สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 1/๒๕๕8
วันอาทิตย์ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร
----------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
3. นายนรชัย ศรีพิมล
4. ดร.สําราญ ทองแพง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
6. รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
7. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
9. นางสาวสุคนธ์ ยากี
10. นายสิทธิธี จีนเอียด
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
2. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1679/2557 ลงวันที่ 21 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอ้างถึงสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนางอุไร ร่มโพธิหยก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากนางอุไร ร่มโพธิ
หยก ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงส่งผลให้การเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยาสิ้นสุดลง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
อาศัยอํานาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 5
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 แต่งตั้งให้นายนรชัย
ศรีพิมล เป็น กรรมการจนกว่าจะครบวาระของกรรมการที่ตนแทน
ฝุายเลขานุการ จึงได้แจ้งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สิ นมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ได้ มีก ารประชุมครั้ง ที่
7/2557 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 วิทยาลัยการ
จัดการ อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ นั้น
บั ด นี้ ฝุ า ยเลขานุ ก ารได้ ส รุป ผลการปฏิ บั ติต ามมติที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 138 บัญชี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3668 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกอง
คลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 138 บัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2557
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพือ่ โปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 133 บัญชี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3928 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกอง
คลั ง ได้ ดํ า เนิ น การสรุ ป จํ า นวนเงิ น ฝากธนาคารเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จํ า นวน 133 บั ญ ชี ณ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2557
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่อง รายงานสรุปจานวนเงินฝากธนาคาร จานวน 133 บัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สรุปเรื่อง
ตามบั นทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/133 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลัง ได้จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจําทุก
เดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคารและจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกอง
คลัง ได้ดําเนินการสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 133 บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย (เงินฝากธนาคาร)
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3870 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอรายงาน
การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย(เงินฝากธนาคาร) ด้วยทางมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ –
งบอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่เสร็จและยังไม่ครบกําหนด
ชําระตามงวดงานก่อสร้างนั้นๆ จึงได้มีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยและความ
ปลอดภัยสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการบริหารเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
และผลประโยชน์ที่ได้รับดังนี้
1. บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า 5 บั ญ ชี ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จํ า น วนเงิ น ฝาก
310,000,000 บาท ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 4,444,273.95 บาท (ตาม
เอกสารประกอบ 1)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จํานวน 3 บัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงินฝาก
14,700,000 บาท ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 182,743.15 บาท (ตามเอกสาร
ประกอบ 2)
3. บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า 5 บั ญ ชี ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จํ า นวนเงิ น ฝาก
600,000,000 บาท ดอกเบี้ยรับ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 661,150.68 บาท (ตาม
เอกสารประกอบ 3)
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ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิ ทยาลั ย
พะเยาเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/205 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง รายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบการควบคุมภายใน อ้างตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ประชุมได้มีความห่ว งใยเรื่องความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบางแห่งตามที่มีกระแสข่าวอยู่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการบริหาร
จัดการที่มีการกํากับดูแลที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอรายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารและระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2556 และ
25557
3. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2558 (เดือน
ตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2557)
4. กระบวนการเบิกจ่ายเงินและระบบการควบคุมภายใน
5. ขั้นตอนการโอนเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชีและการควบคุม
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยาเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกตดังนี้
1. ให้ขอใบแจ้งยอดธนาคาร (Statement) จากสํานักงานใหญ่ของธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่ขยันเกินไป ไม่มีการลา เพื่อมิให้มีผู้มาทํางานแทน อาจทําให้ไม่พบข้อผิดพลาดหรือการ
ทุจริตได้
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2557 เมื่อศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง
7/2557 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 812 ชั้น 8 อาคารเวฟ
เพลส กรุงเทพฯ นั้น
ฝุายเลขานุการได้จัดทําสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป
มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง
ที่ 7/2557 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยให้ เพิ่มชื่อ นาย
นรชัย ศรีพิมล ตําแหน่งกรรมการ รายนามกรรมการที่ติดภารกิจ เนื่องจากได้รับคําสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่จัดการ
ประชุมในคราวนั้น
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3618 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอ
อนุ มัติร่ า งระเบี ย บมหาวิทยาลั ย พะเยา ว่าด้ว ย การพัส ดุ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลั ยพะเยา
ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เป็นต้นมา มีบางหน่วยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ
พัสดุ พ.ศ. 2553 อีกทั้งการตีความ และวินิจฉัย ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของระเบียบฯทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัย
เนื่องจากในระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 ยังมิได้มีการกําหนดหน้าที่ดังกล่าว
ใช้ จึงขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558เพิ่มเติมในส่วนที่ 3
วรรคที่ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2553 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ
มหาวิทยาลัยพะเยา และหน้าที่ของคณะกรรมการพัสดุ กองคลัง จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
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พะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ ความเห็น ชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2558
2. มอบฝุายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้
บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.01/741 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์บรรจุเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ รั บ มอบหมายให้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ IPAD และซิ ม การ์ ด ให้ กั บ
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย พะเยา เพื่อใช้งานระบบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลั ย และลดการ
สิ้นเปลืองวัสดุในการจัดทําวาระและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนจากการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต จึงขอปรับแก้ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2557
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนด
อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์ สิ น ของมหาวิทยาลัย พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้ เสนอเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
เบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2. ให้เพิ่มข้อความ ข้อ ๔ กรณีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
---------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่า
ใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้
บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘"
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
เบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ ข้ อ ๔.๔ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทอาจารย์
ประธานสภาพนักงาน และผู้บันทึกการประชุม ในวงเงินเหมาจ่ายไม่เกินอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ”
ข้อ ๔ กรณีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ า ยสาหรั บบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.
2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.39/2102 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์นําร่างประกาศจัดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยอ้ า งถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
83(17/2557) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่า ง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 และนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น
หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงบแรมและการท่องเที่ยว จึงขอนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิก
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.
2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
เบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสาหรับ
บุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
เบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อ
วัน ที่ 18 ธัน วาคม 2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้ง ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราการเบิ ก
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.
2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัยอาจจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเหมาจ่ายสําหรับบุคลากรหน่วยปฏิบัติการ
วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่นํารถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานตามอัตราดังนี้
๔.๑ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจํา ได้แก่ หน่วยธุรการ(ส่งเอกสาร) ให้จ่ายใน
อัตราเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
๔.๒ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจํา ได้แก่ หน่วยช่าง หน่วยห้องพัก หน่วยภูมิ
ทัศน์ และหน่วยบริการส่วนหน้า ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อคน
๔.๓ ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นครั้งคราว ได้แก่ หน่วยซักรีด ให้จ่ายในอัตราเหมา
จ่ายไม่เกินเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.03/7920 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์นําเรื่องจัดเข้าวาระการประชุม มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกําหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
2553 และข้อความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 จัดทําร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2558
กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอนํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษา
ด้ ว ยศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษา
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่า
รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษาด้ว ย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษาด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้กําหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กําหนดอัตราค่ารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร เพื่อการบําบัดรักษาโรค
ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าอบไอน้ําสมุนไพร เพื่อการบําบัดรักษาโรค และ/หรือ
ฟื้นฟูโรคหอบหืด หรือภูมิแพ้
ค่านวดเพื่อการบําบัดรักษาโรค
ค่านวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ค่าประคบสมุนไพรเพื่อการบําบัดรักษาโรค

