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ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปศึ กษา

1. ค่าใช้จา่ ยก่อนเดินทางเหมาจ่าย
1) นักเรียนที่ ตอ้ งเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษก่อนเดิ นทางไปศึ กษา (ศึกษาในประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษและใช้ผ ลทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสถานศึ ก ษา) เป็ นค่าเรี ยนภาษาอังกฤษ
ค่าสอบและส่งผลสอบ TOEFL หรื อ IELTS ค่าสมัครสถานศึ ก ษา ค่าตรวจร่างกายและอนามัย
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวีซ่า เงินติดตัวระหว่างเดิ นทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนี ยมสนามบิน ฯลฯ จานวน
50,000 บาท
2) นักเรียนที่ไม่ตอ้ งเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษก่อนเดินทางไปศึกษา (ศึกษาในประเทศที่
ไม่ใช้ภ าษาอังกฤษ) เป็ นค่าตรวจร่างกายและอนามัย ค่าเครื่ องแต่งกาย ค่าวีซ่ า เงินติ ดตัวระหว่าง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนี ยมสนามบิน ฯลฯ ดังนี้
สาธารณรัฐ ฝรัง่ เศส ประเทศออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และเบลเยี่ ย ม จ านวน
40,000 บาท
ประเทศในเขตร้อน จานวน 18,000 บาท
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ จานวน 32,000 บาท
2. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลอดระยะการศึกษาเหมาจ่ายให้นักเรียนไปก่อนเดินทางเพียงครั้งเดียว จานวน 50,000 บาท
3. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปศึกษา
สานั กงาน ก.พ. เป็ นผูจ้ ัดซื้ อตัว๋ โดยสารเครื่องบิน (กรุงเทพฯ – เมืองที่ศึกษา) จากบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้แก่นักเรียน
กรณี จดั ซื้ อตัว๋ โดยสารเครื่องบินจากสายการบินอื่น สานั กงาน ก.พ. จะเปรียบเทียบราคากับ
ของบริ ษั ท การบิ น ไทยฯ โดยต้อ งมีร าคาต า่ กว่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 การเปรี ย บเที ย บราคาให้
สานักงาน ก.พ. ทาหนังสือสอบถามราคาไปยังบริษัทการบินไทยฯ และให้บริษัทการบินไทยฯ แจ้ง ให้
ทราบภายใน 3 วันท าการ นั บแต่ วันที่ ได้รับหนั งสื อสอบถาม หากไม่สามารถแจ้งให้ท ราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้สามารถจัดซื้ อจากสายการบินอื่นได้หรือ สานักงาน ก.พ. อาจเปรียบเทียบราคา
ตัว๋ โดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทยฯ หรือสายการบินอื่น จากข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็ นข้อมูล
ประกอบการจัดซื้ อได้
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ค่าใช้จ่ายระหว่างศึ กษา ณ ต่างประเทศ

4. ค่าใช้จา่ ยประจาเดือน (MONTHLY ALLOWANCE หรือ MA)
เหมาจ่ายตามงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ ตั้งแต่วนั ที่เดินทางถึงประเทศ แต่ไม่เกิน
10 วันก่อนเปิ ดเทอม (โดยไม่แวะพัก กรณีแวะพักจะได้รบั ตั้งแต่วนั ที่เดินทางถึงเมืองที่ศึกษา) จนถึง
วันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษากลับประเทศไทย แต่ไม่เกิน 20 วันหลังสาเร็จการศึกษา หรือวันที่
นักเรียนสิ้ นสุดการรับทุนรัฐบาล โดยสานักงาน ก.พ. จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาเดือนล่วงหน้าให้นักเรียน
ก่อนออกเดินทางงวดแรก เพื่อให้ตรงตามงวดการส่งเงิน และจะได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดือนงวดถัดไป
จากสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ ประจาประเทศนั้น ๆ
เมื่อนักเรียนเดินทางถึงต้องทาการเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่นักเรียนสะดวกใน
การติดต่อมากที่สุด เมื่อเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ให้นักเรียนแจ้งชื่อและที่อยู่ของธนาคาร ประเภท
บัญชีเงินฝาก (Saving A/C หรือ Current A/C) เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก รหัสธนาคาร ชื่อและที่อยู่ของ
นักเรียนให้ สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุ ลฯ ทราบโดยเร็วที่ สุด
เนื่ องจากในการรับเงิน MA งวดถัดไป สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถาน
กงสุลฯ จะโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนในต่างประเทศโดยตรง ดังนั้น หากนักเรียน
ไม่ได้รบั เงิน MA งวดใดหรือได้รบั เงินล่าช้า ขอให้ติดต่อสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ
หรือ สถานกงสุลฯ โดยด่วน เพื่อจะได้ติดตามให้ธนาคารตรวจสอบการโอนเงินให้นักเรียนได้รบั เงิน MA
งวดนั้นโดยเร็ว
อนึ่ ง เมื่อนักเรียนย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคาร (เมื่อจาเป็ น) ให้แจ้ง สานักงาน
ผูด้ ูแลนักเรียนฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลฯ หรือสานักงาน ก.พ. ทราบโดยด่วนที่สุดทุกครั้ง
และขอให้คงบัญ ชี เงินฝากธนาคารเดิ มไว้จ นกว่าเงิ นค่าใช้จ่ายงวดใหม่จะโอนเข้าบัญชี แ ล้ว มิฉะนั้ น
นักเรียนอาจไม่ได้รบั เงินค่าใช้จ่ายในงวดถัดไป

สานักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง

3

โดยมีแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมดังนี้
1) กรณียา้ ยสถานศึกษา โดยย้ายเมืองหรือรัฐ ให้ได้รบั เงินค่าใช้จ่ายประจาเดือนตามอัตราของ
เมื อ งหรื อ รัฐ ที่ ส ถานศึ ก ษาใหม่ ต้ัง อยู่ ต้ั ง แต่ วัน แรกของเดื อ นที่ ส ถานศึ ก ษาใหม่ เ ปิ ด (ไม่ ใ ช่ วัน ที่
สถานศึ กษาเก่าปิ ด และไม่ใช่วนั ที่ นักเรียนเดิ นทางไปถึ งสถานศึ กษาใหม่ เช่น สถานศึ กษาเปิ ดวันที่
15 ก.ย. นักเรียนเดินทางไปถึง 8 ก.ย. นักเรียนจะได้รบั อัตราใหม่ต้งั แต่ 1 ก.ย.)
2) กรณียา้ ยสถานศึกษาและเปลี่ยนประเทศศึกษา ให้ได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดือนตั้งแต่วนั ที่
เดินทางถึงเมืองที่ศึกษา แต่ไม่เกิน 10 วันก่อน เปิ ดเทอม
3) การรายงานผลการศึ ก ษาและการขยายเวลารับทุ น เป็ นตัว กาหนดการจัดส่ง ค่าใช้จ่ า ย
ประจาเดือน ดังนั้นหากนักเรียนไม่จดั ส่งผลการศึกษาหรือไม่ทาเรื่องขอขยายเวลารับทุนตามระยะเวลา
ที่กาหนด สนร./สอท. จะชะลอการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจาเดือน และจะแจ้งต้นสังกัดให้ทราบเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับการให้ทุนและการจ่ายเงินค่าเล่าเรี ยนของภาคการศึกษาใหม่ และเมื่อนั กเรียนได้
ดาเนิ นการมาในภายหลัง สนร.จะโอนค่าใช้จ่ายให้ในงวดถัดไป
4) การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจาเดือน จะแบ่งจ่ายครั้งละ 3 เดือน
5) กรณีสถานศึกษากาหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมปฐมนิ เทศ (ข้อบังคับ) มากกว่า 10 วัน
ก่ อ นเปิ ดภาคเรี ย น นั ก เรี ย นจะเดิ น ทางได้ก่ อ นวัน ปฐมนิ เ ทศไม่เ กิ น 2 วัน และให้ได้รับ ค่ า ใช้จ่ า ย
ประจาเดือนตั้งแต่วนั ปฐมนิ เทศ
5. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BOOK & SUPPLIES หรือ BS)
ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า Official Transcript และค่าใช้จ่ายในการ
จัดท า/ตี พิ มพ์วิท ยานิ พ นธ์เ หมาจ่ ายตามอัต ราที่ ก าหนดเป็ นรายเดื อ นให้แ ก่ นั ก เรี ย นตั้ง แต่ เดื อนที่
เปิ ดภาคการศึกษา (หลักสูตรหลัก ไม่รวมช่วงเรียนภาษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร) หรือเริ่มรับทุน
รัฐบาลจนถึงเดือนที่สาเร็จการศึกษาหรือสิ้ นสุดการรับทุนรัฐบาล โดยแบ่งจ่ายครั้งละ 3 เดือน พร้อม
งวดการจ่ายค่าใช้จ่ายประจาเดือน
สาหรับประเทศที่กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตีพิมพ์วิทยานิ พนธ์ หรืออื่นใด ในปี สุดท้ายหรือ
เทอมสุ ดท้ายได้ตามที่ จ่ายจริงในอัตราที่กาหนด หากนักเรียนศึกษาด้วยทุ นส่วนตัวในปี สุ ดท้ายหรือ
เทอมสุดท้าย ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กาหนด
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6. ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมในการศึกษา (TUITION FEE หรือ TF)
1) สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็ นผูจ้ ่ายเงินค่าเล่าเรียนตามที่
จ่ ายจริ งให้แ ก่ สถานศึ ก ษา โดยให้นัก เรี ย นแจ้งสถานศึ ก ษาให้ส่งใบเรี ย กเก็ บเงิ นค่าเล่ าเรี ย น หรื อ
ค่าธรรมเนี ยมในการศึกษาไปยังสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง และ
หากนักเรียนยังคงได้รบั ใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนขอให้นักเรียน ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นไปให้สานักงาน
ผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยด่วน เพราะหากนักเรียนเก็บใบเรียกเก็บเงินไว้จนเลย
กาหนดชาระเงิน นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าปรับ (Late Fee) จากสถานศึกษาเอง
2) หากนักเรียนได้รบั ทุน TA (Teaching Assistantship) หรือ RA (Research Assistantship)
จากสถานศึกษา ให้รีบแจ้งสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันที ว่าได้รบั ทุนอะไร
ตั้งแต่เมื่อใด จานวนเงินเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้
ตรวจสอบ และจะได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้แก่สถานศึกษาได้ถูกต้อง และถ้านักเรียนได้รบั ค่าเล่ าเรียน
คืนจากสถานศึกษา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นักเรียนนาส่งคืนให้สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทันที
3) สาหรับนักเรียนที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นขอให้นักเรียนแจ้งสถานศึ กษาส่งใบเรียกเก็บเงิน
ไปให้สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ (หรือถ้ากรณีนักเรียนทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว ก็ให้ส่งใบเสร็จรับเงินให้
สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ) ถ้าเป็ นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หรือเป็ นสถานศึกษาของเอกชนสานักงาน
ผูด้ ูแลนักเรียนฯ จะโอนเงินค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน
หรือสถานศึกษานั้น ๆ โดยตรง และถ้าเป็ นสถานศึกษาของรัฐ สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ จะโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนหรือ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนั กเรียนโดยตรง เนื่ องจากประเทศ
ญี่ปุ่นมีระเบียบห้ามสถานศึกษาของรัฐมีบญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้รบั เงินค่าเล่าเรียน
หรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้วขอให้รีบนาเงิ นไปชาระต่อสถานศึ กษาโดยเร็ว แล้วส่งใบเสร็จรับเงินไปให้
สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
4) การของดรับ ทุ น รัฐ บาลทั้ง จ านวน ก.พ. มี ม ติ ไ ม่ อ นุ มัติ ใ ห้นั ก เรี ย นงดรับ ทุ น รัฐ บาล
ทั้งจานวน แต่หากนักเรียนรายใดรับทุนจากสถานศึกษาก็สามารถขอยกเว้นการรับค่าเล่าเรียนจาก
ทางราชการได้ โดยจะต้องรับค่า ใช้จ่ า ยประจ าเดื อนและค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ตามระเบี ย บทางราชการ
เพื่อให้มีผลผูกพันตามสัญญา
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7. ค่าประกันสุขภาพ
สานักงาน ก.พ. จะเบิกจ่ายค่าประกันสุขภาพให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลตามอัตราที่กาหนดเป็ น
รายเดือนให้แก่นักเรียน ตั้งแต่เดือนที่เดินทางไปศึกษาหรือเริ่มรับทุนรัฐบาล จนถึงเดือนที่เดินทาง
กลับประเทศไทยหรือสิ้ นสุดการรับทุนรัฐบาล โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) ให้นักเรียนทาประกันสุขภาพแบบพื้ นฐาน (Basic Plan)
2) นักเรียนที่ไม่ทาประกันสุขภาพตามข้อ 1) จะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้ว ย
ตนเอง
สาหรับนักเรียนในประเทศที่ สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
เพิ่มเติมให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ แต่ละประเทศกาหนด
8. ค่ารักษาพยาบาล
แยกออกเป็ น 2 กรณี คือ
1) กรณี นัก เรี ย นเจ็ บป่ วยเล็ ก น้อ ยหรื อเป็ นคนไข้นอกให้นัก เรี ย นขอ Claim

