
ฝ่ายการเงินนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น และทุนส่วนตัว

กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ.

ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล



นักเรียน

ทุนรัฐบาล

ศูนย์จัดการศึกษาใน

ต่างประเทศและ

บริหารความรู้ (ศกศ.)

กลุ่มงานคลัง

ส านักงาน

ผู้ดูแลนักเรียน

ในต่างประเทศ

สถาน

เอกอัครราชทูต

/สถานกงสุลฯ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง



ส านักงานผู้ดแูลนกัเรยีนในต่างประเทศ (สนร.)

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศอังกฤษ
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสกอตแลนด์
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศไอร์แลนด์

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศแคนาดา

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



ส านักงานผูดู้แลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียน         
ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน



กลุ่มงานคลัง ส านักงาน ก.พ.

โดยฝ่ายการเงินนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอื่น และทุนส่วนตัว 
มีหน้าท่ีดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น

ก่อนเดินทาง
ไปศึกษา

ระหว่างศึกษา 
ณ ต่างประเทศ

หลังส าเร็จ
การศึกษา



ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเหมาจ่าย 1.

ค่าคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย 2.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน 3.

ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน4.

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา5.

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา



เหมาจ่าย 
50,000.- บาท

ส าหรับประเทศ
ที่ใชผ้ลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

เหมาจ่าย 
40,000.- บาท

ส าหรับประเทศ
ฝรั่งเศส และสเปน

เหมาจ่าย 
32,000.- บาท

ส าหรับประเทศ
ที่ไม่ใช้ผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

เหมาจ่าย 
18,000.- บาท

ส าหรับประเทศ
ที่อยู่ในเขตร้อน
(ภูมิภาคอาเซียน)

1.
ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเหมาจ่าย จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว 
โดยจ่ายให้ในอัตรา

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา



ค่าตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสถานศึกษา

ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าสมัครสอบและส่งผลสอบภาษาอังกฤษ 
หรือผลทดสอบอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบในการสมัครเข้าศึกษา

ค่าพาหนะเดินทางและขนส่งสิ่งของ 

เงินติดตัวระหว่างเดินทาง

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเหมาจ่าย ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา



3.
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดซื้อให้นักเรียน
ตามเส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึง เมืองที่ศึกษา

4.
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน จะได้รับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศ
ทีศ่ึกษา แต่ไม่เกิน 10 วันก่อนมหาวิทยาลัยเปิด ส าหรับงวดแรก
จะจ่ายให้ตามงวดการจ่ายเงิน

5.
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย เฉลี่ยจ่ายเป็นเดือน
ตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียน

2.
ค่าคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย เหมาจ่าย 50,000.- บาท 
ทุกระดับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึกษา



นักเรียนที่ได้รับทุนลงนามในสญัญารับทุนกับต้นสงักัดเรียบร้อยแล้วนักเรียนที่ได้รับทุนลงนามในสญัญารับทุนกับต้นสงักัดเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานคลังด าเนินการจอง 
บัตรโดยสารเครื่องบินจาก 

บมจ.การบินไทย

กลุ่มงานคลังด าเนินการ
ออกบัตรโดยสาร

เครื่องบิน

E-mail ตารางการบิน แจ้ง 
นทร. เพื่อตรวจสอบ/แก้ไข 
ชื่อ-สกุล วัน เวลา ที่เดินทาง

นทร.ยืนยัน/แก้ไขข้อมูล 
พร้อมแนบหน้าวีซ่า (ถ้ามี) 

กลับมาทาง e-mail

ขอให้จัดซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
(จัดท ากับ ศกศ.)

