
 

การสมัครขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อจากนี้จะเรียกว่า 

“เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน”) 

คือการท่ีประเทศจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ

ก าหนดต่อไปนี้แทนนักเรียน 

ซึ่งต่างจากทุนการศึกษาแบบกู้ยืมคือไม่จ าเป็นต้องคืนเงิน ส าหรับเด็กใหม่ปี 1 

จะต้องยื่นสมัคร 2 ครั้งคือเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม 

(การยื่นสมัครเดือนกรกฎาคมต้องท าทุกปี) 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน 

○ เมื่อค านวณ “จ านวนเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี (จ านวนเงินได้พึงประเมิน) × 

6% - ภาษีเงินได้ที่ช าระให้แก่เทศบาลท้องถิ่น” 

(ในกรณีท่ีมีการช าระภาษีเงินได้ให้แก่เทศบาลท้องถิ่นที่ได้รับการก าหนด

จากรัฐบาล จะคิดจ านวนเงินที่ลดหย่อนแล้วคูณด้วย 3/4) ของผู้ปกครองฯ 

แล้ว มีจ านวนเงินไม่ถึง 304,200 เยน 

มีเงินได้ต่อปีประมาณ 9.1 ล้านเยน แต่จะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข เช่น 

จ านวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะ 

เดือนเมษายนจะพิจารณาจากจ านวนเงินของปีก่อนหน้า 

เดือนกรกฎาคมจะพิจารณาจากจ านวนเงินของปีนี้ 

กรณีที่บิดามารดาเป็นผู้มีเงินได้ทั้งสองท่าน 

จะค านวณด้วยเงินได้รวมท้ังหมด 

○ ระยะเวลาท่ีเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกันท้ังหมดไม่เกิน 36 

เดือน 

กรณีหลักสูตรนอกเวลาหรือระบบเปิดไม่เกิน 48 เดือน 

โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด โรงเรียนรัฐบาล หรือ 

โรงเรียนเอกชน 

○ ยื่นใบสมัครและส าเนาเอกสาร เช่น 

บัตรแสดงหมายเลขประจ าตัวให้กับโรงเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

หากไม่ได้ยื่นใบสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่มีคุณสมบัติของผู้มีสิ

ทธิขอรับเงินสนับสนุน นักเรียนจ าเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง 

ซึ่งค่าเล่าเรียนจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด 

โดยค่าเล่าเรียนต่อปีส าหรับหลักสูตรภาคปกติคือ 118,800 เยน 

   タイ語 



ส าหรับหลักสูตรนอกเวลาคือ 32,400 เยน และส าหรับระบบเปิดคือ 330 เยนต่อ 

1 หน่วยกิต 

โดยในการขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนจะมีการตรวจสอบ 

โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบการยื่นใบสมัครเดือนเมษายนให้ทราบผ่านทางโรงเ

รียนประมาณต้นเดือนกรกฎาคม (ก าหนดการ) 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับส าเนาบัตรแสดงหมายเลขประจ าตัวที่ต้องใช้ในการยื่นส

มัคร 

① 

กรุณายื่นส าเนาเอกสารที่ระบุหมายเลขประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไ

ปนี้ 

・ด้านหลังบัตรแสดงหมายเลขประจ าตัว 

・ทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุหมายเลขประจ าตัว (*1) 

・บัตรแจ้งหมายเลขประจ าตัว (*2) 

 

*1 ในกรณีท่ียื่นทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุหมายเลขประจ าตัว 

ต้องเป็นเอกสารท่ีออกให้ภายใน 3 

เดือนและสามารถยืนยันหมายเลขประจ าตัว ชื่อ ที่อยู่ 

วันเดือนปีเกิดของผู้ปกครองฯ 

ตราประทับทางการของเทศบาลท้องถิ่นที่ออกให้ และวันที่ออกให้ได้ 

*2 

บัตรแจ้งหมายเลขประจ าตัวถูกยกเลิกโดยกฎหมายว่าด้วยระเบียบการดิจิทั

ลซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2020 

แต่สามารถใช้ได้หากตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

・กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ (ชื่อ ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ 

หมายเลขประจ าตัว) 

・กรณีด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนการบังคับใช้กฎหมาย (ก่อน 

25 พฤษภาคม 2020) 

⊚ ยื่นเอกสารที่สามารถตรวจสอบหมายเลขประจ าตัวได้ (ของผู้ปกครองฯ) 

ในกรณีท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ปกครอง 

ไม่จ าเป็นต้องยื่นบัตรแสดงหมายเลขประจ าตัวหรือเอกสารอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องของช่วงที่นักเรียนศึกษาอยู่ 

② ส าหรับครอบครัวที่มีการขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ 

กรุณายื่นหนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給
じゅきゅう

証明書
しょうめいしょ

)  



・หนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給
じゅきゅう

証明書
しょうめいしょ

) 

จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลท้องถิ่นออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

ไม่สามารถใช้ส าเนาได้ และเมื่อยื่นสมัครแล้วจะไม่ได้รับเอกสารคืน 

*กรณีที่มีการยื่นเอกสารรับรองตามข้อ ② ข้างต้น 

ในตอนสมัครขอรับเงินสนับสนุน 

ผู้สมัครจ าเป็นจะต้องยื่นหนังสือรับรองการรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ 

