

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

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

เลขบญัชี ……………………………….. รหสัธนาคาร ………………………………………...................



นักเรียนทุนที" เดนิทางไปศึกษาในประเทศที"มสีาํนักงานผูดู้แลนักเรียน เมื" อทาํการเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร
เรียบรอ้ยแลว้ กรุณาแจง้ไปยงัสาํนักงานผูดู้แลนักเรียนเพื" อจดัสง่เงนิคา่ใชจ้า่ยในงวดตอ่ไป

� สหรัฐอเมริกา/แคนาดา : กรอกแบบฟอร์มยนิยอมใหโ้อนเงนิเขา้/ออกจากบญัชเีงนิฝาก พรอ้มสง่
สาํเนาหนา้เชค็ไปยงัสาํนักงานผูดู้แลนักเรียน (Download แบบฟอร์มและคาํแนะนํา ไดจ้าก 
www.oeadc.org)

� องักฤษ : กรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดบญัชธีนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล สง่ใหส้าํนักงานผูดู้แล
นักเรียน (Download แบบฟอร์มและคาํแนะนําไดจ้าก www.oeauk.net)

� นิวซแีลนด ์: กรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดบญัชเีงนิฝากธนาคาร สง่ใหส้าํนักงานผูดู้แลนักเรียนไดท้ี"  
www.ocsc.org.au

คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)



นักเรียนทุนที" เดินทางไปศึกษาในประเทศที"ไมม่สีาํนักงานผูดู้แลนักเรียน 
เมื" อทาํการเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารเรียบรอ้ยแลว้ กรุณาแจง้ไปยงั
สถานเอกอคัรราชทูต ณ ประเทศนั3นๆ

คาใชจายระหวางศึกษา ณ ตางประเทศ (ตอ)



คาใชจายหลังสําเร็จการศึกษา

1. คา่ตัBวโดยสารเครื" องบนิเดินทางกลบัประเทศไทย สาํนักงานผูดู้แลนักเรียน 

สถานเอกอคัรราชทูต เป็นผูจ้ดัซื3อใหน้ักเรียนตามเสน้ทางบนิจากเมืองที" ศึกษา ถึง กรุงเทพฯ 

2. คา่ระวางขนสง่สิ" งของ รวมถึงเงนิตดิตวัระหวา่งเดนิทางกลบั คา่ธรรมเนียมสนามบนิ 

คา่พาหนะเหมาจา่ย เหมาจา่ยในอตัรา 300.- ดอลลาร์สหรัฐ อตัราเดยีวทุกประเทศ



ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการติดตอ

กลุ่มงานคลงั (ฝ่ายการเงินและบญัชีนกัเรียนทุนรฐับาล)

คุณนิดา รุ่งศิริเสถยีร หวัหนา้ฝ่ายฯ ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลทุกทุน ทุกประเทศ 

โทร. 02 5471871 E-mail : nida@ocsc.go.th

คุณธนพร ฤกษก์าํจร เจา้หนา้ที" ดูแลนักเรียนทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ประเทศ

องักฤษ ฝรั"งเศส สวสิเซอร์แลนด ์เยอรมนี

โทร 02 5471475 E-mail : thanaporn@ocsc.go.th

คุณอนงค ์มานะชาํนิ เจา้หนา้ที" ดูแลนักเรียนทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญี" ปุ่น ออสเตรเลยี และประเทศอื"นๆ

โทร 02 5471408 E-mail : accts@ocsc.go.th