ครั้งละ ๒๕๐ บาท
ครั้งละ ๒๕๐ บาท
ครั้งละ ๑๐๐ บาท
ครั้งละ ๒๐๐ บาท
ครั้งละ ๒๐๐ บาท
ครั้งละ ๑๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.04(4)/435 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอนํา
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิตได้ดําเนินการยก
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 82(16/2557) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2557 ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขจาก (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
พะเยา เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และมอบกองกิจการ
นิสิตนําเสนอที่ประชุมคณะกรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
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กองกิ จ การนิ สิ ต จึ ง ขอนํ า (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุ การ ได้ เสนอเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กองทุนศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ถ อน (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กองทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการกาหนด
อัตราค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3949 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการกําหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการกําหนด
อัตราค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
กําหนดอัตราค่าเช่าพื้นทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558) ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การกําหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
2. ให้เปลี่ยนชื่อ (ร่าง)ประกาศ เป็น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
หรือค่าอื่นๆพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเสียภาษี
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้ประกอบการ”หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการอื่น
ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ใช้พื้นที่ จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสินค้าหรือให้บริการอื่น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
“โรงอาหาร”หมายความว่า โรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่จําหน่ายอาหารและ หรือ
เครื่องดื่ม
“ร้านค้า”หมายความว่า ร้านค้าจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและ หรือให้บริการอื่น
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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“พื้นที่สําหรับประกอบการ”หมายความว่า พื้นที่ว่างภายในอาคาร และพื้นที่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ผปู้ ระกอบการสําหรับประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากพื้นที่ภายในโรง
อาหาร และร้านค้า
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุม กํากับดูแล การใช้พื้นที่
ประกอบการ
“ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
“สัญญา” หมายความว่า สัญญาการใช้พื้นที่สําหรับประกอบการของมหาวิทยาลัยกับ
ผู้ประกอบการ
ข้อ 4 บรรดาประกาศหรือข้อตกลงอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 5 ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้ถือเป็นที่สุด
ส่วนที1่
ประเภทของผู้ประกอบการ
ข้อ 6 ให้กําหนดประเภทของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 จําหน่ายอาหารและ หรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร
(2) ประเภทที่ 2 จําหน่ายอาหาร และ หรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่รับประทานอาหารภายใน
ร้านค้า หรือพื้นที่สําหรับประกอบการ
(3) ประเภทที่ 3 จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสําเร็จรูป หรือสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้า
หรือพื้นที่สําหรับประกอบการ
(4) ประเภทที่ 4 ธุรกิจบริการอื่นๆ ภายในร้านค้า หรือพื้นที่สําหรับประกอบการ
ส่วนที2่
การควบคุม กากับ ดูแลผู้ประกอบการ
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการกํากับดูแล
การใช้พื้นที่ประกอบการ ประกอบไปด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝุายบริหาร เป็นรอง
ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ เป็นกรรมการ ผู้ช่วย
อธิการบดีจํานวนสองคนเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการ
กองกลาง เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยก็ได้
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการตามข้อ 7 มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและพิจารณาการให้ใช้พื้นที่สําหรับการประกอบการในธุรกิจใหม่
หรือเปิดบริการในพื้นที่ใหม่
(๒) ควบคุม กํากับ ดูแลและบริหารจัดการ โรงอาหาร ร้านค้า และพื้นที่สําหรับ
ประกอบการ
(๓) ควบคุม กํากับ ดูแล การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หนี้สินและรายได้อื่น จาก
ผู้ประกอบการ ตามเงื่อนไข ข้อกําหนด ในสัญญา และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
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(4) กําหนดเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการให้ใช้พื้นที่ในโรงอาหาร ร้านค้า และพื้นที่
สําหรับประกอบการ
(5) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่เศรษฐกิจ หรือ ผูป้ ระกอบการในธุรกิจใหม่
ในพื้นที่สําหรับประกอบการของมหาวิทยาลัย
(6) หน้าที่อื่น ตามที่ได้มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการ ตามข้อ 7 มีการประชุมเป็นประจําทุกเดือน และรายงานผลควบคุม
กํากับ ดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาการต่อสัญญาต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจํา
ทุกปี
ส่วนที่ 3
การคัดเลือกผู้ประกอบการ
ข้อ 10 คุณสมบัติผู้ประกอบการ ในมหาวิทยาลัย ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) บุคคลธรรมดา
ก. มีสัญชาติไทย
ข. อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้า
มาประกอบการต่อมหาวิทยาลัย
ค. เป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ง. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
จ. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
ฉ. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อื่นใด
ช. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
ซ. ไม่เป็นผู้ที่ถูกดําเนินคดีต่างๆ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ฌ. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะประกอบการได้
(2) นิติบุคคล
ก. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพตามประเภทของผู้ประกอบการตามข้อ ๖
ข. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พะเยา
ค. ไม่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระกอบการได้มีคําสั่งให้สละสิทธิแ์ ละความคุ้มครองเช่นว่านัน้
(3) หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามความเหมาะสมในการขออนุญาตเป็นกรณีเฉพาะรายไป
ข้อ 11 ให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะใช้พื้นที่เพื่อดําเนินการประกอบการในมหาวิทยาลัย
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัย โดยแนบรายละเอียดประวัติของผู้ประกอบการ ประสบการณ์ และ
รายละเอียดของแผนธุรกิจหรือแผนการดําเนินงานที่ต้องการประกอบกิจการ ประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยให้กองกิจการนิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้พื้นที่ภายในโรงอาหาร และกองอาคาร
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สถานที่รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการสําหรับพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่โรงอาหาร และ
ทําสั ญญากั บผู้ ประกอบการที่ ได้รั บ คัดเลื อกระยะเวลาดํ าเนิ นการตามสั ญญาเป็นรายปี โดยให้ นั บเวลาตาม
ปีงบประมาณ
กรณีที่มีการทําสัญญาระหว่างปีงบประมาณกําหนดให้สิ้นสุดตามปีงบประมาณนั้น แล้วอาจเริ่มต้น
สัญญาใหม่ให้ครบปี งบประมาณ ระยะเวลาของสั ญญาจะต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันเริ่มสัญญา ยกเว้นการ
ประกอบการใช้พื้นที่ในลักษณะรายวัน และรูปแบบของสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 13 การอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่เพื่อประกอบการหรือกิจกรรมอื่น ในลักษณะรายวัน
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นเรื่อง
ขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนเข้าดําเนินการอย่างน้อย 3 วัน และต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
ตามที่กําหนดในประกาศนี้ก่อนใช้พื้นที่
ส่วนที่ 4
เงื่อนไขในการประกอบการ
ข้อ 14 ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และต้องปฏิบัติตามสัญญาใช้พื้นที่
และประกาศฉบั บนี้ รวมถึงระเบี ยบ และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในการเข้ าดําเนินการประกอบการใน
มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ผู้ ป ระกอบการจะต้ องประกอบการ ในธุ รกิ จและพื้ น ที่ ต ามที่ ได้ รั บ อนุ ญาตจาก
มหาวิทยาลัยด้วยตนเองโดยตลอดอายุของสัญญา และจะโอนสิทธิ์หรือมอบสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นรับช่วง
ดําเนินการต่อไม่ได้
(2) ผู้ประกอบการต้องจําหน่ายอาหาร และหรือเครื่องดื่ม หรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใน
ราคาที่ไม่เกินราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนด การเปลี่ยนแปลงราคาจะกระทําได้เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเท่านั้น
(3) ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครุภัณฑ์ประจําร้าน หากมีการชํารุด หรือเกิดความเสียหาย
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ จัดหา บูรณะซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมภายในเวลาที่
กําหนดให้ หากไม่ดําเนินการและมหาวิทยาลัยเข้าดําเนินการแทนผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดขึ้น
(4) บรรดาสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ เป็นกรรมสิ ทธิ์ ของผู้ประกอบการ หากเก็บไว้ภายใน
บริเวณสถานประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายด้วยตนเอง
(5) ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาความสะอาด ของสถานประกอบการ ให้สะอาดเรียบร้อย
ตลอดเวลาที่ประกอบการ และผู้ประกอบการจะต้องตรวจคุณภาพอาหารที่จําหน่ายให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(6) ผู้ประกอบการต้องรับผิ ดชอบการกําจัดขยะทุกชนิด การดักจับไขมันที่เกิดจากการ
ประกอบการภายในสถานที่ประกอบการ และต้ องแยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ งก่อนนําไปทิ้งในบริเวณที่
มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นประจําทุกวัน
(7) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงและน้ํายาเคมีสําหรับดับเพลิงไว้ประจําสถาน
ประกอบการตามจํานวนและขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(8) ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
เชิญประชุม หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ต้องมอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุมแทน
(9) ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องแต่งกายตามแบบที่กําหนด
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(10) ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย
และต้องมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
(11) ผู้ประกอบการและพนักงานร้านอาหารทั้งหมด ต้องตรวจสุขภาพตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(12) ผู้ประกอบการ และพนักงานร้านอาหารทั้งหมด หากเจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อหรือโรคที่
สังคมรังเกียจ จะต้องหยุดประกอบการทันที จนกว่าอาการจะพ้นระยะการแพร่เชื้อโรคแล้ว
(13) ผู้ประกอบการจะต้องนําทรัพย์สินของตนออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันทําการ
หลังจากกําหนดวันสิ้นสุดแห่งสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญา หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการยัง
ไม่ได้นํ าทรั พย์ สิ นของตนออกจากพื้นที่ ผู้ ประกอบการยินยอมให้ มหาวิทยาลั ยดําเนินการอย่างใด ๆ เพื่อเข้ า
ครอบครองสถานที่เช่าหรือพื้นที่และดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ประกอบการได้
(14) มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบมีสิทธิ์ที่จะ
เข้าตรวจค้นในบริเวณพื้นที่ และผู้ประกอบการจะต้องอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร
(15) กรณีที่ผู้ประกอบการ บอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดอายุสัญญาโดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าผิดสัญญา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าประกันให้ทุกกรณี
(16) ห้ามผู้ประกอบการจําหน่ายสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิดในพื้นที่เช่า
(17) ห้ามผู้ประกอบการจําหน่ายบุหรี่ และห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงอาหาร
(18) ห้ามผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม หรือสินค้าและบริการใดที่มิได้รับ
อนุญาตให้จําหน่าย
(19) ห้ามผู้ ประกอบการใช้น้ํา และไฟฟูาของมหาวิทยาลั ยก่อนได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือนอกเหนือระยะเวลาการให้ใช้สถานที่ประกอบการ
(20) ห้ามผู้ประกอบการและลูกจ้าง พนักงาน พักแรมในพื้นที่
(21) ห้ามผู้ประกอบการวางสินค้า หรืออุปกรณ์การจําหน่ายทุกชนิดนอกบริเวณพื้นที่ที่
กําหนด
(22) ห้ามผู้ประกอบการ ลูกจ้างและพนักงาน เล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณพื้นที่
(23) ห้ามผู้ประกอบการ ลูกจ้างและพนักงาน ทะเลาะวิวาท หรือส่งเสียงดัง หรือกระทํา
การอื่นใดอันไม่สงบเรียบร้อย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
(24) ห้ามผู้ประกอบการ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารร้านค้า หรือสถานประกอบการ ให้ผิด
ไปจากลักษณะที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
(25) ห้ามผู้ประกอบการ ลูกจ้างและพนักงาน นําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณร้านค้า
หรือสถานประกอบการ หรือบริเวณโรงอาหาร
(26) ห้ามผู้ประกอบการ ปิดประกาศ หรือโฆษณาใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(27) ห้ามผู้ประกอบการ นําผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจมาจําหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม
(28) ห้ามผู้ประกอบการ ลูกจ้างและพนักงาน จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการ
อื่น ๆ เกินหรือนอกเหนือจากคําขอที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ประกอบการ
(29) ห้ามผู้ประกอบการ ใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทํามาจากโฟม
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(30) ห้ ามผู้ ประกอบการ หยุดการประกอบการตามสั ญญา เว้ นแต่ ได้รั บอนุ ญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
(31) กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวให้ ผู้ ประกอบการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องและต้องเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติก่อนที่จะดําเนินการ
การที่ผู้ประกอบการ หรือลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ประกอบการไม่ดําเนินการตามเงื่อนไข
ข้างต้น ให้ ถือว่าสั ญญาที่ผู้ ประกอบการทํา กั บมหาวิ ทยาลั ยเป็นอั นสิ้ นสุ ด และมหาวิทยาลั ยมีสิ ทธิในการเข้ า
ครอบครองพื้นที่รวมถึงการเรียกร้องค่าสําหรับความเสียหายและเงินชดเชยอื่น ๆ
ส่วนที่ 5
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่
ข้อ 15 ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ผู้ ประกอบการประเภทที่ 1 ประกอบการในพื้นที่ของโรงอาหาร ให้ จ่ายเงิ น
ค่าธรรมเนียมในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 12,000 บาท และ ค่าประกันสัญญาปีละ 10,000 บาท
(2) ผู้ประกอบการประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่ประกอบการในพื้นที่ห้องว่างใน
อาคารของมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร (โดยวัดจาก
พื้นที่ทั้งหมดภายในร้าน เศษของตารางเมตรให้คิดเป็นหนึ่งตารางเมตร) และจ่ายค่าประกันสัญญาปีละ 20,000
บาท
(3) ผู้ประกอบการประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่ประกอบการในพื้นที่ว่างภายในหรือ
ภายนอกอาคาร โดยผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นร้านค้า ให้ยกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมเป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนด หลังจากนั้นให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อ 1 ตาราง
เมตร (โดยวัดจากพื้นที่ทั้งหมด ของพื้นที่สําหรับประกอบการ เศษของตารางเมตรให้คิดเป็นหนึ่งตารางเมตร) และจ่าย
ค่าประกันสัญญาปีละ 20,000 บาท
(4) ผู้ประกอบการประเภทที่ 4 สําหรับผู้ประกอบการประเภทธุรกิจบริการ สําหรับการ
ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารอื่น ๆ ประกอบการในพื้นที่
ว่างตามสถานที่ ต่ างๆ ที่มหาวิ ทยาลั ยกําหนด โดยผู้ ประกอบการลงทุ นก่ อสร้างระบบเองทั้ งสิ้ น ให้ ชํ าระเงิ น
ค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการกําหนดในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 60,000 บาท ค่าประกันสัญญาปีละไม่ต่ํากว่า
40,000 บาท และให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี จากอัตราค่าธรรมเนียมเดิมในอัตราร้อยละ 20
สําหรับการต่อสัญญาแต่ละครั้ง
(5) ผู้ประกอบการประเภทที่ 4 ผู้ประกอบการประเภทธุรกิจบริการที่เป็นหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบการอื่นๆให้คณะกรรมการพิจารณาค่าธรรมเนียมพื้นที่และรายละเอียดเงื่อนไขใน
สัญญาเป็นกรณี ๆ ไป
(6) ผู้ประกอบการ ที่ขออนุญาตใช้พื้นที่สําหรับประกอบการในลักษณะรายวัน (เวลาทํา
การระหว่าง 08.00 – 17.00 น.) ให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวันละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สําหรับการใช้พื้นที่
ภายในอาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรือพื้นที่ว่างนอกอาคารไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร หากใช้พื้นที่เกินตาม ที่
กําหนดให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นตารางเมตรละ 10 บาท และกรณีที่ประกอบการเกินเวลาที่กําหนดให้จ่ายเงินเพิ่มอีกครั้ง
ละ 500 บาท
(7) ผู้ ประกอบการ ที่มหาวิทยาลั ยร้องขอให้ เข้ามาดําเนินการเพื่อประโยชน์ ในการ
ดําเนินงานโดยตรงของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้
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อัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ข้างต้น สามารถปรับเพิ่มอัตราได้ตามความจําเป็น ตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 พื้นที่ใดที่ เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจ ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการ ให้ ดําเนินการ
ประกวดอัตราค่าเช่าพื้นที่ เพื่อให้ได้อัตราค่าเช่าพื้นที่สูงที่สุด
ส่วนที่ 6
การใช้สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้สาธารณูปโภค ไฟฟูา น้ําประปา โดยที่
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งระบบดังกล่าวเองทั้งสิ้น พร้อมจัดหามิเตอร์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วอนุญาตให้ติดตั้งได้ และผู้ประกอบการจะต้องชําระค่าใช้ไฟฟูา น้ําประปา ในอัตราตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 18 มหาวิทยาลัยจะทําการจดหน่วยการใช้ไฟฟูาและน้ําประปาทุกวันที่ 25 ของเดือน และ
แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบภายในไม่เกินสิ้นเดือนนั้นๆ โดยเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้แล้วจะต้องมาชําระค่าไฟฟูาและ
น้ําประปา ที่กองคลังของมหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน กรณีวันครบกําหนดชําระตรงกับวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไปเป็นวันสุดท้ายของการชําระ
ข้อ 19 กรณีที่พบว่ามิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟูาหรือน้ําประปาชํารุดเสียหายไม่สามารถคํานวณ
ค่าใช้ไฟฟูาหรือน้ําประปาได้ในเดือนนั้นๆ ให้มหาวิทยาลัยคิดเป็นอัตราเหมาจ่าย โดยค่าเหมาจ่ายจะต้องไม่น้อยกว่า
ในเดือนก่อนหน้า และผู้ประกอบการจะต้องเร่งรัดดําเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ที่ชํารุดให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
ข้อ 20 ผู้ประกอบการจะต้องใช้ไฟฟูาและน้ําประปาที่ผ่านมิเตอร์เท่านั้น หากพบว่าใช้โดยไม่ผ่าน
มิเตอร์ จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและถูกยกเลิกสัญญา
ข้อ 21 กรณีที่การใช้ไฟฟูาที่ผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้องใช้ขนาดกําลังที่เกิน 500 แอมป์ ให้
ติดต่อขอใช้ ไฟฟูากับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคโดยตรง โดยไม่ต้องชํ าระค่าไฟฟูาให้แก่มหาวิทยาลัยแต่ต้องแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบ
ส่วนที่ 7
ความรับผิดของผู้ประกอบการ
ข้อ 22 หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ สัญญา ข้อหนึ่งข้อใด ด้วยเหตุใด ๆ ก็
ตาม หรือกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของตนเองหรือลูกจ้าง หรือ
บริวารของผู้ประกอบการ จนเป็นให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือแก่มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวนภายในระยะที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 23 หากผู้ บริ โภคเกิดอาการเจ็บปุ วย หรืออาการบาดเจ็บ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม อั น
เนื่ องมาจากการประกอบการของผู้ ประกอบการเสี ยหาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผู้ ประกอบการจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเต็มจํานวน และกรณีเช่นว่านี้ ถือเป็นเหตุ
ร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 24 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มี
คุ ณภาพอาหารและเครื่ องดื่ มไม่ ดี พอจนอาจเป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพของผู้ บริ โภค มหาวิ ทยาลั ยมี สิ ทธิ สั่ งให้
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ผู้ประกอบการทําลายอาหารชนิดนั้น โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
หากบิดพลิ้วไม่ถือปฏิบัติตาม ถือว่าเป็นเหตุร้ายแรงให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ชําระค่าใช้ไฟฟูาและน้ําประปาตามกําหนดเวลา มหาวิทยาลัยมี
สิทธิตัดการใช้ไฟฟูาและน้ําประปาทันที และจะทําปรับเงินผู้ประกอบการวันละ 100 บาทจนถึงวันที่ได้รับชําระค่า
ไฟฟูาและน้ําประปาเสร็จสิ้น และชําระค่าต่อเชื่อมไฟฟูาและน้ําประปาครั้งละ 1,000 บาท หากไม่มาชําระเกิน 30
วัน ถือว่าเป็นเหตุร้ายแรงที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 26 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสินค้า
หรือให้บริการ หรือประกอบการเกินจากที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการจะต้องชําระค่าปรับครั้งละ
5,000 บาท และในรอบปีงบประมาณหากได้กระทําการดังกล่าวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาทันที
ข้อ 27 การชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันสัญญา ผู้ประกอบการจะต้องชําระเงินให้ครบ
จํานวนตามที่กําหนดในสัญญา ในวันที่ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หากไม่ชําระตามจํานวนหรือชําระไม่ครบตาม
จํานวนภายในระยะเวลา 30 วัน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาทําสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ และบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 28 เงินค่ามัดจําประกันสัญญาตามที่กําหนดในสัญญาผู้ประกอบการยินยอมให้มหาวิทยาลัย
ริบเงินประกันสัญญาหรือหักเงินดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งจํานวน กรณีค้างชําระค่าใช้จ่ายหรือกรณีที่มหาวิทยาลัย
บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 29 ผู้ประกอบการตามประกาศนี้ ยกเว้นผู้ประกอบการรายวันหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยร้องขอ ตก
ลงทําประกันภัยอาคาร ร้านค้า พื้นที่ประกอบการ ประเภทอัคคีภัยตลอดอายุแห่งสัญญาโดยให้ผู้ประกอบการเป็น
ผู้รับผิดชอบชําระค่าเบี้ยประกันภัย และระบุให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์ ส่วนการประกันภัยในทรัพย์สิน
ของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยยินยอมให้ผู้ประกอบการกระทําได้ตลอดอายุของสัญญา
กรณีเกิดอัคคีภัยแก่อาคารที่ประกอบการแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายยัง
สามารถทําการซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ มิให้เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาหรือระงับสัญญา ผู้ประกอบการ
จะต้องรับผิดชอบทําการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ข้อ 30 ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของอาคารที่ประกอบการหรือทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย จากการกระทําของผู้ประกอบการ หรือบริวารของผู้ประกอบการ หากมีเหตุเกิดขึ้น
ส่วนที่ 8
บทกาหนดโทษ
ข้อ 31 ผู้ประกอบการหรือบริวารของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการตามประกาศนี้
กระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ รวมถึง สัญญา ข้อกําหนด เงื่อนไขอื่น ๆ หรือ
กระทําการโดยมีเจตนาทุจริต รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการทุจริต ถือว่าเป็นการกระทําผิดร้ายแรงที่มหาวิทยาลัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และหากเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
กรณีที่ผู้มีอํานาจหรือเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลั ยดําเนินการตามประกาศนี้ หรือผู้หนึ่ งผู้ใดที่
กระทําการโดยจงใจมีเจตนาส่อทุจริต หรือสมยอมร่วมกับผู้ประกอบการกระทําการทุจริต ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
และต้องถูกดําเนินการทางวินัย และไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําผิดพ้นจากความรับผิดทางแพ่งและ/หรือความผิดทาง
อาญา
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ส่วนที่ 9
บทเฉพาะกาล
ข้อ 32 บรรดาสัญญาใดๆ ที่ได้กระทําไปก่อนการบังคับใช้ประกาศนี้ ให้ดําเนินการต่อไปจนเสร็จ
สิ้นสัญญา แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558
กรณีสัญญาเดิมมีระยะเวลาการใช้พื้นที่มากกว่า 1 ปี ให้นับอายุสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิมจน
ครบอายุสัญญา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยม
บุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ข้ อความที่ ศธ 0590.03/25 ลงวั น ที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อ ง ขอความ
อนุเคราะห์เสนอเรื่องเข้าวาระที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้อ้างถึงที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2557 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยม
บุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และให้นําเสนอวาระที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต่อไป
นั้น
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้
กระเช้ า เยี่ ย มบุ ค ลากรที่ เ จ็ บ ปุ ว ยและเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้
กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่ อง แนวปฏิ บัติในการให้ กระเช้าเยี่ยม
บุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิท ยาลัย พะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยม
บุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุคลากร”
หมายถึง ผู้ บริ หาร ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ มีความรู้ ความสามารถพิ เศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา
“หน่วยงาน”
หมายถึง หน่ ว ยงานตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า
ข้อ ๔ ให้กําหนดแนวปฏิบัติในการให้กระเช้าหลักเกณฑ์การให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บปุวยและเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) บุคลากรที่เจ็ บปุ วย และได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน
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(๒) ในการเจ็บปุวยและต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามข้อที่ (๑) หากบุคลากรไม่อาจ
แจ้งการเจ็บปุวยให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบได้ ให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทของบุคลากรติดต่อแจ้ง
การเจ็บปุวยให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะทําได้โดยไม่ชักช้า ภายหลังจากบุคลากรได้เข้ารับการ
รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนั้น ๆ แล้ว
(๓) ให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร ดําเนินการแจ้งเรื่องการเจ็บปุวยของบุคลากรในสังกัด
ให้งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ รับทราบโดยไม่ชักช้า
(๔) ในกรณีการเจ็บปุวยหรือการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของบุคลากรคนใดที่งาน
สวัส ดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้ าที่ ไม่ได้รับทราบการแจ้งจากหน่ว ยงานต้นสั งกัดของบุคลากร ถือว่า
บุคลากรผู้นั้นสละสิทธิการใช้สวัสดิการนี้
ข้อ ๕ ให้กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ากระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่ เจ็บปุวยและเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล คนละ ๑,๐๐๐ บาท และให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการ
ข้อ ๖ กรณีลูกจ้างที่หน่วยงานหรือโครงการภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จ้างให้เบิกจากต้นสังกั ดโดย
อนุโลม
ข้อ ๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.03/60 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัย ของหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ อ้างบันทึกข้อความหน่วยบริหารความเสี่ยง ที่ ศธ
0590.45/060 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง ของอนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้กําหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ดังนี้
ประธาน
(บาท/ครั้ง)