*หากไม่สามารถส่งเอกสารใดๆ ตาม ① และ ② 

รบกวนติดต่อสอบถามห้องธุรการของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ 

<<โปรดระวัง!>> 

ในการสมัครขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลภาษีเงินได้ 

หากยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแม้จะส่งหมายเลข

ประจ าตัวแล้วก็ตาม 

โปรดยื่นแบบภาษีให้เรียบร้อยมิฉะนั้นอาจท าให้การแจ้งผลล่าช้า 

 

  



การสมัครขอรับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา 

 

เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา”) 

คือเงินที่ได้รับเพื่อใช้ช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่นอกเหนือจากค่า

เล่าเรียน โดยให้กับครอบครัวที่ผู้ปกครองฯ ทุกคน (ท้ังบิดามารดา) มี 

“ภาษีเงินได้ท่ีช าระให้แก่จังหวัด” และ 

“ภาษีเงินได้ท่ีช าระให้แก่เทศบาลท้องถิ่น” รวมกันเป็น 0 เยน (ไม่เสียภาษี) 

(ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ครอบครัวท่ีไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี”) 

หรือครอบครัวท่ีขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องคืนทุน 

เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานี้จะเปิดรับสมัครปีละ 1 

ครั้งในเดือนกรกฎาคมที่จังหวัดท่ีผู้ปกครองอาศัยอยู่  

จ านวนเงินที่จะได้รับ (รวมท้ังปี) 

ส าหรับครอบครัวท่ีขอรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการคือ 32,300 เยน 

ส าหรับครอบครัวท่ีไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีในหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนอกเว

ลาคือ 117,100 เยน ในระบบเปิดคือ 50,500 เยน 
อย่างไรก็ตาม 

กรณีที่ครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีที่มีผู้อยู่ในอุปการะเป็นนักเรียนมัธยมศึกษ

าตอนปลายคนที่ 2 เป็นต้นไป 

หรือครอบครัวท่ีไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีท่ีมีพ่ีน้องที่มีอายุมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 23 

ปีและไม่ได้เรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จะได้รับ 143,700 เยน 

ในกรณีนี้ 

จะต้องมีเอกสารที่แสดงสถานะของผู้อยู่ในอุปการะของครอบครัวเพ่ิมเติม 

เนื่องจากเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาไม่ใช่ระบบเดี

ยวกัน ผู้ปกครองฯ 

ทุกท่านจ าเป็นต้องมีเอกสารเพ่ือแสดงว่าครอบครัวไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี 

นอกจากนี้ 

ยังจ าเป็นต้องมีส าเนาหน้าสมุดบัญชีเพ่ือยืนยันเลขที่บัญชีท่ีต้องการให้โอนเงินเ

พ่ือเป็นทุนการศึกษาด้วย 

 

นอกจากนี้ 

จากการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าส

ายพันธุ์ใหม่ ต้ังแต่ปี 2020 

ได้มีการปรับปรุงระบบการสมัครใหม่เพิ่มเติมจากระบบการสมัครเดิม 

ตามรายละเอียด 2 ข้อดังนี้ 

① การจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเด็กท่ีเพ่ิงเข้าเรียนก่อนล่วงหน้า: 



ส าหรับครอบครัวท่ีมีเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนและเป็นครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้เสีย

ภาษีในปี 2022 จะได้รับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบางส่วนก่อน 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสนับสนุนจากระบบนี้ 

จ าเป็นต้องด าเนินการสมัครแยกต่างหาก ซึ่งไม่ใช่การสมัครโดยท่ัวไป 

② การสนับสนุนครอบครัวที่มีรายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างกะทันหัน: ในปี 

2023 ส าหรับครอบครัวที่ไม่ได้เป็น  ผู้เสียภาษี 

หรือครอบครัวท่ีรายได้ของผู้ปกครองฯ 

ทุกท่านในปีดังกล่าวลดลงจนมีจ านวนเงินเทียบเท่ากับรายได้ในครอบครัว

ท่ีไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี จะได้รับเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

โดยครอบครัวที่ไม่ได้สมัครขอรับการสนับสนุนในระบบปกติเท่านั้นที่จะสา

มารถสมัครขอรับการสนับสนุนเงินจ านวนนี้ได้ 

ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับการสนับสนุนจากระบบนี้ 

จ าเป็นจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสาร 4 ประเภทต่อไปนี้ 

1. เอกสารท่ีระบุเหตุผลของการท่ีมีรายได้ลดลง 

2. ใบรับรองการช าระภาษีในปี 2022 เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองรายได้ 

(ของผู้ปกครองฯ ทุกท่าน)  

ก่อนที่รายได้จะลดลง 

3. เอกสารรับรองรายได้ (ของผู้ปกครองฯ ทุกท่าน) 

หลังจากท่ีรายได้ลดลงแล้ว 

4. ส าเนาบัตรประกันสุขภาพของทุกท่านในครอบครัว 

เอกสารรับรองการช าระภาษีท่ีมีระบุจ านวนคนในครอบครัว 

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงเรียนหรือฝ่ายสนับสนุนทางการเงิน 

ส านักงานการศึกษาจังหวัดโอซาก้า  

(06-6944-6913) 
 


