
การเบิกเงินคาใชจายตาง ๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาล 

ที่ศึกษาในตางประเทศ 

 

เมื่อนักเรยีนทําสัญญารับทุนรัฐบาลแลว จะมีสิทธิไดรับเงินคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
1. คาใชจายกอนเดินทางไปศึกษา 

 1.1 นักเรียนที่ตองเตรียมตัวดานภาษาอังกฤษกอนเดินทางไปศึกษา (ศึกษาในประเทศที่ใช

ภาษาอังกฤษและใชผลทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสถานศึกษา) สํานักงาน ก.พ.จะเหมาจายใหนักเรียน

รับไปกอนเดินทางเพียงครั้งเดียว จํานวนเงิน 50,000.00 บาท ซึ่งไดแก คาเรียนภาษาอังกฤษ คาสอบและสงผล

สอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS คาสมัครสถานศึกษา คาเครื่องแตงกาย คาตรวจรางกายและอนามัย 

คาวีซา เงินติดตัวระหวางเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ 

 1.2 นักเรียนที่ไมตองเตรียมตัวดานภาษาอังกฤษกอนเดินทางไปศึกษา (ศึกษาในประเทศที ่   

ไมใชภาษาอังกฤษหรือไมใชผลทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสถานศึกษา) สํานักงาน ก.พ. จะเหมาจายให

นักเรียนรับไปกอนเดินทางเพียงครั้งเดียว ไดแก คาเครื่องแตงกาย คาตรวจรางกายและอนามัย คาวีซา       

เงินติดตัวระหวางเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ ดังนี้ 

 - ประเทศฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด จํานวน 40,000.00 บาท 

 - ประเทศในเขตรอน จํานวน 18,000.00 บาท เชน มาเลเซีย สิงคโปร 

 - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศญี่ปุน และ ประเทศอ่ืน ๆ จํานวน 32,000.00 บาท 
 

2. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป (กรุงเทพฯ - เมืองที่ศึกษา) 

 สํานักงาน ก.พ. เปนผูจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

ใหแกนักเรียน 
 

3. คาเครื่องคอมพิวเตอร 

 ตลอดระยะเวลาการศึกษาเหมาจายใหนักเรียนรับไปกอนเดินทางเพียงครั้งเดียว จํานวน 

50,000.00 บาท 
 

4. คาใชจายประจําเดือน (Monthly Allowance หรือ MA) 

 นักเรียนจะไดรับ MA ตามงบประมาณคาใชจายของแตละประเทศ ตั้งแตวันที่เดินทางถึง  

ประเทศที่ศึกษา แตไมเกิน 10 วันกอนเปดเทอม จนถึงวันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษากลับประเทศไทยหรือ

วันที่นักเรียนสิ้นสุดการรับทุนรัฐบาล สํานักงาน ก.พ. จะจาย MA ลวงหนาใหนักเรียนกอนออกเดินทาง      

งวดแรกไมเกิน 3 เดือน 
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การสงเงินใหนักเรียนทุนระหวางที่ศึกษาอยูในตางประเทศ 

 1. นักเรียนที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาจะเปนผูโอนเงินเขา

บัญชีนักเรียนโดยตรง ดังนั้น เมื่อนักเรียนเดินทางถึงตองทําการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารที่นักเรียน

สะดวกในการติดตอมากที่สุด เมื่อเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ใหนักเรียนแจงชื่อและที่อยูของธนาคาร

ประเภทบัญชีเงินฝาก (Saving A/C หรือ Current A/C) เลขที่บัญชีเงินฝาก รหัสธนาคาร ชื่อและที่อยูของ

นักเรียนพรอมจัดสงแบบฟอรมยินยอมใหโอนเงินเขา/ออกบัญชีเงินฝากและสําเนาหนาเช็ค ไปยังสํานักงาน

ผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาโดยเร็วที่สุด ดังนั้น หากนักเรียนไมไดรับเงิน MA งวดใด หรือไดรับเงินลาชา 

ขอใหติดตอสํานักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาโดยดวน เพื่อจะไดติดตามใหธนาคารตรวจสอบการโอน

เงินใหนักเรียนไดรับเงิน MA งวดนั้นโดยเร็ว 

 2. นักเรียนที่ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน

ออสเตรเลีย และ ญี่ปุน เมื่อเดินทางถึงตองทําการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่นักเรียนสะดวกในการ