นทร.จัดซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบินด้วยตนเอง

นทร.จัดซื้อบัตรโดยสาร
เครื่องบินด้วยตนเอง

นทร.ส่งเอกสารขอเบิกค่าตั๋ว
โดยสารเคร่ืองบินมาขอเบิก 
(วิธีการขอเบิกตามแนบ 1)

นทร.ส่งเอกสารขอเบิกค่าตั๋ว
โดยสารเคร่ืองบินมาขอเบิก 
(วิธีการขอเบิกตามแนบ 1)

E-mail แจ้ง นทร.รับเช็ค
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
บัตรโดยสารเครื่องบิน

E-mail แจ้ง นทร.รับเช็ค
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
บัตรโดยสารเครื่องบิน

นทร.เดินทางไปศึกษานทร.เดินทางไปศึกษา

ขอเบิกค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง 
(จัดท ากับ ศกศ.)

ขอเบิกค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง 
(จัดท ากับ ศกศ.)

ขอรับค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางก่อนขอรับค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางก่อน
ขอรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด

ในคราวเดียว
ขอรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด

ในคราวเดียว

แจ้งเจ้าหน้าที่ ศกศ. เรื่องขอเบิก
ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางก่อน
แจ้งเจ้าหน้าที่ ศกศ. เรื่องขอเบิก

ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางก่อน

กลุ่มงานคลังจัดท าเช็ค 
*ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5-7 วันท าการ

E-mail แจ้ง นทร. ให้มา
ติดต่อขอรับเช็ค

ค่าคอมพิวเตอร์ + ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือน + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  
*จะแจ้งให้รับเช็คก่อนก าหนดเดินทาง

ประมาณ  10  วันท าการ

ค่าคอมพิวเตอร์ + ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือน + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  
*จะแจ้งให้รับเช็คก่อนก าหนดเดินทาง

ประมาณ  10  วันท าการ

ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อน
เดินทาง + ค่าคอมพิวเตอร์ + 
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน + 
ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อน
เดินทาง + ค่าคอมพิวเตอร์ + 
ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน + 
ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

กลุ่มงานคลังจัดท าเช็ค 
*ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 7-10 วันท าการ

นักเรียนทุนที่รับเช็คค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางแล้วให้ไปรายงานตัว
ก่อนเดินทางไปศึกษา กับ ศกศ. ด้วย

นักเรียนทุนที่รับเช็คค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางแล้วให้ไปรายงานตัว
ก่อนเดินทางไปศึกษา กับ ศกศ. ด้วย



1. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน (Monthly Allowance หรือ MA) จ่ายตาม
งบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ โดยแบ่งจ่าย 4 งวด ต่อป ี

2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์ทางการศึกษาเหมาจ่าย 
เฉลี่ยจ่ายเป็นเดือนตามงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ  
โดยแบ่งจ่าย 4 งวด ต่อป ี 

3. ค่าประกันสุขภาพ 
เฉลี่ยจ่ายเป็นเดือนตามงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ 
(กรณีเหมาจ่าย) โดยแบ่งจ่าย 4 งวด ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ



4. ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศกึษา
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน หรือ สถานเอกอัครราชทูต เป็นผู้จ่ายเงินค่าเล่าเรียน
ตามจ านวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

5. ค่าใช้จ่ายในการกลับมาเก็บข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์
ได้รับค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ในอัตราประเทศที่ศึกษาไม่เกิน 6 เดือน

6. ค่าใช้จ่ายในการไปร่วมประชุม หรือ สัมมนาทางวิชาการ
ต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม และสามารถเบิกค่าใช้จ่าย 
ได้ตามจ่ายจริง โดยประหยัด

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ



http://www.ocsc.go.th
บริการ      ส าหรับบุคคลท่ัวไป      การศึกษาต่อต่างประเทศ      ค่าใช้จ่ายรายประเทศ

งบประมำณคำ่ใช้จำ่ยในกำรศกึษำ

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


ตัวอย่าง งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายระหวา่งศกึษา ณ ต่างประเทศ



ตัวอย่าง งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายระหวา่งศกึษา ณ ต่างประเทศ