รองประธาน
(บาท/ครั้ง)

ที่ปรึกษา
(บาท/ครั้ง)

8,000

-

-

กรรมการ
ภายนอก
(บาท/ครั้ง)
6,000

กรรมการ
ภายใน
(บาท/ครั้ง)
-

เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
(บาท/ครั้ง)
6,000
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กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดําเนินการยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์ สิ น ของมหาวิทยาลัย พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
2. ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการภายใน 6,000 บาท/ครั้ง แก้ไขค่าเบี้ยประชุมเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 6,000 บาท/ครั้ง แก้เป็น 2,000 บาท/ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ 85(2/2558) เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2558 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ให้ กําหนดอัตราเบี้ ยประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยพะเยา
ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธาน
(บาท/ครั้ง)

รอง
ประธาน
(บาท/ครั้ง)

๘,๐๐๐

-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ปรึกษา
(บาท/ครั้ง)

กรรมการ
ภายนอก
(บาท/ครั้ง)

กรรมการ
ภายใน
(บาท/ครั้ง)

เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
(บาท/ครั้ง)

-

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

หมายเหตุ : ให้ผู้ที่ได้รับเชิญมาชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐
บาท/ครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทาง
วิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึกข้อความที่ ศธ 0590.14(3)/064 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ร่ าง
ประกาศการให้บริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83 (17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมี
มติดังนี้
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1. อนุ มั ติ ใ นหลั ก การโครงการฝึ ก อบรมยางภาคเหนื อ คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558 ในลําดับที่ 1 “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” และ
ลําดับที่ 2 “พัฒนาวิทยากรยางพารา จํานวน 5 หลักสูตร”
2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ
ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558 ลําดับที่ 3 การบริการการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยาง และมอบ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติปรับแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวแล้วนําเสนอคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินต่อไป
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้ดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนํา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัด
การเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.
2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการ
ทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการ
ให้ บ ริ การทางวิช าการ ค่าตอบแทน และการบริห ารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิช าการและฝึ กอบรมยาง
ภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558
2. ให้รอมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และปรับข้อ 5.2 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงิน
รายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2558
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราการให้บริการทางวิชาการ ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการเงินรายได้
ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------------

โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่อง กําหนดอัตราการให้ บริการทาง
วิชาการค่าตอบแทน และการจัดบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และข้อความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๐ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการให้บริการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิช าการค่า ตอบแทน และการบริ ห ารจัด การเงิ นรายได้ข องศู นย์ วิช าการและฝึ กอบรมย าง
ภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ค ณ ะ ทํ า ง า น ”ห ม า ยค ว า ม ว่ า บุ คล า ก ร ขอ ง ค ณะ เ ก ษ ตร ศ า สต ร์ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ บริการทางวิชาการ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ
เป็ น ต้น และการบริ ห าร จั ด การเงิน รายได้ของศูนย์ ฯ ได้แ ก่ การจําหน่ายกล้ ายางพารา การจํ าหน่า ย
ผลิ ตภัณฑ์ทุกชนิ ดและการแปรรู ปที่เกิดจากยางพารา เป็นต้น ประกอบด้ว ยผู้ รับผิ ดชอบหลั ก และผู้ ร่ว ม
ปฏิบัติงาน
“ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ ”หมายความว่า สถานที่ปฏิบัติงานและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ช าการและฝึ ก อบรมยางภาคเหนื อ ภายใต้ ก ารดํ า เนิ น การของคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม แปลงรวบรวมพันธุ์ยาง แปลงฝึ ก
ปฏิบัติการยางพาราบริเวณอ่างเก็บน้ําแห่งที่ ๒
ข้อ ๔ ให้กําหนดอัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการในแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรม
และการบริ ห ารจั ด การเงิน รายได้ ข องศู น ย์ วิ ช าการและฝึ ก อบรมยางภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
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ลาดับที่
๑