ติดตอมากที่สุด เมื่อเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ใหนักเรียนแจงชื่อและที่อยูของธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝาก 

(Saving A/C หรือ Current A/C) เลขที่บัญชีเงินฝาก รหัสธนาคาร ชื่อและที่อยูของนักเรียนใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ 

ทราบโดยเร็วที่สุด เนื่องจากในการรับเงิน MA งวดถัดไป สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะโอนเงินไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของนักเรียนในตางประเทศโดยตรง ดังนั้น หากนักเรียนไมไดรับเงิน MA งวดใดหรือไดรับเงินลาชา ขอใหติดตอ

สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ โดยดวน เพื่อจะไดติดตามใหธนาคารตรวจสอบการโอนเงินใหนักเรียนไดรับเงิน MA งวด

นั้นโดยเร็ว 

 อนึ่ง เมื่อนักเรียนยายที่อยู หรือเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคาร( เมื่อจําเปน) ใหแจงสํานักงาน    

ผูดูแลนักเรียนฯ หรือสํานักงาน ก.พ. ทราบโดยดวนที่สุดทุกครั้ง และขอใหคงบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมไว

จนกวาเงินคาใชจายงวดใหมจะโอนเขาบัญชีแลว มิฉะนั้นนักเรียนอาจไมไดรับเงินคาใชจายในงวดถัดไป 
 

5. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา (Book & Supplies หรือ BS) 

 สํานักงาน ก.พ. จะเหมาจาย (ไมตองมีใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจาย) ใหแกนักเรียน        

ตามระยะเวลาการรับทุนรัฐบาล โดยแบงจาย ปละ 4 ครั้ง พรอมงวดการจายคาใชจายประจําเดือน   

 กรณีนักเรียนที่กําลังทําวิทยานิพนธ ใหถือ BS เหมาจายดังกลาว เปนคาใชจายในการทํา

วิทยานิพนธเหมาจาย 
 

6. คาเลาเรียน / คาธรรมเนยีมในการศึกษา (Tuition Fee หรือ TF) 

 สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนผู จ ายเงินคาเล าเรียนตามที่จ าย                   

จริงใหแกสถานศึกษา และมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 6.1 นักเรียนแจงสถานศึกษาใหสงใบเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน หรือคาธรรมเนียมใการศึกษาไปยังสํานักงาน

ผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง และหากนักเรียนยังคงไดรับใบเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนขอใหนักเรียน  

สงใบเรียกเก็บเงินทางโทรสารนั้นไปใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยดวน เพราะหากนักเรียน

เก็บใบเรียกเก็บเงินไวจนเลยกําหนดชําระเงิน นักเรียนจะตองรับผิดชอบคาปรับ (LateFee) จากสถานศึกษาเอง 

 



 3

 6.2 สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเช็คสั่งจายเงินคาเลาเรียน      

ในนามสถานศึกษาเทานั้น ยกเวนบางมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักเรียนเปนผูจายคาเลาเรียนดวยตนเอง 

 6.3 หากนักเรียนไดรับทุน TA (Teaching Assistantship) หรือ RA (Research      

Assistantship) จากสถานศึกษา ใหรีบแจงสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต ทันที วาไดรับ         

ทุนอะไร ตั้งแตเมื่อใด จํานวนเงินเทาใด ทั้งนี้ เพื่อสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ      

จะไดตรวจสอบ และจะไดจายเงินคาเลาเรียนใหแกสถานศึกษาไดถูกตอง และถานักเรียนไดรับคาเลาเรียนคืน

จากสถานศึกษา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหนักเรียนนําสงคืนใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ             

หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันท ี

 6.4 สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในประเทศญี่ปุนขอใหนักเรียนแจงสถานศึกษาสงใบเรียกเก็บเงิน      

ไปใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุน (หรือถากรณีนักเรียนทดรองจายไปกอนแลว ก็ใหสง

ใบเสร็จรับเงินใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ) ถาเปนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน หรือเปนสถานศึกษาของเอกชน

สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะโอนเงินคาเลาเรียนหรือคาใชจายขางตนไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน

หรือสถานศึกษานั้นๆ โดยตรง และถาเปนสถานศึกษาของรัฐ สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะโอนเงินคาเลาเรียน

หรือ คาใชจายขางตนไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนโดยตรง เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีระเบียบ

หามสถานศึกษาของรัฐมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้นเมื่อนักเรียนไดรับเงินคาเลาเรียนหรือคาใชจายขางตน

แลวขอใหรีบนําเงินไปชําระตอสถานศึกษาโดยเร็ว แลวสงใบเสร็จรับเงินไปใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศ

ญี่ปุน 

 6.5 สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สามารถติดตอไดที่สํานักงานตั้งอยู Office 

of Educational   Affairs Paris (Office Branch Berlin) The Royal Thai Embassy Lepsiusstrasse 64/66            

D-12163 Berlin, Germany สําหรับคาเลาเรียนภาษาเยอรมัน ขอใหนักเรียนแจงโรงเรียนสอนภาษาใหสงใบเรียกเก็บ

เงินไปใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ ตามที่อยูขางตน ทั้งนี้สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะตรวจสอบความถูกตองแลวจะ

ดําเนินการโอนเงินคาเลาเรียนดังกลาวตามที่จายจริงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนสอนภาษาโดยตรง 
 

7. คาประกันสุขภาพ 

 สํานักงาน ก.พ. จะเหมาจายใหแกนักเรียนทุนรัฐบาลตามระยะเวลาที่อยูศึกษา โดยแบงจาย        

ปละ 2 ครั้ง ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 

 7.1 ใหนักเรียนทําประกันสุขภาพแบบพื้นฐาน (Basic Plan) 

 7.2 นักเรียนที่ไมทําประกันสุขภาพตามขอ 7.1 จะตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลทัง้หมดดวยตนเอง 

 สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะดําเนินการจัดทําประกัน

สุขภาพใหนักเรียนทุนคน ยกเวนผูที่ศึกษาในสถานศึกษาที่มีขอบังคับใหทําประกันสุขภาพกับสถานศึกษา โดยผู

ที่ทําประกันสุขภาพกับสถานศึกษาและนักเรียนที่ศึกษาในประเทศแคนาดาจะตองทําประกันแบบพื้นฐาน 

(Basic Plan) เทานั้น หากเลือกทําประกันที่สูงกวาพื้นฐานตองรับผิดชอบคาเบี้ยประกันในสวนที่สูงกวาแบบ

พื้นฐาน โดยสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ จะจายคาเบี้ยประกันตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บแตตองไมสูงกวาตาม

อัตราคาเบี้ยประกันแบบพื้นฐาน 
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8. คาสมัครสถานศึกษา 

 8.1 นักเรียนที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกาไดรัยคาสมัครสถานศึกษา คาสอบ Standard Test และคา

สงผลคะแนน ในการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาจายจํานวน 350 ดอลลารสหรัฐ 

 8.2 นักเรียนที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสไดรับคาสมัครสอบศึกษาในระดับเตรียมปริญญาเอก    

เหมาจายรายละ 100.00 ยูโร และกรณีตองเดินทางไปสอบสัมภาษณใหมีสิทธิไดรับคาพาหนะไป – กลับและ

คาที่พักตามที่จายจริงโดยประหยัด 1 แหง 

 8.3 นักเรียนที่ศึกษาในประเทศญี่ปุน ที่ตองสอบคัดเลือกเขาสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา        

ที่ไมอยูในระบบ Recommendation ผานกระทรวงศึกษาธิการ เบิกจายคาธรรมเนียมการสมัครสถานศึกษา 

ได 2 แหง และเบิกคาใชจายในการเดินทางไปสอบคัดเลือก (คาพาหนะเดินทางและคาที่พัก) ไดตามที่จายจริง

โดยประหยัดสําหรับการสมัครสอบ 2 แหง 

 8.4 นักเรียนที่ศึกษาในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เบิกจายคาธรรมเนียมการสมัครสถานศึกษา   

ได  2 แห ง  และเบิกค า ใช จ ายในการเดินทางไปสอบคัด เลือก (ค าพาหนะเดินทางและคาที่พัก )                    

ไดตามที่จายจริงโดยประหยัดสําหรับการสมัครสอบ 2 แหง 

 8.5 นักเรียนที่ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เบิกจายคาธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไดตามจายจริง 2 แหง 

 

9. คาใบประกอบโรคศิลป คา Licence และ คา Matching ของสาขาแพทย ตามขอบังคับของสถานศึกษา 

 ใหนักเรียนสงใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่นักเรียนทดรองจายไปกอน) ไปให

สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอเบิก โดยสามารถเบิกจายไดตามที่จายจริง 
 