การด าเนินการจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ

ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน

สหรัฐอเมริกา/
แคนาดา

อังกฤษ/
สกอตแลนด์/
ไอร์แลนด์

ฝรั่งเศส/
สวิตเซอร์แลนด์

เยอรมนี

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด์

ญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต

ทุกประเทศที่ไม่มี
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน



นักเรียนทุนที่เดินทางไปศึกษาในประเทศที่มีส านกังานผูดู้แลนักเรียน เมื่อท าการเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งไปยังส านักงานผูดู้แลนักเรียนเพื่อจัดส่งเงนิ
ค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป

 สหรัฐอเมริกา/แคนาดา : กรอกแบบฟอร์มยินยอมให้โอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีเงินฝาก   
พร้อมส่งส าเนาหนา้เช็คไปยังส านกังานผู้ดูแลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มและ
ค าแนะน า ได้ที่ www.oeadc.org/Downlord)

 อังกฤษ : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีธนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล ส่งให้
ส านักงานผู้ดแูลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มและค าแนะน าไดท้ี่ 
www.oeauk.net/home/?page_id=990)

 ฝรั่งเศส/สวิตเซอร์แลนด์ : แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารส่งใหส้ านกังาน
ผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้ท่ี oeaparis.free.fr/newoeaparis/?page_id=54      แบบค าร้อง

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ

http://www.oeadc.org/
http://www.oeauk.ne/home/?page_id=990t


 เยอรมนี : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีธนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล ส่งให้
ส านักงานผู้ดแูลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มได้ที่ www.oeaberlin.de
แบบค าร้อง/ค าขอต่างๆ)         

 ญี่ปุ่น : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีธนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล ส่งให้
ส านักงานผู้ดแูลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มได้ที่ http://education.thaiembassy.jp
ดาวน์โหลด)

 ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ : กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดบัญชีธนาคารนักเรียนทุนรัฐบาล               
ส่งให้ส านักงานผู้ดูแลนกัเรียนฯ (Download แบบฟอร์มได้ที่ www.ocsc.org.au
Forms & Download)

 จีน(ปักกิ่ง) : แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารส่งให้ส านกังานผู้ดูแลนกัเรียนฯ 
ได้ท่ี Email : ocsc_beijing@hotmail.com

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ

http://www.ocsc.org.au/


นักเรียนทุนที่เดินทางไปศึกษาในประเทศที่ไม่มีส านักงานผู้ดูแลนักเรียน             
เมื่อท าการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งไปยัง                
สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายระหว่างศกึษา ณ ต่างประเทศ



ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทย 
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน สถานเอกอัครราชทูต เป็นผู้จัดซื้อ
ให้นักเรียนตามเส้นทางบินจากเมืองท่ีศึกษา ถึง กรุงเทพฯ

1.

ค่าระวางขนส่งสิ่งของ 
รวมถึงเงินติดตัวระหว่างเดินทางกลับ ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
ค่าพาหนะเหมาจ่าย เหมาจ่ายในอัตรา 300.- ดอลลาร์สหรัฐ 
อัตราเดียวทุกประเทศ

2.

ค่าใช้จ่ายหลังส าเร็จการศึกษา



กลุ่มงานคลัง (ฝ่ายการเงินนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนอ่ืน และทุนส่วนตัว)

คุณอมรพรรณ  พลอยนุช หัวหน้าฝ่ายฯ ดูแลนักเรียนทุนทุกทุน ทุกประเทศ 
โทร. 02 5471410 E-mail : amonpun@ocsc.go.th

คุณธนพร ฤกษ์ก าจร เจ้าหน้าที่     ดูแลนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกประเทศ

โทร 02 5471422 E-mail : thanaporn@ocsc.go.th

คุณกันฐกิา  ทองสุข        เจ้าหน้าที่     ดูแลนักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศกึษาและ 
.                                              หลังส าเร็จการศึกษาตั๋วโดยสารเครื่องบิน                                                                           
.                                              ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกประเทศ                  

โทร 02 5471479 E-mail : kantika.t@ocsc.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการติดต่อ

mailto:thanaporn@ocsc.go.th
mailto:thanaporn@ocsc.go.th