หลักสูตรการฝึกอบรม
“เทคโนโลยีการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา”
ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรที่ ๑ การขยายพันธุ์แบบมืออาชีพ
๒) หลักสูตรที่ ๒ การปลูกและการจัดการสวนยางแบบมืออาชีพ
๓) หลักสูตรที่ ๓ การกรีดยางและการทํายางแผ่นแบบมืออาชีพ
๔) หลักสูตรที่ ๔ การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยาง

อัตราค่าบริการ
(บาท) ต่อคน
๗๕๐
๗๕๐

หมายเหตุ
- จํานวน ๔๐ ชั่วโมง
- จํานวนอย่างน้อยผู้
ฝึกอบรม ๒๐ คน

๗๕๐
๗๕๐

๒

“พัฒนาวิทยากรยางพารา”
๑) หลักสูตรที่ ๑ สายพันธุ์และการขยายพันธุ์แบบมืออาชีพ
๒) หลักสูตรที่ ๒ การกรีดยางและการบริหารจัดการสวนยางหลังเปิดกรีด
๓) การจัดการสวนยางแบบมืออาชีพ
๔) หลักสูตรที่ ๕ การรวบรวม การซื้อน้ํายาง และการตรวจวัดคุณภาพน้ํายาง
เบื้องต้น
๕) หลักสูตรที่ ๕ แผนกลยุทธ์การยกระดับความสามารถการแข่งขันจากสวน
ยางสู่ตลาดส่งออกในระดับประเทศและระดับโลก

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๕๐๐

- หลักสูตรที่ ๑-๔
จํานวน ๒๔ ชั่วโมง
จํานวนอย่างน้อยผู้
ฝึกอบรม ๒๐ คน
- หลักสูตรที่ ๕
จํานวน ๓๒ ชั่วโมง
จํานวนอย่างน้อยผู้
ฝึกอบรม ๑๐ คน

๕,๐๐๐
๓

๔

ให้การบริการการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยาง ประกอบด้วย
๓.๑ ปริมาณของแข็ง (Total Solid Content: TSC)
๓.๒ ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content: DRC)
๓.๓ ปริมาณเนื้อยางสด (Fresh Rubber Content: FRC)
๓.๔ ความหนาแน่น (Density)
๓.๕ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ค่าจ้างวิจัยและพัฒนา

ต่อตัวอย่าง
๑๕๐
๑๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๑๐๐
ตามตกลง

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ และ
ค่าวิทยากร
ข้อ ๕ ให้ นํ าเงิน รายรับ จากการให้บริการศูนย์วิช าการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ
จัดสรรเป็นเงินรายได้ ดังนี้
๕.๑ เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๕.๒ เป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ ๓
ข้อ ๖ ให้นําเงินรายรับส่วนที่เหลือจากข้อ ๕ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์
วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ฯ ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๖.๒ ค่าใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ ๘๐
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ ๖.๒ ให้นําเข้าเป็นเงินรายได้ของศูนย์วิชาการและ
ฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือ ต่อไป
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ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.43/0059 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นํา(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 84(1/2558) เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2558 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การและมอบศู น ย์ วิ จั ย สั ต ว์ ท ดลองปรั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ร่ า ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น
ศูน ย์ วิ จั ย สั ต ว์ท ดลอง จึ ง นํา (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อ ง กํ า หนดอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ จั ย สั ต ว์ ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘๔(๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ศูนย์”
หมายความว่า ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้ใช้บริการ”
หมายความว่ า บุ ค ลากรหรื อ นิ สิ ต สั ง กั ดมหาวิ ท ยาลั ย
รวมถึงบุคคลภายนอก
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์
ข้อ ๔ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์สั่งสัตว์ทดลองมาใช้ในงานวิจัย ให้กรอกแบบฟอร์ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยศูนย์เป็นผู้ดํา เนินการสั่งสัตว์ทดลองให้เฉพาะโครงการที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุให้แก่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รวมทั้งชําระค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลอง จากศูนย์สัตว์ท ดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบริษัทการบิน
ไทยมายังท่าอากาศยานที่รับสัตว์ทดลอง หรือวัสดุอื่นๆให้แก่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามอัตราที่กําหนด
ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการขนส่งสัตว์ทดลองให้แก่ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองในการ
ไปรับสัตว์ทดลองจากท่าอากาศยานที่รับสัตว์ทดลองมายังศูนย์
ข้อ ๕ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขอใช้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง หรือบริการ
สารเคมี หรือการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้กรอกแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งชําระค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กําหนดหลังจากโครงการวิจัย ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในการคิดค่าบริการเลี้ยงและดูแล
สัตว์ทดลอง ศูนย์ จ ะคํานวณจากต้น ทุน เฉพาะในส่ ว นของค่าอาหาร ค่าวัส ดุรองนอนและวัส ดุสิ้ นเปลื องที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๖ ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ของศูนย์ ให้กรอกแบบฟอร์ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ศูนย์ เพื่อขอใช้พื้นที่และครุภัณฑ์ของศูนย์
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ข้อ ๗ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ผู้ใช้บริการสามารถชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕
ได้ที่ศนู ย์ โดยศูนย์จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆของศูนย์ ให้นําส่งเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๑๐
ข้อ ๑๐ ให้เงินรายได้ในส่วนที่เหลือจากข้อ ๙ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการ
ให้บริการของศูนย์ ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ตามข้อ ๔ และ/
หรือ ข้อ ๕ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลดหย่อนได้เป็นรายกรณี
ข้อ ๑๒ ศูนย์จักไม่รับผิดชอบกรณีเกิดผลข้างเคียงจากงานวิจัยหรือสัตว์ทดลองตาย เว้น
แต่ พิสูจน์ได้ว่าผลข้างเคียงจากงานวิจัยหรือสัตว์ทดลองตาย มีเหตุจากผู้ปฏิบัติงานหรือระบบควบคุมการเลี้ยง
สัตว์ทดลองของศูนย์
ข้อ ๑๓ การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชีและการรายงานสถานะ
ทางการเงินให้เป็น ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามประกาศ หรือกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน
ชนิด
สัตว์ทดลอง
หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย

อัตราค่าบริการต่อตัวต่อวัน
บุคลากรภายในหาวิทยาลัยพะเยา
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๒ บาท
๕ บาท
๕ บาท
๑๐ บาท
๕ บาท
๑๕ บาท

๑๐ บาท
๒๕ บาท

ราคาเหมาต่อเดือน
๒๐๐ ตัวขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐ ตัวขึ้นไป ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐ ตัวขึ้นไป ๒๐,๐๐๐ บาท
-

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการด้านสารเคมี
รายการ
ยาสลบ Pentobarbital sodium
ยาสลบ Isoflurane
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สําหรับการเมตตาฆาต
- หนูเมาส์
- หนูแรท
- หนูตะเภา
- กระต่าย

ราคาต่อหน่วย
๑๐ บาท/มล.หรือ ๑,๐๐๐ บาทต่อขวด (๑๐๐มล.)
๑๒ บาท/มล.หรือ ๓,๐๐๐ บาทต่อขวด (๒๕๐มล.)
๕บาท/ตัว
๑๐บาท/ตัว
๑๕บาท/ตัว
๕๐บาท/ตัว
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๓. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ การปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง
รายการ

ประเภทสัตว์ทดลอง

สลบสัตว์ทดลองโดยใช้
pentobarbital sodium

หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย
หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย
หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย
หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย
หนูเมาส์
หนูแรท
หนูตะเภา
กระต่าย

สลบสัตว์ทดลองโดยใช้
Isoflurane
เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์
(กรณีที่ไม่มีการสลบสัตว์ทดลอง)
เก็บตัวอย่างเลือดรวมอุปกรณ์
(กรณีที่มีการสลบสัตว์ทดลอง)
การผ่าชันสูตรซากและการเก็บ
อวัยวะ (รวมค่าการทําเมตตา
ฆาตและการทําลายซาก)

ราคาต่อหน่วย (ตัว)
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๑๐ บาท
๑๕ บาท
๑๕ บาท
๒๐ บาท
๑๕ บาท
๒๐ บาท
๕๐ บาท
๗๐ บาท
๒๐ บาท
๓๐ บาท
๓๐ บาท
๕๐ บาท
๓๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๕๐ บาท
๑๕ บาท
๓๐ บาท
๓๐ บาท
๖๐ บาท
๓๐ บาท
๖๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๕ บาท
๕๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๕๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๓๐๐ บาท

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการค่าขนส่ง
รายการ
อัตราค่าบริการ
ค่าขนส่งจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ๓๐๐ บาทต่อกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง + ค่าระวางของ
บริษัทการบินไทย มายัง ท่าอากาศยานที่รับสัตว์ทดลอง
การบินไทย
ค่าขนส่งในการไปรับสัตว์ทดลองจากท่าอากาศยานที่รับ
กิโลเมตรละ ๑๐ บาทรวมระยะทางไป-กลับ
สัตว์ทดลอง มายัง ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.11 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.06/7200 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ.
2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็น ชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองบริ ก ารการศึ กษา จึ งนํ า(ร่า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง กํ าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558

-------------------------------โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความ
ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ข้อ ๔ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ใ น แ ต่ ล ะ
ภาคการศึกษา
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนี ย มการศึก ษาจนกว่า จะสํ าเร็จ การศึก ษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๕.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
๕.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5.๓.๑ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
5.๓.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
5.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด
5.๓.๔ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๕.๔ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
๕.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๕.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
5.๖.๑ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.๖.๒ สาขาวิชาภาษาจีน
5.๖.๓ สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
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5.๖.๔ สาขาวิชาภาษาไทย
5.๖.๕ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
5.๖.๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนี ย มการศึก ษาจนกว่า จะสํ าเร็จ การศึก ษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๖,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
6.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6.๒.๑ สาขาวิชาการประมง
6.๒.๒ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6.๒.๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6.๒.๔ สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
6.๒.๕ สาขาวิชาชีววิทยา
6.๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.๒.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.๒.๘ สาขาวิชาฟิสิกส์
6.๒.๙ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
6.๒.๑๐ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6.๒.๑๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6.๒.๑๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.๒.๑๓ สาขาวิชาสถิติ
6.๒.๑๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.๒.๑๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
6.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
6.๔ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ข้อ ๗ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๗,๕๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
7.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
7.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7.2.๑ สาขาวิชาเคมี
7.2.๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
7.2.๓ สาขาวิชาชีวเคมี
7.2.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
7.2.๕ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด
7.2.๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7.2.๗ สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
7.2.๘ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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7.2.๙ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7.3.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7.3.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.3.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7.3.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
7.3.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7.3.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
7.3.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7.3.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
7.4.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
7.4.๒ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
7.๕ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
7.5.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
7.5.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อ ๘ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้
8.1 หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต
8.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
8.3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8.3.2 สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
ข้อ ๙ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ 25,๐๐๐ บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 12,500 บาท คือ หลักสูตรการแพทย์ แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต
ข้อ ๑๐ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนละ 3๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดูร้ อน ภาคเรี ยนละ ๑5,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ ายปีการศึกษาละ
6๐,๐๐๐ บาท สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเป็ น รายปี คื อ หลั ก สู ต ร เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริบาลเภสัชกรรม
ข้อ ๑๑ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนละ 5๐,๐๐๐ บาท ภาคเรี ย นฤดูร้ อน ภาคเรี ยนละ 25,๐๐๐ บาท หรือรวมจ่ ายปีการศึกษาละ
10๐,๐๐๐ บาท สําหรับการลงทะเบียนเป็นรายปี ดังนี้
11.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
11.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.12 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ.
2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.06/7201 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2
ปริ ญ ญา และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค วบปริ ญ ญาโท พ.ศ. 2558 และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองบริ ก ารการศึ กษา จึ งนํ า(ร่า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง กํ าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558
ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาด 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา
และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558
-------------------------------โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และความตาม
ข้ อ 4 ของระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การเงิ นและทรั พย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ยพะเยา พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2558”
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิ ตหลั กสูตรระดับปริ ญญาตรีคู่ขนาน 2
ปริญ ญา และนิสิ ตระดั บปริญ ญาตรี ควบ
ปริญญาโท พ.ศ. 2558
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๑๕ ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจนกว่ าจะสํ า เร็จ การศึ กษาให้ เ หมาจ่า ย ภาคเรี ยนปกติ
ภาคเรียนละ 18,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 11,๐๐๐ บาท ดังนี้
4.1 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4.2 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
4.3 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4.4 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
4.5 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
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4.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
4.7 หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4.9 หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.10 หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณฑิต และหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษ
4.11 หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.12 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุ ขภาพ และหลั กสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต
4.15 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ และหลั กสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.18 หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาฝรั่ ง เศส และหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาให้เหมาจ่าย ภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนละ 50,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ 30,๐๐๐ บาท และรวมจ่ายปีการศึกษาละ 100,000
บาท สําหรับการลงทะเบียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 6 คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาให้เ หมาจ่ายภาคเรียนปกติ ภาค
เรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 10,000 บาท หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
ดังนี้
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่ อนิสิตชําระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕58
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึกข้อความที่ ศธ 0590.06/7533 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เรื่อง (ร่าง)
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่
83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.
2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นั้น
กองบริ ก ารการศึ กษา จึ งนํ า(ร่า ง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เรื่ อง กํ าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความตามข้อ 4 ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิ ทยาลัยพะเยา เรื่ อง กําหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ มี ผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อ ๓ ประกาศนี้
“นิสิต”
หมายถึง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
หมายถึง ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ มหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา ในแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมการศึ กษาจนกว่า จะสําเร็จการศึก ษาให้เหมาจ่าย ดังนี้
4.1 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