ตามสิ ท ธิ กับ

บริษัทประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนที่ Claim ไม่ได้ นักเรียนต้องรับผิ ดชอบเอง
2) นั กเรียนจะขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้เฉพาะกรณี เป็ นคนไข้ใน และ
เฉพาะส่วนที่เบิกจากบริษัทประกันไม่ได้เท่านั้น โดยพิจารณาเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย หากเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย จะเบิก จ่ายได้เฉพาะการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐเท่านั้น
ทั้งนี้ นั กเรียนจะต้องยื่นรายการค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งหมด ประกอบกับใบรายละเอียด
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันประกอบการขอเบิก ไปยังสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายตามส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจากบริษัทประกันไม่ได้
9. ค่าทาฟั น
ค่าประกันสุขภาพครอบคลุมค่าทาฟั นแล้ว นักเรียนจึงไม่อาจขอเบิกจากทางราชการได้อีก
ยกเว้นกรณี ประกัน สุ ขภาพขั้นพื้ นฐานของประเทศนั้ น ๆ ไม่ค รอบคลุ ม ค่าท าฟั น นั ก เรี ย นจะขอ
เบิกจ่ ายค่าทาฟั นได้ตามที่ จ่ายจริง โดยจัดส่งรายละเอีย ดการทาฟั นพร้อมกับใบเรี ยกเก็บเงิ นหรื อ
ใบเสร็จรับเงินไปยังสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้

สานักงานเลขาธิการ กลุ่มงานคลัง

6

-

ค่าถอนฟั น อุดฟั น รักษารากฟั น ค่าทาความสะอาดฟั น (เฉพาะการรักษา) จ่ายให้ครึ่งหนึ่ ง
- ค่าทาความสะอาดฟั น นอกเหนื อการรักษา เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่ ง ปี ละ 1 ครั้ง

-

ค่าครอบฟั นและใส่ฟันเทียม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

-

การทาฟั นในประเทศไทยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เฉพาะที่ เข้าทาฟั นใน

สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
10. ค่าใช้จา่ ยในการกลับมาเยีย่ มบ้านชั ่วคราว
นักเรียนต้องรับผิ ดชอบค่าเดินทางเอง และให้ได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดื อนในอัตราประเทศที่
ศึกษา ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี ปฏิทินหรือปี งบประมาณ (การกาหนดรอบปี ให้สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ
กาหนดได้ตามความเหมาะสม) ส่วนที่เกิน 90 วันจะไม่ได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดือน
11. ค่าใช้จา่ ยในการกลับมาเก็บข้อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์นอกประเทศที่ศึกษา
1. นักเรียนต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเอง เช่น ค่าวีซ่า
เป็ นต้น และกาหนดให้ได้รับค่าใช้จ่ายประจาเดื อนในอัตราประเทศที่ ศึกษาไม่เกิน 180 วัน ตลอด
ระยะเวลาหลักสูตร ส่วนที่เกิน 180 วัน จะได้รบั ค่าใช้จ่ายประจาเดือนในอัตราของประเทศที่เดินทาง
ไปเก็บข้อมูล โดยยังคงได้รบั ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามสิทธิในอัตราเดิม เช่น ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา
ค่าประกันสุขภาพ เป็ นต้น
2. นั กเรียนที่ ได้รับอนุ มตั ิให้กลับมาเก็บข้อมูลทาวิทยานิ พนธ์เป็ นช่วง ๆ ให้นับเวลาทุ กช่วง
รวมกัน
3. กรณี นัก เรียนได้รับอนุ มตั ิ ให้กลับมาเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลท าวิทยานิ พนธ์ต่อเนื่ องกัน
ให้นับเวลาทั้งสองประเภทรวมกันเป็ นระยะเวลาเก็บข้อมูลวิทยานิ พนธ์
12. ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา
ค่าทดสอบ ค่าส่งผลสอบ ค่าสมัครสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้อง กรณีเปลี่ยนระดับ
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่ศึกษาในประเทศที่ไม่มี สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้
ตามที่ จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกิน 2 แห่ง สาหรับนั กเรียนในประเทศที่ มี สานั กงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ
ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ แต่ละประเทศกาหนด
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13. ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่าใช้จา่ ยในการสอบใบอนุญาต และค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตาม
หลักสูตรของนักเรียนที่ศึกษาด้าน HEALTH SCIENCES
1) ค่าใบประกอบโรคศิลป์ ค่า License และค่า Matching ของสาขาแพทย์ตามข้อบังคับของ
หลักสูตร เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
2) ค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ เภสัช กรรม สาหรับนั กเรียนทุ นที่ ศึกษา
หลักสูตร Pharmacy Residence Program ในสหรัฐอเมริกา เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
3) นั กเรียนที่ เรียนด้าน Health Sciences ทุ กประเทศที่ ตอ้ งดาเนิ นการตามข้อบังคับของ
หลักสูตรของสถานศึ กษาแต่ละแห่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่เกี่ยวกับการเรียนด้าน
Health Sciences ได้ตามที่จ่ายจริง เช่น การตรวจเช็คประวัติอาชญากรรม การตรวจเลือด การฉีด
วัคซีน เป็ นต้น
14. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าภาษีที่อยูอ่ าศัยตามที่
กฎหมายเรียกเก็บ
นักเรียนที่กาลังศึกษาในต่างประเทศที่ยงั มีระยะเวลาศึกษาอยู่ดว้ ยทุนรัฐบาลสามารถเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีต่ออายุ และเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทเดียวกับที่ขอวีซ่า
นักเรียนเท่านั้น) ค่าธรรมเนี ยมในการต่ออายุวีซ่า ค่า Re-Entry วีซ่า ค่าธรรมเนี ยมลงตราประทับ
ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ค่ า ที่ พัก ค่ า พาหนะ ค่ า ตรวจร่ า งกายประกอบการท าวี ซ่ า เป็ นต้น
ค่าใบอนุ ญาตให้มีถิ่นพานั ก (Resident Permit) ค่าภาษี ที่อยู่อาศัยตามที่ กฎหมายท้องถิ่ นบังคับ
เรียกเก็บ ตามที่จ่ายจริงได้โดยประหยัดและจาเป็ น
สาหรับนักเรียนในประเทศที่ สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
เพิ่มเติมให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ แต่ละประเทศกาหนด
15. ค่าระวางขนส่งสิ่งของ และค่าพาหนะในการย้ายสถานศึกษา
สาหรับการย้ายสถานศึกษาในกรณี ดังนี้
- เมื่อนักเรียนเปลี่ยนระดับการศึกษา และมีความจาเป็ นต้องย้ายสถานศึกษา
- เมื่อสานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สานักงาน ก.พ. เห็นความ
จาเป็ นและอนุ มตั ิ ให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา
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สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
1) ค่าระวางขนส่งสิ่งของ เหมาจ่ายให้ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
2) ค่าพาหนะเดินทางจ่ายให้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด สาหรับนักเรียนในประเทศที่ สานักงาน
ผู ้ดู แ ลนั ก เรี ย นฯ ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางปฏิ บัติ เ พิ่ ม เติ ม ให้เ บิ ก จ่ า ยได้ต ามหลัก เกณฑ์ที่
สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ แต่ละประเทศกาหนด
- ผูเ้ ดินทางโดยรถเช่าหรือรถส่วนตัว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่ารถหรือค่าน้ ามัน
- การเดินทางต้องเป็ นเส้นทางตรงจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่
ตั้งอยู่ ต้องไม่มีการออกนอกเส้นทาง หรือพักค้างคืนนอกเส้นทาง
- นักเรียนไม่มีสิทธิ เบิกค่าเดินทาง ถ้าสถานศึกษาเดิ ม และ สถานศึกษาใหม่ ตั้งอยู่ในเมือง
เดียวกัน
ส าหรับ กรณี ก ารย้า ยสถานศึ ก ษาและเปลี่ ย นประเทศศึ ก ษา หากนั ก เรี ย นได้รับ อนุ มัติ ใ ห้
พักการศึกษาช่วงรอเปิ ดภาคเรียนเกิน 3 เดือนขึ้ นไป กรณีมิได้เดินทางกลับประเทศไทยให้เบิกค่าตัว๋
โดยสารเครื่องบินจากประเทศที่ศึกษาเดิมไปยังประเทศใหม่ และกรณีเดินทางกลับประเทศไทยให้เบิก
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินเฉพาะจากประเทศไทยไปยังประเทศใหม่ ได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
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ค่าใช้จ่ายหลังสาเรจจการศึ กษา