10. คารักษาพยาบาล แยกออกเปน 2 กรณี คือ 

 10.1 กรณีนักเรียนเจ็บปวยเล็กนอยหรือเปนคนไขนอกใหนักเรียนขอ Claim ตามสิทธิกับ     

บริษัทประกันสุขภาพเทานั้น สวนที่ Claim ไมได นักเรียนตองรับผิดชอบเอง 

 10.2 นักเรียนจะขอเบิกจายคารักษาพยาบาลจากทางราชการไดเฉพาะกรณีเปนคนไขใน และ

เฉพาะสวนที่เบิกจากบริษัทประกันไมไดเทานั้น โดยพิจารณาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย หากเขารับการ

รักษาพยาบาลในประเทศไทย จะเบิกจายไดเฉพาะการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น 

ทั้งนี้ นักเรียนจะตองยื่นรายการคาใชจายในโรงพยาบาลทั้งหมด ประกอบกับใบรายละเอียดการจายคา

รักษาพยาบาลของบริษัทประกันประกอบการขอเบิก ไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เพื่อพิจารณาเบิกจายตามสวนคารักษาพยาบาลที่เบิกจากบริษัทประกันไมได 

 10.3 คาทําฟน เหมาจายอยูในคาประกันสุขภาพแลว นักเรียนจงึไมอาจขอเบิกจากทาราชการไดอีก 

 กรณีประกันสุขภาพไมครอบคลุมคาทําฟน นักเรียนจะขอเบิกจายคารักษาพยาบาลจากสํานักงานผูดูแล

นักเรียนฯ ไดเฉพาะกรณีเปนคนไขในโดยพิจารณาตามที่จายจริง สวนคาทําฟนใหจัดสงรายละเอียดการทําฟนพรอมกับ

ใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ ซึ่งสามารถเบิกจายได ดังนี้ 
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 - คาถอนฟน อุดฟน รักษารากฟน คาทําความสะอาดฟน (เฉพาะการรักษา) จายใหครึ่งหนึ่ง 

 - คาครอบฟนและใสฟนเทียม ไมสามารถเบิกจายได 

 - การทําฟนในประเทศไทยเบิกจาย คาถอนฟน อุดฟน รักษารากฟน คาทําความสะอาดฟน (เฉพาะการ

รักษา) เฉพาะที่เขาทําฟนในสถานพยาบาลของรัฐเทานั้น 
  

11. คาระวางขนสงสิ่งของ และคาพาหนะในการยายสถานศึกษา 

 สํ านักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สํานักงาน ก.พ.  จะจาย                 

ใหนักเรียนเมื่อการยายสถานศึกษานั้นอยูในกรณี ดังนี้ 

 12.1 เมื่อนักเรียนเปลี่ยนระดับการศึกษา และมีความจําเปนตองยายสถานศึกษา 

 12.2 เมื่อสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สํานักงาน ก.พ. เห็น     

ความจําเปนและอนุมัติ ใหนักเรียนยายสถานศึกษา 

 - คาระวางขนสงสิ่งของ เหมาจายให 120.- ดอลลารสหรัฐ 

 - คาพาหนะเดินทาง จายใหตามที่จายจริงโดยประหยัด 

 

12. คาธรรมเนียมธนาคาร 

 สําหรับประเทศที่สํานักงาน ก.พ. เปนผูโอนเงินจากประเทศไทยไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของ

นักเรียนจะเหมาจายใหตามงบประมาณของแตละประเทศ เพื่อชดเชยคาธรรมเนียมธนาคารที่ถูกหักจาก

ธนาคารปลายทางโดยเบิกจาย ปละ 4 ครั้ง พรอมการโอนเงิน MA ในแตละงวดการโอนเงิน 

 - ประเทศอังกฤษ จํานวน 36.00 ปอนด 

 - ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 110.00 ยูโร 

 - ประเทศเยอรมัน จํานวน 60.00 ยูโร 

 - ประเทศสวิตเซอรแลนด จํานวน 92.00 ฟรังกสวิส 

 - ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 92.00 ดอลลารออสเตรเลีย 

 - ประเทศญี่ปุน จํานวน 15,000.00 เยน 

 - ประเทศจีน จํานวน 88.00 ดอลลารสหรัฐ 
 

13. คาใชจายในการกลับมาเก็บขอมูลเพื่อทําวิทยานิพนธในประเทศไทย 

 สํานักงาน ก.พ. จะจายคาใชจายประจําเดือนในอัตราตางประเทศตามระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน 

