งบประมาณค่าใช้จา่ ยสาหรับนักเรียนทุนรัฐบาล - ก.พ. (ทุนฝึกอบรมหรือทุนการนาเสนอผลงานวิชาการ)
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

1

รายการ
ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เหมาจ่าย (ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ (บ้านพัก - สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ)

ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน
1,500.- บาท

ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี
4,500.- บาท

2

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

3

ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง (เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ฯลฯ) ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

4

ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ (ทีพ่ ัก - สนามบิน) ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

5

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามทีจ่ ่ายจริง

6

ค่าฝึกอบรมหรือค่าลงทะเบียน ตามทีจ่ ่ายจริง

7

ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง เหมาจ่าย

8

ค่าเช่าทีพ่ ัก ตามทีจ่ ่ายจริง

9

ค่าประกันสุขภาพ ตามทีจ่ ่ายจริง

ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด
ตามทีจ่ ่ายจริง
วันละ 3,100/2,100 บาท

60% ของอัตราค่าใช้จ่าย
ประจาเดือนเหมาจ่าย

วันละ 2,800 - 8,000 บาท
370 - 820 บาท

ตามอัตราทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนด

หมายเหตุ ข้อ 1. สาหรับสหรัฐอเมริกา เหมาจ่ายค่าธรรมเนียมน้าหนักสัมภาระเดินทางเพิ่มอีก 2,000.- บาท
ข้อ 3. ค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง โดยประหยัดและจาเป็น
ข้อ 4. ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ (ที่พกั - สนามบิน) ตามที่จ่ายจริง โดยประหยัดและจาเป็น
ข้อ 5. การจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัด เป็นไปตามมติ ครม. ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว54 ลงวันที่ 5 มี.ค. 58 และ
ที่ นร 0505/ว146 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 58
- ชั้นธุรกิจ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ขึ้นไป
- ชั้นประหยัด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ลงมา

ข้อ 6. ค่าฝึกอบรมหรือค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง (ตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรม/หน่วยราชการในต่างประเทศเรียกเก็บ)
ข้อ 7. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
- ทวีปเอเชีย ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมและหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกาเหนือ ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมและหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- เหมาจ่ายวันละ 3,100.- บาท สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ประเภทอานวยการระดับสูง ประเภทบริหาร หรือตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป
- เหมาจ่ายวันละ 2,100.- บาท สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
- กรณีสถาบันฝึกอบรมไม่จัดอาหารให้ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน จะเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้ทั้งหมดหรือส่วนที่ขาด โดยคิดตามสัดส่วน (1 วัน = 3 มื้อ)
ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เหมาจ่ายอัตราเดือนละ 60% ของอัตราค่าใช้จ่ายประจาเดือนของประเทศที่ฝึกอบรม ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่ละประเทศตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด เฉลี่ยจ่ายเป็นวันตั้งแต่วนั ที่เดินทางถึงประเทศที่ฝึกอบรมจนถึงวันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ฝึกอบรม
ข้อ 8. ค่าเช่าที่พกั เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศฯ
- กรณีสถาบันฝึกอบรมไม่จัดที่พกั ให้ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน จะเบิกจ่ายค่าที่พกั ได้ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด
- กรณีทนุ ฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ให้จัดหาที่พกั รายเดือนก่อนในลาดับแรก ยกเว้นไม่สามารถจัดหาได้ จึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าที่พกั รายวันได้
ข้อ 9. ค่าประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง เบิกได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่สานักงาน ก.พ. กาหนด

ั ้ ประหยัด สำหรับผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต ้น อำนวยกำรระดับสูง ประเภทวิชำกำรระดับเชย
ี่ วชำญ ลงมำ
- ชน

อัตราค่าประกันสุขภาพ (ประกันการเดินทาง)
ระยะเวลา (วัน)

ค่าเบีย้ ประกัน (บาท)

ระยะเวลา (วัน)

ค่าเบีย้ ประกัน (บาท)

7

370.00

19

690.00

8

370.00

20

690.00

9

390.00

21

690.00

10

390.00

22

740.00

11

520.00

23

800.00

12

520.00

24

800.00

13

520.00

25

810.00

14

520.00

26

810.00

15

580.00

27

810.00

16

670.00

28

810.00

17

670.00

29

820.00

18

670.00

30

820.00

หมายเหตุ 1. สารวจราคาค่าเบีย้ ประกันแบบประกันการเดินทางไปต่างประเทศ แผนประกันขั้นพืน้ ฐาน สาหรับขอวีซ่า
2. หากระยะเวลาเดินทางเกินกว่า 30 วัน ให้สารวจค่าเบีย้ ประกันจาก 3 บริษัททีม่ ีค่าเบีย้ ประกันต่าสุด
แล้วใช้ค่าเฉลี่ยปัดเป็นเลขกลม (หลักสิบ)

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล - ก.พ. (ทุนฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการระยะสั้น)
รายการ

ทุนฝึกอบรมประเภท ก ระยะเวลา 7 วัน
USA
3,500 บาท

UK
1,500 บาท

AUS
1,500 บาท

ทุนฝึกอบรมประเภท ข ระยะเวลา 7 วัน
JAP
1,500 บาท

USA
3,500 บาท

UK
1,500 บาท

AUS
1,500 บาท

1

ค่าใช้จา่ ยก่อนเดินทาง เหมาจ่าย

2

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

3

ค่าวีซ่า และค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้อง

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

4

ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ
(ที่พัก - สนามบิน)

5

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามที่จา่ ยจริง

6

ตามที่จา่ ยจริง
ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ค่าฝึกอบรมหรือค่าลงทะเบียน

ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่จา่ ยจริง

7

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เหมาจ่าย

วันละ 3,100 บาท

วันละ 2,100 บาท

8

ค่าเช่าที่พัก ตามที่จา่ ยจริง

วันละไม่เกิน 8,000 บาท

วันละไม่เกิน 6,000 บาท

9

ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จา่ ยจริง

ไม่เกิน 370 บาท

ไม่เกิน 370 บาท

รายการ

ทุนฝึกอบรมระยเวลา 1 เดือน - 1 ปี
USA
6,500 บาท

UK
4,500 บาท

AUS
4,500 บาท

1

ค่าใช้จา่ ยก่อนเดินทาง เหมาจ่าย

2

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ตามที่จา่ ยจริง

3

ค่าวีซ่า และค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้อง

ตามที่จา่ ยจริง

4

ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ
(ที่พัก - สนามบิน)

ตามที่จา่ ยจริง

5

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามที่จา่ ยจริง

6

ค่าฝึกอบรมหรือค่าลงทะเบียน

7

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายเดือนละ

8

ค่าเช่าที่พัก ตามที่จา่ ยจริง

£ 612/726 A$ 1,050/1,110
วันละไม่เกิน 6,000 บาท

9

ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จา่ ยจริง

ตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด

JAP
4,500 บาท

ชั้นธุรกิจ/ชั้นประหยัด
ตามที่จา่ ยจริง
$ 768 - 1,158

¥ 103,500

JAP
1,500 บาท