16. ค่าระวางขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทย ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และเงินติดตัวระหว่าง
เดินทาง เมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย
สานักงาน ก.พ. จะเหมาจ่ายให้นักเรียนครั้งเดียว จานวน 450 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนักเรียนที่
ใกล้จะสาเร็จการศึกษา และจะเดินทางกลับประเทศไทย ให้แจ้งสานั กงานผูด้ ูแลนักเรียนฯหรือสถาน
เอกอัค รราชทู ต ฯ ทราบล่ ว งหน้า ไม่น้อ ยกว่า 30 วัน เพื่ อ ส านั ก งานผู ้ดู แ ลนั ก เรี ย นฯ หรื อ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะได้จดั ส่งเงินได้ทนั เวลาก่อนที่นักเรียนจะเดินทางกลับประเทศไทย
17. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
เมื่ อ นั ก เรี ย นทราบก าหนดวัน เดิ น ทางกลับ แล้ว ส านั ก งานผู ้ดู แ ลนั ก เรี ย นฯ หรื อ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะจัดซื้ อตัว๋ โดยสารเครื่องบินกับบริษัทการบินไทยฯ ให้แก่นักเรียน หากจะจัดซื้ อ
ตัว๋ โดยสารเครื่องบินจากสายการบินอื่น เมื่อเปรียบเทียบราคากับของบริษัทการบินไทยฯ ต้องมีราคา
ต า่ กว่ า ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 25 การเปรี ย บเที ย บราคาให้ส านั ก งานผู ้ดู แ ลนั ก เรี ย นฯ หรื อ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ทาหนังสือสอบถามราคาไปยังบริษัทการบินไทยฯ และให้บริษัทการบินไทยฯ แจ้งให้
ทราบภายใน 3 วันท าการ นั บแต่ วันที่ ได้รับหนั งสื อสอบถาม หากไม่สามารถแจ้งให้ท ราบภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้สามารถจัดซื้ อจากสายการบิ นอื่ น ได้ห รื ออาจเปรี ย บเที ย บราคาตัว๋ โดยสาร
เครื่องบินจากข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดซื้ อได้
กรณีมีความจาเป็ นต้องเปรียบเทียบราคาค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินย้อนหลังในเส้นทางเดียวกัน
ให้สานักงาน ก.พ. พิจารณาข้อมูลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 แนวทาง ดังนี้
- ราคาตัว๋ โดยสารเครื่องบิน 15 วันนับจากวันที่หาข้อมูล
- ราคาตัว๋ โดยสารเครื่องบินของวันเดินทางเดียวกันในปี ถัดไป
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หลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่น ๆ

18. กาหนดการเบิกค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกาหนดการเบิกค่าใช้จ่าย ให้เบิกจ่ายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันออกใบเสร็จ
หรือสารองจ่าย และกรณีสาเร็จการศึกษาให้นามาเบิกจ่ายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
หรือวันที่มีมติให้ยุติการศึกษา หรือ วันสิ้ นสุดการรับทุนรัฐบาล
19. ค่าใช้จา่ ยรับเกินสิทธิ
หากนักเรียนรับค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ
- สานักงานผูด้ ูแลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สานักงาน ก.พ. จะจัดทาหนังสือ
แจ้งนักเรียนขอให้คืนเงินค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ โดยระบุระยะเวลาที่ขอให้คืนเงินค่าใช้จ่าย ประมาณ
1 เดือน
- หากเกิ นกาหนดการคื นเงิน สานั ก งานผู ้ดูแ ลนั ก เรี ยนฯ หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรื อ
สานักงาน ก.พ. จะทวงถามค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ 1 ครั้ง โดยขยายระยะเวลาที่ขอให้คืนเงินค่าใช้จ่าย
อีกประมาณ 1 เดือน
- หากเกินกาหนดการคืนเงินตามหนังสือทวงถาม สานักงาน ก.พ. จะจัดทาหนังสือแจ้งไปยัง
หน่ วยงานต้นสังกัด เพื่อทราบและขอให้ช่วยประสานติดตามอีกทางหนึ่ ง
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