เหมาจ่าย
รวม

ภาคการศึกษา
ต้น

ภาคการศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา
ละ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

20,000

4.2 การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

เหมาจ่าย
รวม

ภาคการศึกษา
ต้น

ภาคการศึกษา
ปลาย

ภาค
การศึกษา
ต้น

ภาค
การศึกษา
ปลาย

80,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษา
ละ

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

20,000
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4.3. การจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ข
ชั้นปีที่ 1
เหมาจ่าย
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 2

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่ การศึกษาที่ การศึกษาที่ การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
3
1
2
3

กรณีไม่สาเร็จ
การศึกษาและ
มีรายวิชาทีต่ ้อง
ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ทั้ ง นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ เมื่ อ นิ สิ ต ชํ า ระแล้ ว จะขอรั บ คื น ไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น ยกเว้ น
การชําระซ้ํา การชําระเงินไว้เกินกว่าที่กําหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.14 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3886 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. 2558 และให้
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทาการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย
“เงินตอบแทน”
หมายความว่า เงิ น ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาทําการในที่ตั้ง
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สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาทํา
การที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะ
“เวลาทําการ”
หมายความว่า เวลาระหว่ า ง ๐๘.3๐ ถึ ง ๑๖.๓๐ น.
ของวันทําการ
“วันทําการ”
หมายความว่า วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ และให้ ห มายความ
รวมถึงวันทําการที่ส่วนงานกําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย
“วันหยุดทําการ” หมายความว่า วั น เสาร์ แ ละวั น อาทิ ต ย์ หรื อ วั น หยุ ด ทํ า
การที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นวันหยุดสําหรับบุคคลนั้น ๆ และให้หมายความ
รวมถึ ง วั น หยุ ด ราชการประจํ า ปี ห รื อ วั น หยุ ด พิ เ ศษอื่น ๆ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดให้ เ ป็น วั น หยุ ด ราชการ
นอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปี
ข้ อ ๔ การปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาทํ า การต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า ส่ ว นงานเจ้ า ของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมาก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่
จําเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในครั้งนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ และให้
คํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ระบบและวิ ธี ก ารจั ด การงบประมาณแบบมุ่ ง เ น้ น ผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กรณีที่มีการปฏิบัติงานจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทําการ โดยยัง
ไม่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการขออนุมัติจากผู้มีอํานาจโดยด่วน และให้แจ้งเหตุแห่งความจําเป็น
ที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้
ข้อ ๕ กรณีผู้ปฏิบัติงานได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
ข้อ ๖ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
๖.๑ วันละ ๑๐๐ บาท สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงครึ่ง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
๖.๒ วันละ ๒๐๐ บาท สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
๖.๓ วันละ ๓๐๐ บาท สําหรับกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดทําการเต็มวันเหมือนวัน
ทําการปกติ หรือเวลาอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
๖.๔ การปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๓ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง
๖.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น
๖.๖ การปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาทํ า การที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ตอบแทนอื่ น ของทาง
มหาวิทยาลัยสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
ข้อ ๗ การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการไม่เต็มจํานวนชั่วโมงไม่ให้เบิกเงินตอบแทน
ข้อ ๘ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๘.๑ กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง
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๘.๒ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาทํา การต่อผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๔
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ข้อ ๙ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ ให้เป็นไปตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐ กรณีพ นั กงานขับ รถของผู้ ใ ห้ เช่ า ตามสั ญญาเช่า รถยนต์ ของมหาวิ ทยาลั ย ที่ ไ ด้
ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ นอกเหนือจากสัญญาเช่าดังกล่าว ให้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามอัตราที่กําหนดไว้ในประกาศนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.15 เรื่ อง (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง ค่า ใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3886 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษวิทยากร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และให้
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบั ติงานของอาจารย์ พิเศษวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
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ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบั ติงานของอาจารย์ พิเศษวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่
ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของ
อาจารย์พิเศษ วิทยากรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
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“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
“อาจารย์ พิ เ ศษ” หมายความว่ า บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ทําการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัย
“วิทยากร”
หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิ ปรายหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งทําหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
“กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานหรือ
เพื่อให้ผู้เดินทางปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
ข้ อ ๕ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พิ เ ศษ วิ ท ยากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เบิกจ่าย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณีผู้ ป ฏิบั ติงาน เดิน ทางโดยรถไฟด่ว นพิเศษ และพาหนะเครื่องบินที่ไม่ส ามารถเทียบ
ตําแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ให้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามบัญชีหมายเลข ๕ ข้อ ๒
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.16 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3886 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลั ย พะเยา เรื่ อง ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปปฏิ บัติงาน พ.ศ. 2558 และให้ นํ าเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิ จารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(เพิ่มเติม) และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราช บัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้มีอํานาจอนุมัติ” หมายความว่า อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
“ผู้ปฏิบัติงาน”
หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย และให้หมายรวมถึงบุคคลที่ดํารงตําแหน่งตามบัญชี
หมายเลข ๑ ด้วย
“ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งของสํานักงาน
“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พัก
แรม
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“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความว่า
รถไฟ รถโดยสารประจําทางตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และเรือโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ในน่านน้ําไทย
และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจําโดยมีเส้นทางและอัตรา
ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ส่วน
บุคคลที่มิใช่ของส่วนงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕ ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานปกติ และขออนุมัติ
เดินทางต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ เมื่อได้รับคําสั่งอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว จึงจะมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๖ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ออกเดินทางไปปฏิบัติงานจนถึงวันที่กลับถึงสํานักงานสถานที่อยู่ประจํา
ข้อ ๗ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางไปปฏิบัติงานหยุดที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควร
หรือหยุดเพือ่ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
ข้อ ๘ การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นเต็มจํานวน ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย
กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากองค์กร
หรือหน่วยงานอื่นเพียงบางส่วน ก็ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดจากมหาวิทยาลัยอีกได้ แต่
ต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับตามประกาศนี้
ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเพื่อ ให้ ผู้
เดินทางไปปฏิบัติงานถึงจุดหมายหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา ดังนี้
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เบิกจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติ งานต่างประเทศ เบิกจ่ายตามบัญชีหมายเลข ๒
ท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๑๑ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้
นับตั้งแต่ขณะเวลาที่ออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่
ปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี
การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้
นับตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทยจนเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีที่มีการพักแรมให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน
ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ส่วนที่ไม่ถึงหรือส่วนที่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้
นับเป็นหนึ่งวัน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน กรณีที่มิได้พักแรมให้นับเวลาเดินทางยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็น
หนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่ถึงสิบสองชั่วโมงแต่
เกินหกชั่วโมงให้นับเป็นครึ่งวัน
ข้อ ๑๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องพักแรมให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่า
เช่าที่พักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา ดังนี้
(๑) ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติ งานภายในประเทศ เบิกจ่ายตามบัญชี
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้
(๒) ค่าเช่าที่พั กในการเดิ นทางไปปฏิ บัติงานต่างประเทศ เบิกจ่ ายตามบัญ ชี
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๑๔ หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางพร้ อ มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ประสานงาน สั่งการ ในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าที่พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา โดยเบิก
ค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิที่ตัวเองได้รับ หรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ําสุดของที่พักนั้น แต่ไม่เกินอัตราที่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี สิ ท ธิ เ บิ ก ในกรณี ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านมี ห ลายคน ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า ที่ พั ก เท่ า กั บ
ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกได้เพียงหนึ่งคน
ข้อ ๑๕ การเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติ ให้ใช้พาหนะประจําทาง สําหรับการเดินทางโดย
รถไฟด่วนพิเศษให้เดินทางได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๖ การเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ บัญชีหมายเลข ๕
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ การเดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคลไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราเงินชดเชยค่าพาหนะ ดังนี้
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๕ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
กิโลเมตรละ ๔ บาท
กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ
นอกที่ตั้งของสํานักงานกับส่วนงานภายนอก สามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะได้
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การคํ า นวณระยะทาง ให้ คํ า นวณตามระยะทางหลวงในทางสั้ น และตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะบุคคล ผู้เดินทางจะขอหารือ
เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้นอกจากเงินชดเชยค่าพาหนะอีกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง (TAXI) ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราเที่ยวละ ๕๐๐ บาท สําหรับการเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(๑) การเดินทางพร้อมสัมภาระไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน
กับสถานียานพาหนะประจําทาง
(๒) การเดินทางไปปฏิบัติงานระหว่างกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
(๓) การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ไม่มีรถประจําทาง
(๔) ก รณี ผู้ เ ดิ น ทาง ไป ปฏิ บั ติ งา นมี อุ ปก รณ์ เค รื่ อ งใช้ ที่ จํ าเ ป็ น ต้ อ งใ ช้
ในการปฏิบัติงาน และไม่สะดวกเดินทางโดยรถประจําทาง
ข้อ ๑๙ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงโดย
ประหยัด ยกเว้นเดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะส่วนบุคคล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
ข้ อ ๒๑ แบบรายงานการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ขอเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง
ไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๒๒ หลั ก ฐ านป ระก อบกา รเบิ กจ่ า ย ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก ผู้ เ ดิ น ท างไป ปฏิ บั ติ ง า น
จะใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม(Folio) หรือที่พักแรมที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่า
เช่าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ได้
การเบิกค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะใช้ใบแจ้งรายการค่าเช่าที่พักที่
บันทึกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงว่าได้รับชําระเงินจากผู้เดิ นทางไปปฏิบัติงานแล้ว เป็นหลักฐานในการ
ขอเบิกค่าเช่าที่พัก โดยไม่ต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรม หรือที่พักแรมก็ได้ ทั้งนี้ให้ผู้เดินทาง
ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้ชําระค่าเช่าที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บ พร้อมทั้งให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยตาม
รายการแนบประกอบด้วย
ข้อ ๒๓ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะใช้
สําเนาตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือกรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket)ก็
ได้ โดยผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต้องแสดงเอกสารที่แสดงรายละเอียดการเดิ นทาง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุ
ชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุล ของผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน/ต้นทาง-ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่
เดินทาง จํานวนเงิน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และจํานวนเงินรวมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ผ่านตัวแทนจําหน่ายให้แนบ
หลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมสําเนาบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายด้วย
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ข้อ ๒๔ ค่าธรรมเนียมหนังสือนําในการตรวจลงตรา (visa) และค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ราชการ (e-passport) เบิกได้ตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๒๕ หากผู้ เดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง าน รายงานการเดิ น ทางไปปฏิบั ติ ง านอั น เป็ นเท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาถือเป็นความผิดทางวินัย และหากมีการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเจตนาทุจริตให้
ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัดต่อไป
ข้ อ ๒๖ กรณี พ นั ก งานขั บ รถของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า รถยนต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้
ปฏิบัติงานนอกท้องที่ตั้งสํานักงาน ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามอัตราที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
บัญชีหมายเลข ๑
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสภา
มหาวิท ยาลั ย อธิก ารบดี ที่ ป รึ ก ษาอธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี
และผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

