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เอกสารขอ้เท็จจรงินีเ้กีย่วกบัค่าธรรมเนียมและการคนืเงินทัง้หมด  เอกสารนีร้วม

ค าตอบตอ่ค าถามทัว่ไปทีเ่ราไดร้บัจากนักเรยีนตา่งชาตเิมือ่นักเรยีนต่างชาตไิม่เห็น

ดว้ยกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของตนในเร ือ่งเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมและการคนื

เงนิ  

หากฉันถอนตวัจากหลกัสูตร ฉันจะไดร้บัเงนิคนืหรอืไม่ 

เร ือ่งนีข้ึน้อยู่กบัสิง่ทีร่ะบุอยู่ในขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุ  ผู ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาบางรายจะช าระเงนิคนืหากคณุถอนตวัจากหลกัสตูรกอ่น

หรอืแมแ้ตภ่ายหลงัจากทีเ่ร ิม่เรยีนตามหลกัสตูรแลว้ แตผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

รายอืน่จะไม่คนืเงนิให ้ สทิธแิละหน้าทีข่องคณุควรระบุอยู่ในขอ้ตกลงทีเ่ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรของคณุ  

หากคณุไม่มสี าเนาขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุ ใหข้อจากผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการศกึษาของคณุ หากคณุยอมรบัขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคณุ

หลงัจากวนัที ่1 มกราคม 2018  ก็เป็นหนา้ทีข่องคุณทีจ่ะตอ้งเก็บรกัษาส าเนา

ขอ้ตกลงไวห้น่ึงชดุ 

ฉันถูกปฏเิสธวซีา่ ฉันสามารถขอเงนิคนืไดไ้หม 

ได ้หากวซีา่นักเรยีนของคณุถูกปฏเิสธ และน่ีเป็นเหตผุลทีค่ณุไดถ้อนตวัจาก

หลกัสตูรของคุณ คุณจงึมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเงนิคนืไม่ว่าวซีา่ของคุณจะถูกปฏเิสธดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม  

หากวซีา่ของคณุถูกปฏเิสธกอ่นทีคุ่ณจะเร ิม่เรยีนตามหลกัสตูร คุณมสีทิธิจ์ะไดร้บัคนื

เงนิคา่เลา่เรยีนเต็มจ านวน หกัคา่ธรรมเนียมการจดัการไม่เกนิรอ้ยละหา้หรอื 500 

ดอลลารอ์อสเตรเลยี (แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกวา่)  

หากวซีา่ของคณุถูกปฏเิสธภายหลงัจากคุณเร ิม่เรยีนในหลกัสตูรแลว้ คณุมสีทิธิข์อ

คนืคา่ธรรมเนียมทีจ่า่ยส าหรบัส่วนของหลกัสูตรของคณุทีเ่หลอืภายหลงัจากวนัที่

คณุถอนตวั  

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันสามารถขอใหฉั้นช าระเงนิเป็นจ านวนเท่าไร กอ่นที่

ฉันจะเร ิม่เขา้เรยีนในหลกัสตูรของฉัน 

หากหลกัสตูรของคณุมรีะยะเวลามากกว่า 25 สปัดาห ์ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ของคณุไม่สามารถบงัคบัใหค้ณุตอ้งจา่ยเงนิมากกว่าคร ึง่หน่ึงของจ านวนเงนิค่าเลา่

เรยีนทัง้หมดกอ่นทีคุ่ณเร ิม่เขา้เรยีนตามหลกัสตูรได ้ คณุสามารถเลอืกทีจ่ะจา่ยเงนิ
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มากกวา่คร ึง่หน่ึงของคา่เล่าเรยีนกอ่นทีค่ณุเขา้เรยีนได ้แตคุ่ณไม่ตอ้ง  ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณไม่

สามารถรบัเงนิใดๆ จากคุณไดก้อ่นทีคุ่ณจะยอมรบัขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

หากระยะเวลาเรยีนในหลกัสตูรของคุณคอื 25 สปัดาห ์หรอืนอ้ยกว่า ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาสามารถก าหนดให ้

คณุช าระคา่เลา่เรยีนเต็มจ านวนก่อนคุณเร ิม่เขา้เรยีนได ้

ไม่วา่ระยะเวลาเรยีนในหลกัสตูรของคุณนานเท่าใด เมือ่คณุไดเ้ร ิม่เขา้เรยีนแลว้ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาสามารถ

ก าหนดใหคุ้ณช าระค่าเลา่เรยีนทัง้หมดได ้

วธิหีลกีเลีย่งการมขีอ้พพิาทกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณในเร ือ่งค่าธรรมเนียมและการคนืเงนิ 

ใหแ้น่ใจวา่คุณเขา้ใจสิง่ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคุณในเร ือ่งเกีย่วกบัคา่ธรรมเนียมและ

การคนืเงนิ รวมทัง้ในเร ือ่งการถอนตวัจากหลกัสตูร  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของคุณตอ้งระบุวธิทีีค่ณุจะ

ยืน่ขอรบัเงนิคนื เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะยืน่ขอเงนิคนืในวธิทีีถู่กตอ้ง ตามปกตแิลว้ การยืน่ขอเงนิคนืตอ้งท าเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร และบางคร ัง้ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาก็มแีบบฟอรม์พเิศษไวใ้ห ้

หากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณตดัสนิว่าคุณไม่มสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และคุณคดิว่าค าตดัสนิน้ันผดิ คณุ

สามารถยืน่รอ้งเรยีนผ่านกระบวนการรอ้งเรยีนและอทุธรณภ์ายในของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ เป็นสิง่