โดยนักเรียนตองรับผิดชอบคาตั๋วโดยสารเครื่องบินและคาใชจายทุกอยางเอง หากนักเรียนทุนไดรับอนุมัติ     

ใหเก็บขอมูลเกิน 6 เดือน สํานักงาน ก.พ. จะจายคาใชจายประจําเดือนในอัตราเงินเดือนขาราชการ     

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 15,000 บาท ตามระยะเวลาที่เกิน 6 เดือน 
 

14. คาใชจายในการกลับมาเยี่ยมบานชั่วคราว 

 สํานักงาน ก.พ. จะจายประจําเดือนในอัตราตางประเทศตามระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดย

นักเรียนตองรับผิดชอบคาตั๋วโดยสารเครื่องบินและคาใชจายทุกอยางเอง 
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15. คาธรรมเนียมในการตออายุวีซา 

 นักเรียนที่กําลังศึกษาในตางประเทศที่ยังมีระยะเวลาศึกษาอยูดวยทุนรัฐบาล เบิกจาย  

คาธรรมเนียมในการตออายุวีซา คา Re-Entry วีซา หรือ คาใบอนุญาตใหมีถิ่นพํานัก (Resident Permit)     

ไดตามที่จายจริง 
 

16. เงินติดตัวระหวางเดินทาง คาระวางขนสงสิ่งของกลับประเทศไทย คาธรรมเนียมการใชสนามบิน และ 

คาพาหนะ 

 สํานักงาน ก.พ. จะเหมาจายใหนักเรียนครั้งเดียว จํานวน 300.- ดอลลารสหรัฐ โดยนักเรียน       

ที่ใกลจะสําเร็จการศึกษา และจะเดินทางกลับประเทศไทย ใหแจงสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ ทราบลวงหนา   

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อสํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสํานักงาน ก.พ.             

จะไดจัดสงเงินไดทันเวลากอนที่นักเรียนจะเดินทางกลับประเทศไทย 

 
 

17. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน จากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น

ดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบกําหนดวันเดินทางกลับแลว สํานักงานผูดูแลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ   

จะจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินกับบริษัทการบินไทยฯ ใหแกนักเรียน กรณีนักเรียนจัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน

สายการบินอื่น สามารถเบิกจายได 75% ของราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทยฯ เทานั้น  โดยให

นักเรียนตองนํากากตั๋วโดยสารเครื่องบินและใบเสร็จรับเงินมาแสดงเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินดวย

กรณีเปนตั๋ว Electronic ใหใช Itinerary แทนกากตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

 กรณีนักเรียนกลับเยี่ยมบานชั่วคราว หรือพักการศึกษาชั่วคราว ไมมีสิทธิ์ไดรับคาตั๋วโดยสาร

เครื่องบินไป – กลับ 
 

** คาใชจายที่กําหนดจํานวนเงินไวสํานักงาน ก.พ.จะพิจารณาปรับปรุงเปนครั้งคราวเม่ือมีความจําเปน ** 
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แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 

แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

ประเทศอังกฤษ 

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 

แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทนุรัฐบาล 

ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด 

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 

แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + (TF+BS)/2 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR)  

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + (TF+BS)/2 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP)  
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แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

ประเทศออสเตรเลีย 

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 

แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

ประเทศญี่ปุน  

 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) + TF เทอม 2 (ตามจายจรงิ) 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN – MAR) + INS/2 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) + INS/2 + TF เทอม 1 (ตามจายจริง) 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 
แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะนักเรียนทุน ODOS เมืองปกกิ่ง) 

 

วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) + BC/4 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) + BC/4 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) + BC/4 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) + BC/4 

 

แผนการสงเงินคาใชจายใหนักเรียนทุนรัฐบาล 

สถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ 
วัน/เดือน/ป รายการคาใชจายท่ีจัดสง 

20 – 30 ก.ย. MA (OCT – DEC) + BS (OCT – DEC) + INS/2 

20 – 31 ธ.ค. MA (JAN - MAR) + BS (JAN - MAR) 

20 – 31 มี.ค. MA (APR - JUN) + BS (APR - JUN) + INS/2 

20 – 30 มิ.ย. MA (JUL - SEP) + BS (JUL - SEP) 

 