๒

ผู้ ดํารงตํา แหน่ งผู้ ช่ ว ยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้ อํ านวยการวิทยาลั ย
ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าฝุายหรือหัวหน้าเลขานุการคณะ
หรือตําแหน่งเทียบเท่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ

อัตรา
(บาท:วัน:คน)
๓๖๐
๓๐๐
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บัญชีหมายเลข ๒
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
อัตรา
(บาท:วัน:คน)

ลาดับ

ประเทศ

๑

สหภาพพม่า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจัก ร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒

ประเทศนอกเหนือจากข้อ ๑

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

บัญชีหมายเลข ๓
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ป รึ ก ษาสภามหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ที่ ป รึ ก ษา
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้ อํานวยการ
วิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่า

๒

ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ร อ ง ค ณ บ ดี
ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร วิ ท ย า ลั ย ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง
ผู้อํานวยการศูน ย์ หัว หน้าฝุายหรือหัว หน้าเลขานุการ
คณะหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
ตําแหน่งต่างๆ

อัตรา
(บาท:วัน:คน)
เหมาจ่าย
ตามที่จ่ายจริง

๓,๐๐๐

๕๐๐

เบิกจ่ายตามจริง

- กรณีพักเดี่ยว
๑,๕๐๐
- กรณีพักคู่
๘๕๐
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หมายเหตุ
๑. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะพัก รวมกันหรือ
มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักเดี่ยว หาก
มีความประสงค์จะพักเดี่ยวโดยไม่มีเหตุจําเป็นให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่
๒. กรณีเดินทางไปปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพักเป็นรายเดือน เป็นลําดับแรกตามอัตราที่
เบิกจ่ายจริง
บัญชีหมายเลข ๔
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่ ป รึ ก ษาสภามหาวิ ทยาลั ย
อธิ ก ารบดี ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
คณบดี และผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วน
งานที่เทียบเท่า

๒

ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รองคณบดี
รองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ผู้ อํ า นวยการกอง
ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ หั ว หน้ า ฝุ า ยหรื อ หั ว หน้ า
เลขานุการคณะหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่างๆ

อัตรา
(บาท:วัน:คน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๓,๐๐๐

ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน
๗,๕๐๐

หมายเหตุ
๑. กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยเบิกค่าเช่า
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กําหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม จะพักรวมกันหรือมีเหตุ
จําเป็น ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่น ได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กําหนด พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๒. กรณีเดินทางไปปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน ให้พิจารณาเช่าพักเป็นรายเดือน เป็นลําดับแรก
ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง
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ประเภท ก. ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศที่นอกเหนือจากประเภท ก.
บัญชีหมายเลข ๕
ค่าพาหนะเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ และพาหนะเครื่องบินสาหรับผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
ลาดับ

ตาแหน่ง

๑

ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ป รึ ก ษาสภามหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ที่ ป รึ ก ษา
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ
โรงเรี ย นสาธิ ต หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานที่ เ ที ย บเท่ า
พ นั ก ง า น ส า ย วิ ช า ก า ร ที่ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ร ะ ดั บ
ศาสตราจารย์ พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นไป

๒

๓

เครื่องบิน

รถไฟด่วนพิเศษ

ชั้นธุรกิจ

ด่วนพิเศษ

ผู้ ดํ า รงตํ าแห น่ ง ผู้ ช่ ว ย อธิ ก ารบ ดี รอง คณบ ดี
รองผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นสาธิ ต ผู้ อํ า นวยการกอง
ผู้อํานวยการศูนย์ ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยคณบดี
รองผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่ ม
สาระ หัวหน้าฝุาย หัวหน้าสํานักงานคณะ หัวหน้างาน
ชั้นประหยัด
หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า พนักงานสายวิชาการที่ดํารง
ตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พนักงานสายบริการที่ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนตําแหน่ง
นอกเหนือจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้อธิการบดีหรือรอง
ชั้นประหยัด
อธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน
ราคาต่ํา
แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและ (Low cost)
เหมาะสมโดยประหยัด

ด่วนพิเศษ

ด่วนพิเศษ
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ระเบียบวาระที่ ๔.17 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืม
เงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3886 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558 และให้
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงิน
ทดรองจ่าย พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุ า ยเลขานุ ก าร ได้ เ สนอ(ร่ าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
-------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
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พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทด
รองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ข้อความในประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า
หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“เงินยืม”
หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลั ย
หรือเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน
“บุคลากร”
หมายความว่า ผู้ บริ หาร ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ผู้ มี คว ามรู้
ความสามารถพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ เงินยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานหรือบุคคล นําไปจ่ายก่อนตามภาระผูกพันของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๖ อธิการบดีห รือผู้ ที่อธิการบดีมอบหมาย
มีอํานาจอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
มหาวิทยาลัยและเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อหมุนเวียนของส่วนงาน
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ ๖ ได้ดังนี้
๗.๑ เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่ายให้กับบุคลากร
๗.๒ เงินค่าสาธารณูปโภคของส่วนงาน
๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
๗.๔ ค่ าพัส ดุ ที่ ติดต่อโดยตรงกับ ผู้ จําหน่า ยจากต่ างประเทศหรือจากระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือค่าซื้อพัสดุที่ผู้จําหน่ายไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ
๗.๕ ค่าใช้จ่ายในการวิจัย บริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนิสิต
และการฝึกอบรม
๗.๖ ค่าสอน ค่าบรรยาย ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนของอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจาก
ภายนอกหน่วยงาน
๗.๗ ทุนการศึกษาสําหรับผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรหรือนิสิตของส่วนงาน
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๗.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ๗.๑ – ๗.๗ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
หรือผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๖
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย ได้แก่
๘.๑ หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สําหรั บการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อ
หมุนเวียนของส่วนงาน
๘.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือนและผู้รับทุนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ วิธีการยืมเงินทดรองจ่าย
๙.๑ ให้ยื่นสัญญายืมเงินตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๓ ฉบับ
๙.๒ หลักฐานประกอบการยืมเงิน ประกอบด้วย สําเนาต้นเรื่องที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจตามข้อ ๖ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมหรือโครงการ โดยละเอียด
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน
๑๐.๑ เงิน ยืมทดรองจ่าย ตามข้อ ๗.๑ ยืมได้ไม่เกินจํานวนเงินสุ ทธิของอัตรา
เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๑๐.๒ เงินยืมทดรองจ่าย ตามข้อ ๗.๕ ให้ยืมได้ตามงวดงานหรือแผนการเบิก
จ่ายเงินหากเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีแหล่งทุน
สนับสนุนและวันเวลาที่ดําเนินงาน
๑๐.๓ เงิน ยื ม ทดรองจ่ ายเพื่อ การอื่ น ๆ ให้ ยืม ทดรองจ่า ยได้ต ามประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๑ วิธีการจ่ายเงินยืม
๑๑.๑ ให้จ่ายเช็คให้ผู้ยืมก่อนการเดินทางไปปฏิบัติงานไม่เกิน ๗ วันทําการ
๑๑.๒ ให้จ่ายเงินยืมแก่ผู้ยืมก่อนวันเริ่มกิจกรรมหรือโครงการไม่เกิน ๑๐ วันทําการ
เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นให้ขออนุมัติอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๖ เป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๒ การชําระคืนเงินยืม
๑๒.๑ การชําระคืนเงินยืม ตามข้อ ๗.๑ ให้ตั้งใบเบิกหักผลักส่ง เพื่อคืนเงินยืมทด
รองจ่าย
๑๒.๒ การชําระคืนเงินยืม ตามข้อ ๗.๓ และ ๗.๖ ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อม
ใบสําคัญคู่จ่ายภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นสุดการดําเนินการ
๑๒.๓ การชําระคืนเงินยืมนอกเหนือจากข้อ ๑๒.๑ และข้อ ๑๒.๒ ให้ส่งคืนเงินสด
เหลือจ่ ายพร้อมใบสําคัญคู่จ่ายภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้ นสุดโครงการ กิจกรรมหรือแผนการใช้จ่ายของ
โครงการ
๑๒.๔ ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเงิน ๑ ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการคืนเงินยืม พร้อมทั้งหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมและทะเบียนคุมลูกหนี้

62

๑๒.๕ กรณีที่ผู้ ยืมไม่อาจส่ งคืนเงินยืมได้ตามกําหนดในประกาศนี้ ให้ ขอขยาย
ระยะเวลาคืนเงินยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน พร้อมทั้งแนบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้อธิการบดีหรือผู้
มีอํานาจอนุมัติตามข้อ ๖ พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๓ ให้กองคลังหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี ทวงถามเป็น ลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นับแต่วันครบกําหนดเวลาการคืนเงินยืม หรือครบระยะที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาคืนเงินยืม
แล้วแต่กรณี
๑๓.๑ กรณีดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ยืมยังไม่ชําระคืนเงินยืม ให้กองคลัง
หรือส่วนงานรายงานอธิการบดีหรือผู้มีอํานาจตามข้อ ๖ เพื่อขออนุมัติหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอื่นใด
ร้อยละ ๕๐ ของเงินเดือนหรือค่าจ้ างสุ ทธิที่เหลื อ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลั ยเพื่อชําระคืนเงินยืม และคิด
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินยืมที่คงเหลือตามสั ญญา โดยคิดเวลาตั้งแต่วันครบกําหนดคืนเงินยืม จนถึง
วันที่ผู้ยืมมาชําระเงินยืมครบตามสัญญา
๑๓.๒ กรณีผู้ยืมถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอื่นใด จนครบจํานวนเงินตาม
สัญญา เกินระยะเวลา ๑ ปี อาจถูกดําเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยการ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๓.๓ กรณีผู้ยืมถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอื่นใด ภายในระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันครบกําหนดชําระคืนเงินยืม หรือครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาคืน เงินยืมแล้วแต่กรณี ให้
จัดทํารายงานการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม เสนอต่อมหาวิทยาลัย
๑๓.๔ กรณีผู้ยืมขอยกเลิกโครงการหรือกิจกรรม ให้ส่งคืนเงินยืมโดยพลันอย่างช้า
ภายใน ๗ วัน ทํ าการ หลั งจากวัน ที่ได้รั บ อนุ มัติให้ ยกเลิ กโครงการหรือกิจ กรรม หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ใ ห้
ดําเนินการตาม ข้อ ๑๓.๑-๑๓.๔
๑๓.๕ กรณีโครงการหรือกิจกรรม เลื่อนหรือขยายระยะเวลาการดําเนินงาน เกิน ๒
เดือนจากกําหนดการเดิม ให้ส่งคืนเงินยืมโดยพลันอย่างช้าภายใน ๗ วันทําการ หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติให้
เลื่อนหรือขยายระยะเวลาการดําเนินงาน หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ดําเนินการตาม ข้อ ๑๓.๑-๑๓.๔
ข้อ ๑๔ หากผู้ยืมมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืม หรือไม่รีบดําเนินการคืนเงินยืม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจถูกดําเนินการทางวินัย หรือไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินเพิ่ ม
พิเศษใด ๆ ในปีนั้น ๆ ด้วย
ข้อ ๑๕ ให้ส่วนงานนําเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน ฝากธนาคารในนามของ
ส่วนงานนั้น ๆ และให้เก็บรักษาเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖ ผู้ ยื ม ที่ มี ก ารยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยก่ อนประกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บใช้ ใ ห้ ดํ า เนิ น การตาม
ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ.
๒๕๕๔ ไปพลางก่อน แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
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ประกาศ ณ วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๔.18 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3886 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
มอบกองคลั ง ปรั บ แก้ไ ข(ร่ า ง)ประกาศดัง กล่ าว และให้ นํ าเสนอคณะกรรมการการเงิ นและทรั พย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุ การ ได้ เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตรา
การเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในข้อ ๔ ของระเบี ยบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ มครั้งที่ ๘๓(๑๗/๒๕๕๗) เมื่ อ วั น ที่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อ งรายการและอัต ราการ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและ
อัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน”
หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“บุคลากร”
หมายความว่า ผู้ บริ หาร ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ มี คว ามรู้
ความสามารถพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๕ รายการและอั ต ราเบิ ก ค่า ใช้ จ่ ายของมหาวิ ทยาลั ย ให้ เ ป็ นไปตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
ประกาศฉบับนี้
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หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษ งานพิธีหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเลี้ยงรับรอง
ข้อ ๖ ค่าเลี้ยงรับรองสําหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือหรือทํางาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วนงานหรือหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองให้
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง
การเลี้ยงรับรองบุคคลที่มหาวิทยาลั ยเห็นสมควรให้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ องคมนตรี
รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาจังหวัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการเลี้ยงรับรอง
ชาวต่างชาติ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
กรณีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นอํานาจของอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกสําหรับบุคคลที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ เจรจา หารือ
เกี่ยวกับงาน หรือทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และสําหรับบุคคลหรือนิติบุค คลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการด้านการศึกษา อบรม ค้นคว้า หรือวิจัยของส่วนงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๘ ค่ากระเช้าดอกไม้ห รือพวงหรีดในโอกาสแสดงความยินดีห รือแสดงความเสี ยใจ
ต่อ บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย คู่ ส มรส สามี ภรรยา พ่ อ แม่ หรื อ บุ ต รของบุ ค ลากร ตลอดจนนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ ๑,๐๐๐
บาท
ข้อ ๙ ค่าพวงมาลา หรือเครื่องบูชาเพื่อสักการบูชาปูชนียบุคคล ที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณี
หรือในโอกาสพิเศษ ให้ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินโอกาสละ ๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐ ค่าโล่ หรือ ของที่ระลึก สําหรับแสดงความยินดี แสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลภายนอกที่
มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อชิ้น
ข้ อ ๑๑ ค่ า วงดุ ริ ย างค์ ใ นโอกาสวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ งานพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๑๒ ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรืองานพิธีการต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เบิกจ่ายตามอัตราดังนี้
๑๒.๑ ประธานคณะสงฆ์
ไม่เกินรูปละ ๑,๕๐๐ บาท
๑๒.๒ พระสงฆ์
ไม่เกินรูปละ ๑,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๓ ค่ า เครื่ อ งไทยทานถวายพระสงฆ์ ใ นงานวั น สถาปนาหรื อ งานพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงชุดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๔ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกอบพิ ธี พ ราหมณ์ ร วมถึ ง ค่ า บายศรี ค่ า เครื่ อ งบรวงสรวง
ค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงานพิธีการต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้นในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเครื่องบรวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของนิสิตเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๕ ค่ า ตอบแทนผู้ อ าราธนาศี ล ในงานวั น สถาปนาหรื อ งานพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินรูปละ ๕๐๐ บาท
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หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแข่งขันกีฬา
สาหรับนิสิต
ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายในดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการ
แข่งขันกีฬาสําหรับนิสิต
๑๗.๑ กรณีจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแข่งขันกีฬา
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
๑๗.๑.๑ ค่าอาหารว่างไม่เกิน
๓๐ บาทต่อคนต่อมื้อ
๑๗.๑.๒ ค่าอาหารไม่เกิน
๗๐ บาทต่อคนต่อมื้อ
๑๗.๑.๓ ค่าที่พักไม่เกิน
๕๐๐ บาทต่อวันต่อคน
๑๗.๑.๔ ค่าพาหนะจ่ายตามจริงโดยประหยัด

๑๗.๒ กรณีจัดโครงการ/กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแข่งขันกีฬา
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
๑๗.๒.๑ ค่าอาหารว่างไม่เกิน ๓๐ บาทต่อคนต่อมื้อ
๑๗.๒.๒ ค่าอาหารไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อมื้อ
๑๗.๒.๓ ค่าที่พักไม่เกิน
๕๐๐ บาทต่อวันต่อคน
๑๗.๒.๔ ค่าพาหนะจ่ายตามจริงโดยประหยัด
๑๗.๓ กรณีนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอกให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘
ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายในอัตรา ๒๑๐ บาทต่อวัน
๑๗.๔ กรณีนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ยกเว้น
ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของบุคลากร
๑๗.๕ เงินรางวัล หรือค่าของรางวัลที่จัดให้มีการประกวดแข่งขัน
๑๗.๕.๑ การประกวดแข่งขันประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ ๑ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑๗.๕.๒ การประกวดแข่งขันประเภททีม
รางวัลที่ ๑ ไม่เกินทีมละ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ไม่เกินทีมละ ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ไม่เกินทีมละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไม่เกินทีมละ ๑,๐๐๐ บาท
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๑๗.๖ ค่า เช่ าอุป กรณ์ต่า ง ๆ และค่า เช่า สถานที่ ให้ เ บิกจ่ ายตามที่จ่ ายจริง โดย
ประหยัด
๑๗.๗ ค่า เช่า ชุด การแสดงและชุดพิ ธีก ารต่ าง ๆ ให้ เ บิก จ่ายตามที่จ่ ายจริง โดย
ประหยัด
๑๗.๘ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าชมสถานที่ หรือชมการแสดง ซึ่งเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ในรายวิชาของนิสิต หรือโครงการของนิสิตให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
๑๗.๙ ค่าบํารุงสถานที่ ให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๗.๑๐ ค่าน้ําดื่มระหว่างทําการฝึกซ้อมการแสดง นาฏศิลป์ หรือการแสดงดนตรี
ให้เบิกจ่ายไม่เกิน ๓๐ บาทต่อคนต่อวัน
๑๗.๑๑ ค่ า ของสํ า หรั บ แจกในโครงการ กิ จ กรรม หรื อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ กิจกรรม ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน
ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายสําหรับการแข่งขันกีฬา
๑๘.๑ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการสมัครเข้าแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ต าม
ที่จ่ายจริง
๑๘.๒ เงินรางวัล หรือค่าของรางวัลสําหรับการแข่งขันกีฬา
๑๘.๒.๑ การประกวดแข่งขันประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ ๑ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๑๘.๒.๒ การประกวดแข่งขันประเภททีม
รางวัลที่ ๑ ไม่เกินทีมละ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ ไม่เกินทีมละ ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ ไม่เกินทีมละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ไม่เกินทีมละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๘.๓ ค่าเครื่องแต่งกายผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินชุดละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
หากบุคคลที่เป็นผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนในหลายชนิดกีฬาที่ทําการแข่งขัน ที่จัดใน
คราวเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชุด
๑๘.๔ ค่าชุดกองเชียร์ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินชุดละ ๒๐๐ บาทต่อคน
๑๘.๕ ค่าน้ํ าดื่มสํ าหรับผู้ จัดการทีม ผู้ ฝึ กสอน และนักกีฬาระหว่างฝึ กซ้อมและ
แข่งขัน ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓๐ บาทต่อวันต่อคน
๑๘.๖ ค่าอาหารสําหรับวันจัดงานแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ในอัตรา
ดังนี้
๑๘.๖.๑ อาหารกลางวัน ไม่เกิน ๗๐ บาทต่อคนต่อวัน
๑๘.๖.๒ อาหารเย็นให้เบิกได้เพียง ๑ วันสําหรับการจัดงาน ทั้งนี้ไม่เกิน
๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน
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๑๘.๗ กรณี นิ สิ ต เป็ น ตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย ในการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ ากั บ
หน่วยงานภายนอกให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
พ.ศ.๒๕๕๘ ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายในอัตรา ๒๑๐ บาทต่อวัน
ข้อ ๑๙ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการและกีฬา
๑๙.๑ กรรมการที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๕๐
บาทต่อคนต่อวัน
๑๙.๒ กรรมการที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่
เกิน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ข้อ ๒๐ ค่าชุดแต่งกายสําหรับปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้
เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑ ชุด ต่อปีงบประมาณ
ข้อ ๒๑ ค่ าตรวจสุ ขภาพประจํ าปี ของผู้ บริ ห ารมหาวิท ยาลั ย พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๒ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมค่ า ลงทะเบี ย นกลุ่ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๒๓ ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
๒๓.๑ ชั่วโมงละ ๒๕ บาท
๒๓.๒ วันละ ๒๐๐ บาท กรณีปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก
ข้อ ๒๔ ค่าบํารุงสมาชิกในนามมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ กิจกรรม ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและ
การแข่งขันกีฬาสําหรับนิสิต ให้เบิกจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
งาน
ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือปัญหา
การปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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ระเบียบวาระที่ ๔.19 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3917 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 และให้นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์ สิ น ของมหาวิทยาลัย พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุ การ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบใน
ระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการ
บริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหาร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.
๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ และข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ช าชี พ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงได้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริ หารสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓

ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
“สถานปฏิบั ติการ” หมายถึง สถานปฏิบัติการเภสั ชกรรมชุมชน คณะเภสั ช ศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการ
“คณะกรรมการดําเนินงาน” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินงานสถานปฏิบัติการ
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการ
“ปี งบประมาณ” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคมของปีห นึ่ง ถึงวันที่ ๓๐
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ปีที่ถัดไปเป็นชื่อเรียกสําหรับปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะเภสัชศาสตร์
ข้อ ๕

ให้สถานปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการของนิสิตคณะเภสัช
ศาสตร์ ในกระบวนวิชาด้านเภสัชกรรมชุมชน และกระบวนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) บริ ก ารจํ า หน่ า ยเวชภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย แก่ นิ สิ ต บุ ค ลากร และ
ประชาชนทั่วไป โดยเน้นความประหยัดและสมเหตุสมผลในการใช้ยาเป็นสําคัญ
(๓) บริการให้คําแนะนําและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่นิสิต
บุคลากร และประชาชนทั่วไป
(๔) เพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
จรรยาบรรณของเภสัชกรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
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(๕) เพื่อเป็นสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้ได้รับ
บริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสม
(๖) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนิสิต และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ของ
คณะเภสัชศาสตร์
(๗) เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการแก่นิสิตและบุคลากร
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู้จัดการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๗

ให้มีคณะกรรมการอํานวยการตามข้อ ๖ มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดแผนและนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานสถานปฏิบัติการ และควบคุมดูแล
สถานปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕
(๒) พิจารณาเสนออธิการบดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารของสถาน
ปฏิบัติการ เช่น การบริหารการเงิน การบัญชี และพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
(๓) รับผิดชอบให้มีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน เพื่อ รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับ
แต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
(๔) พิจ ารณาให้ความเห็ นชอบการกําหนดจํานวนตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง การบรรจุ
แต่งตั้ง การออกจากงาน การเลื่อนเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจําปี วินัย การลงโทษ และสวัสดิการของ
พนักงาน รวมทั้งกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ที่มิใช่พนักงาน
(๕) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด สรรรายได้ ที่ สู ง กว่ า รายจ่ า ยของหน่ ว ยฝึ ก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ โดยให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
(๖) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(๘) ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ
หน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๙) หน้าที่อนื่ ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร
ข้อ ๘

ให้มีคณะกรรมการดําเนินงานสถานปฏิบัติการ ประกอบด้วย
(๑) ผู้จัดการ
เป็นประธาน
(๒) ผู้ปฏิบัติงานจํานวนไม่เกิน ๒ คน
เป็นกรรมการ
กรรมการตาม (๒) ให้ ค ณบดี มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการ และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการดําเนินงานมีวาระการดํารงตําแหน่ง
ตามวาระของคณบดี
ข้อ ๙