ส าคญัทีจ่ะอธบิายใหช้ดัเจนวา่ท าไมคุณจงึคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตดัสนิผดิ และว่าท าไมคณุจงึ

คดิวา่คุณมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิคนื  

คณุยงัสามารถใชก้ระบวนการรอ้งเรยีนและอทุธรณข์องผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณไดเ้ชน่กนั หากคณุคดิ

วา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณก าลงัตามเก็บเงนิคา่ธรรมเนียมการยกเลกิอย่างไม่ถูกตอ้งจากคุณ 

หากคณุไม่พอใจผลลพัธข์องกระบวนการน้ัน และคุณยงัคงคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณเป็นฝ่ายผดิ 

คณุสามารถยืน่ค ารอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานรบัค ารอ้งเรยีนภายนอก อย่างเชน่ Commonwealth Ombudsman 

ไดใ้นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้ 

ฉันจะรอ้งเรยีนภายนอกไดอ้ย่างไร 

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตทิีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของเอกชน คุณสามารถรอ้งเรยีน

ตอ่ Commonwealth Ombudsman ได ้Ombudsman สอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ที่

ผูท้ีจ่ะเป็นนักเรยีนตา่งชาต ิอดตีนักเรยีนตา่งชาต ิหรอืนักเรยีนตา่งชาตใินปัจจบุนั อาจมตี่อโรงเรยีน วทิยาลยั หรอื

มหาวทิยาลยัของเอกชน (ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา) ในประเทศออสเตรเลยี  คณุสามารถกรอกแบบฟอรม์

ออนไลนข์องเราหรอืโทรศพัทห์าเราไดท้ีเ่บอร ์1300 362 072 หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิี

รอ้งเรยีนและวธิตีดิตอ่เรา ใหเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์ombudsman.gov.au  

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตหิรอืเป็นนักเรยีนภายในประเทศทีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ของรฐั (รฐับาล) คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงั ผูต้รวจการรฐัหรอืดนิแดน1 ทีเ่หมาะสมได ้ 

มใีครอกีทีส่ามารถชว่ยฉันได ้

คณุสามารถหารายชือ่ลงิคท์ีเ่ป็นประโยชน์2 ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบัองคก์รอืน่ๆ ทีอ่าจชว่ยคณุไดใ้นเว็บไซตข์องเรา 

                                                           
1 http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do   
2 http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links   

* เปลีย่นชือ่และประเทศเพือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตวั 

http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links
http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do
http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links
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กรณีศกึษา 

แฮนเนอ * จากเดนมารก์ เขา้มาศกึษาในออสเตรเลยี เธอรอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานของเราวา่ผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของเธอจะไม่คนืเงนิใหเ้ธอหลงัจากทีเ่ธอถอนตวัจากหลกัสตูรของเธอ เราขอส าเนาขอ้ตกลงทีเ่ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรหน่ึงชดุจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายนีบ้อกเราวา่ไม่ไดท้ าขอ้ตกลงที่

เป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัแฮนเนอในเร ือ่งเกีย่วกบัหลกัสตูรทีเ่ธอถอนตวั แตผู่ใ้หบ้รกิารรายนีย้ดึถอืขอ้ตกลงทีเ่ป็น

ลายลกัษณอ์กัษรฉบบักอ่นหนา้น้ันแทน ซ ึง่เกีย่วพนักบัขอ้เสนอก่อนหนา้น้ันของหลกัสตูรเดยีวกนันี ้และแฮนเนอก็

ไดถ้อนตวัจากหลกัสตูรน้ันเชน่เดยีวกนั ในกรณีนี ้ระยะเวลาศกึษาและคา่เล่าเรยีนไดเ้ปลีย่นแปลงนับแตม่กีาร

ยอมรบัขอ้ตกลงฉบบักอ่นหนา้นี ้ดงัน้ัน ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาจงึไม่สามารถยดึถอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อกัษรฉบบัก่อนหนา้น้ันได ้เราจงึแนะน าผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายน้ันใหจ้า่ยเงนิคนืแกแ่ฮนเนอ ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการศกึษารายน้ันยอมรบัค าแนะน าของเราและจา่ยเงนิคนืแก่แฮนเนอ 

จอหน์าทอน* จากมาเลเซยี เขา้มาศกึษาในออสเตรเลยีโดยสมคัรเรยีนกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาแห่งหน่ึง และ

ตดัสนิใจเปลีย่นหลกัสูตรการเรยีนภายหลงัจากทีเ่ขาไดเ้ร ิม่เรยีนแลว้  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรระบุวา่

นักเรยีนไม่มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิคนืภายหลงัจากทีไ่ดเ้ร ิม่เรยีนตามหลกัสูตรแลว้ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรฉบบัน้ัน

เป็นไปตามกฎหมาย และเราก็สนับสนุนค าตดัสนิของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารายน้ัน  จอหน์าทอนจงึไม่ไดร้บัเงนิ

คนื  

 

 

คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ombudsman.gov.au. 

โปรดทราบ: เอกสารฉบบันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเท่าน้ัน ดว้ยเหตุนี ้จงึไม่ควรเช ือ่ถอืขอ้มูลนีใ้นฐานะค าแนะน าดา้น

กฎหมาย หรอืถอืว่าใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมายในแต่ละกรณี  ในขอบเขตสงูสุดทีก่ฎหมายอนุญาต Commonwealth 

Ombudsman จะไม่รบัผดิตอ่ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเช ือ่ถอืเอกสารนี ้ส าหรบัพระราชบญัญตัฉิบบั

ล่าสดุทีถู่กอา้งถงึนี ้โปรดหาอ่านไดจ้าก Federal Register of Legislation   

 

https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