ให้คณะกรรมการดําเนินงานตามข้อ ๘ มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๕
และเป็นไปตามนโยบายและแผนที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด
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(๒) ติดตามการจัดทําบัญชี รายงานการเงิน พร้อมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน และ
รายงานต่อคณะกรรมการอํานวยการเป็นประจําทุกเดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเงิ นและทรัพย์สิน
ของมหาวิ ท ยาลั ย และสภามหาวิ ท ยาลั ย ทราบ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง ภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นการเลื่อนเงินเดือนประจําปีของพนักงานที่ผู้จัดการเสนอ
(๕) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อทําหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้มีผู้จัดการสถานปฏิบัติการคนหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งตามคําแนะนําของคณบดี
โดยผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานปฏิบัติการ และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของ
คณบดี
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการตามคําแนะนําของคณบดีก็ได้ โดยผู้ช่วยผู้จัดการมี
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามผู้จัดการ
ข้อ ๑๑ รายได้ของสถานปฏิบัติการ ประกอบด้วย
(๑) รายได้จากการจําหน่ายเวชภัณฑ์และจากการให้บริการ
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือหน่วยงานมอบให้
(๓) เงินบริจาค
(๔) รายได้อื่นๆ
(๕) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตามข้อ (๑) ถึง (๔)
ข้อ ๑๒ การดําเนินงานอื่นใดของสถานปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๓ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้ รั กษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือข้อ
โต้แย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๔.20 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.05/3917 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 83(17/2557) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึ กปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558 และให้
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นั้น
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กองคลั ง จึ ง นํ า (ร่ า ง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ า ด้ว ย การบริ ห ารจัด การหน่ว ยฝึ ก
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้ เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วย
ฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยฝึกปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ พ.ศ. 2558
2. มอบฝุายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.21 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2556
ของคณะสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.26(3)/182 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายการกั น เงิ น ไว้ จ่ า ยเหลื่ อ มปี ประจํ า ปี ง บประมาณ 2556 กล่ า วอ้ า งบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ
0590.05/2618 ลงวั น ที่ 10 กั น ยายน 2557 เรื่ อ ง ขอขยายการกั น เงิ น ไว้ จ่ า ยเหลื่ อ มปี ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 และได้มีมติ อนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีไปอีก 6 เดือน และอนุมัติโอนหมวดเงินจํานวน 10 รายการ เป็นจํานวนเงิน 13,522,890 บาท(สิบ
สามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นั้น
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จํานวนเงิน 1,564,060 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่
พันหกสิบบาทถ้วน) แต่เรื่องด้วยกําดําเนินโครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2558 ซึ่งไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันในเดือนมีนาคม 2558 จึงได้ ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ
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2556 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ
2556 ของคณะสหเวชศาสตร์ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองคลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ถ้าถูกต้องตามที่คณะขอ ให้อนุมัติขยาย
การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองคลังดําเนินการยก(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 นั้น
กองคลัง จึงนํา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
2. มอบฝุายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองคลังดําเนินการยก(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 นั้น
กองคลัง จึ งนํา (ร่ าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ว ย สวัส ดิการการศึกษาของบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์ สิ น ของมหาวิทยาลัย พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของ
บุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 ตามเอกสารแนบในระเบียบ
วาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
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2. มอบฝุายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ 2556 ของ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา (UPBI)
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0590.07/0454 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุมัติ
ขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา(UPBI) ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย หมวดอุดหนุนเงินทั่วไป ทุ นอุดหนุนการ
วิจัยภายใต้ความร่วมมือโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ (UPBI)เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ 721,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ศูนย์มีระยะเวลา
ดําเนินโครงการตั้งแต่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 และขอขยายระยะเวลาออกไปแล้ว 6
เดือน นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 นั้น
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา
(UPBI) จึ งขออนุมัติกันเงิน ไว้จ่ายเหลื่ อมปี เป็นจํานวน 721,000 บาท และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม
ออกไปอี ก 6 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น าคม 2558 ถึ ง วั น ที่ 1 กั น ยายน 2558 เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ
2556 ของกองบริหารงานวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลั ยพะเยา
(UPBI) ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กองคลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ถ้าถูกต้องตามที่คณะขอ ให้อนุมัติขยาย
การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีได้
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ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทาขวัญและเงินค่าทา
ศพ พ.ศ. ๒๕๕๘
สรุปเรื่อง
ตามที่ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการยก(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
จ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการให้สวัสดิการเกี่ยวกับเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทํา
ศพแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย พนักงานอาจประสบ
อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เจ็ บ ปุ ว ย หรื อ เสี ย ชี วิ ต อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ มิ ใ ช่ เ นื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง าน
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสวัสดิการในเรื่องดังกล่าวนี้ให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัย
พะเยา ต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่ จึงนํา(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทําขวัญและ
เงินค่าทําศพ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝุายเลขานุการ จึ งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรั พย์สินของมหาวิทยาลั ย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การพิจารณา
ฝุายเลขานุการ ได้เสนอ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทําขวัญและ
เงินค่าทําศพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทํา
ขวัญและเงินค่าทําศพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การจ่ายเงินค่าทาขวัญและเงินค่าทาศพ พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------โดยที่เป็นการสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทําขวัญและ
เงินค่าทําศพ
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทํา
ศพ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“พนักงาน”
และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
“คณะกรรมการ”

หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพะเยา

ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทาขวัญและเงินค่าทาศพ
ข้อ ๔ ให้จ่ายเงินค่าทําขวัญและหรือเงินค่าทําศพแก่พนักงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พนักงาน ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
(๒) พนักงาน ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
(๓) พนักงาน สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
(๔) พนักงาน ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าทําศพกรณีพนักงานเสียชีวิตหรือสูญหาย อันมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และมิได้อยู่ในระหว่างการขาดงาน หรือหนีงาน ให้แก่ทายาท ตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๕ ปี จ่ายให้ในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) พนั ก งานที่ มี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านครบ ๕ ปี แต่ ไ ม่ ถึ ง ๑๐ ปี จ่ า ยให้ ใ นอั ต รา
๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานครบ ๑๐ ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตรา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าทําศพ กรณีพนักงานเสียชีวิตหรือสูญหาย อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้แก่ทายาท จํานวน ๓๐ เท่าของค่าจ้างเต็มที่พนักงานผู้มีสิทธิ
ได้รับ แต่ทั้งนี้เป็นอัตราไม่ต่ํากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงาน ที่ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่ กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยในของ
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยให้ได้รับเงินค่าทําขวัญตาม
อัตราที่คณะกรรมการกําหนด
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ส่วนที่ ๒
อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าทาขวัญ
ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานที่สูญเสียอวัยวะ อันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่ ตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) แขนขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๒๔.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๒๔๕,๐๐๐ บาท
(๒) ขาขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๒๒.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๒๒๕,๐๐๐ บาท
(๓) มือขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๑๘.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๘๕,๐๐๐ บาท
(๔) เท้าขาดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๑๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) ตาบอดข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๑๑.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๑๕,๐๐๐ บาท
(๖) สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละเก้าสิบขึ้นไป หรือสูญเสียความสามารถในการ
มองเห็น ตั้งแต่สามต่อหกสิบหรือ มากกว่าของตาข้างหนึ่งหรือสูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้าง
ร่วมกัน ให้ได้รับ ๑๑.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๑๕,๐๐๐ บาท
(๗) หูหนวกทั้งสองข้าง ให้ได้รับ ๙ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๙๐,๐๐๐ บาท
(๘) หูหนวกข้างหนึ่ง ให้ได้รับ ๔.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๔๕,๐๐๐ บาท
(๙) นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๔.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๔๕,๐๐๐ บาท
(๑๐) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๓.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๓๕,๐๐๐ บาท
(๑๑) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๓ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๒.๕ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๒๕,๐๐๐ บาท
(๑๓) นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๑ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๓ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
(๑๕) นิ้วเท้าขาดนิ้วหนึ่ง ให้ได้รับ ๑ เท่าของค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ ให้ได้รับ ๒๕ เท่าของค่าจ้าง
ในอัตราไม่ต่ํากว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๑๗) สูญเสียอวัยวะอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้พิจารณา
กําหนดเงินค่าทําขวัญ
ผู้ใดสูญเสียอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายตามที่ระบุใน (๑) ถึง (๑๗) ให้คํานวณเงินค่าทํา
ขวัญทุกส่วน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสามสิบเท่าของค่าจ้าง
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณเงินค่าทําขวัญตามประกาศนี้
(๑) แขนขาด หมายความว่า ขาดตั้งแต่ข้อศอกขึ้นมา
(๒) ขาขาด
หมายความว่า ขาดตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมา
(๓) มือขาด
หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ข้อมือถึงข้อศอก
(๔) เท้าขาด
หมายความว่า ขาดที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่ข้อเท้าถึงหัวเข่า
(๕) นิ้วขาด
หมายความว่า ขาดอย่างน้อยหนึ่งข้อ
(๖) สูญเสี ย สมรรถภาพในการมองเห็ นร้อยละเก้าสิ บขึ้นไป หรือเสี ยความสามารถในการ
มองเห็นตั้งแต่สามต่อหกสิบหรือมากกว่า หมายความว่า ไม่สามารถมองเห็นอักษรบนแผ่นปูายวัดสายตา
มาตรฐานได้ในระยะห่างจากปูายสามเมตร ในขณะที่คนตาปกติสามารถมองเห็นได้ในระยะห่างจากปูายหกสิบ
เมตร
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(๗) สูญเสียความสามารถในการใช้สายตาสองข้างร่วมกัน หมายความว่า เมื่อใช้ตาข้างที่ไม่
ปกติร่วมกับตาอีกข้างหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่างคนตาปกติ และถือว่าเป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการ
มองเห็นของตาข้างที่ไม่ปกตินั้น
(๘) การที่อวัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่สามารถจะรักษาให้
หายเป็นปกติได้ ให้ถือว่าอวัยวะส่วนนั้นขาดหรือสูญเสียด้วย
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าทําขวัญให้แก่พนักงานที่ทุพพลภาพ อันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหน้าที่ จํานวน ๓๐ เท่าของค่าจ้าง แต่ทั้งนี้เป็นอัตราไม่
ต่าํ กว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ กรณีที่พนักงาน ได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่มหาวิทยาลัยได้ทําประกันอุบัติเหตุให้ และ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทําประกันแล้ว หากสิทธิที่ได้รับน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้จ่ายเพิ่มแต่
ไม่เกินสิทธิที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากการทําประกันดังกล่าวให้พนักงาน และหรือทายาท
มีสิทธิได้รับทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพให้แก่ทายาท ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) บุตรซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
ให้ได้รับสามส่วน
(๒) คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ถ้าไม่มีทายาทตาม (๑) ถึง (๓) ให้บุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดง
ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตายหรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย เป็นผู้รับเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพดังกล่าว
ส่วนที่ ๓
การงดจ่ายเงินค่าทาขวัญและเงินค่าทาศพ
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ
๑๐ กรณีที่เป็นผู้กระทําการที่ก่อให้ประสบอันตรายและเสียชีวิตในกรณีต่อไปนี้
(๑) การกระทําอันเกิดจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่อาจครองสติได้จนเป็นเหตุให้ประสบอันตรายหรือ
เสียชีวิต
(๓) จงใจทําให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนประสบอันตราย
(๔) การกระทําอันเกิดจากการกระทําผิดกฎหมาย ที่มิใช่ความผิดลหุโทษหรือประมาท
(๕) การกระทําอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ พนักงาน ผู้ใดกระทําการทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพ
ตามประกาศนี้ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เรียกเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพคืนทันที
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(๒) ตัดสิทธิมิให้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป
(๓) ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทําการทางทุจริต
ส่วนที่ ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๕ การเบิกจ่ายเงินค่าทําขวัญและค่าทําศพให้แก่พนักงาน หรือทายาท ตามประกาศนี้ให้แนบ
ใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตรแล้วแต่กรณีประกอบการขอเบิกเงินค่าทําขวัญและเงินค่าทําศพด้วย
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพะเยา มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติโดยไม่ขัดกับประกาศนี้ได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาให้อธิการบดี เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของอธิการบดี
ให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

82

ปิดประชุม
เวลา 12.30 น.
สุคนธ์ ยากี
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ชาลี ทองเรือง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

