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1. ค่าเล่าเรียนบุตร 

 

1.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย สวัสดิการการศกึษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2554  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วา่ด้วย สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557) 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที3่) พ.ศ.2558 
 

1.2 สาระส าคัญ  

 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  “เงินการศึกษา”  หมายถึง เงินบ ารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน เงินค่าหน่วยกิต เงิน

 ค่าธรรมเนียมการเรียน เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทาง

 ราชการหรือสถานศกึษาเอกชน เรียกเก็บตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

     “ปีการศึกษา” หมายถึง ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย ส่วนราชการเจา้สังกัด กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรอืองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 “สถานศกึษาของทางราชการ” หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐบาล ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรอืองค์กรอื่นของรัฐ 

 “สถานศกึษาของเอกชน” หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนหรอืสถานศกึษาที่เรียก  

      ชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน และโรงเรียนเอกชนแต่ไม่รวม 

      ถึงโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศกึษาที่ใชห้ลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศกึษา 

      พิเศษ 

 “บุตร”  หมายถึง บุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมายอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ใน   

       วันที่ 1   พฤษภาคมของทุกปี ไมร่วมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่งสมรสหรือมีงานท าแลว้พนักงาน 

       ที่ใชส้ิทธิเบิกเงินการศกึษาตามข้อบังคับนี้ ให้ใชส้ิทธิเบิกได้เฉพาะบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3_635775647018632295.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3_635775647018632295.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/ContentShow.aspx?itemID=12167&title=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://www.finance.up.ac.th/Main/ContentShow.aspx?itemID=12167&title=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=20074
http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=20074
http://www.personnel.up.ac.th/main/Main/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=19919
http://www.personnel.up.ac.th/main/Main/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=19919
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1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

 1.3.1 แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร  (แบบฟอร์ม UP_FIN 18 )  

 1.3.2 ใบเสร็จรับเงนิ 

1.3.3 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของสถานศกึษา 

1.3.4 ส าเนาสูติบัตรและบัตรประชาชนของบุตร 

1.3.5 ส าเนาบัตรพนักงาน/ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อใช้สทิธิ  
 

1.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย. 

          1.4.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง 

  การศกึษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 

          1.4.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภท

   ละอัตราเงนิบ ารุงการศกึษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 

 

1.5 การเลือกรหัสสินค้า 

 

 

ใช้ส าหรับเอกสารประเภท ใบ PE  

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ค าอธิบาย 

ZP0045 
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ZP0046 
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

- ข้าราชการบ านาญ 
เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของขา้ราชการบ านาญ 
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       ใบเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

    โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง    พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 

1. ข้าพเจ้า...........................................................................ต าแหนง่……………………………………..…………………………………… 
สังกัด (คณะ/กอง/วทิยาลัย)................................................(ภาควิชา/หน่วยงาน).......................................................... 

2.  คู่สมรสของขา้พเจ้าชื่อ........................................................................................................................................... 

  ไมเ่ป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างประจ า 

  เป็นขา้ราชการ         ลูกจ้างประจ า   ต าแหนง่.......................................สังกัด.................................................. 

  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
     องคก์รอิสระ  องค์การมหาชน  หรือหนว่ยงานอ่ืนใด 
 

     ต าแหนง่.......................................................................สังกัด................................................................................. 

3.  ข้าพเจ้าเป็นผู้มสีิทธิและขอใชส้ิทธิเนื่องจาก 

            เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย      

            เป็นมารดา         

4.  ข้าพเจ้าไดจ้่ายเงินส าหรับการศกึษาของบุตร  ดังนี้ 

            (1)  เงินบ ารุงการศกึษา                       (2)  เงินค่าเล่าเรียน 
 

1) บุตรชื่อ................................................................................เกิดเมื่อ…………………….....................…………………… 
      เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของบิดา ).....................................เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของมารดา )..................................... 
      (กรณเีป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแลว้)         แทนท่ีบุตรล าดับท่ี........................................................ 
      ชื่อ.................................................เกิดเมื่อ.......................................ถึงแก่กรรมเมื่อ....................................... 
      สถานศกึษา...................................................อ าเภอ....................................จังหวัด........................................ 

      ชัน้ท่ีศึกษา...............................................              (1)      

                                                                        (2)                   จ านวน...................................บาท 
2) บุตรชื่อ..........................................................................เกิดเมื่อ…………………….....................…………………………. 
      เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของบิดา ).......................................เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของมารดา ).................................... 
      (กรณเีป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแลว้)            แทนท่ีบุตรล าดับท่ี....................................................... 
      ชื่อ.............................................เกิดเมื่อ.......................................ถึงแก่กรรมเมื่อ.......................................... 
      สถานศกึษา...................................................อ าเภอ....................................จังหวัด........................................ 

      ชัน้ท่ีศึกษา..............................................              (1)       

                                                                       (2)                         จ านวน..............................บาท 
3) บุตรชื่อ..........................................................................เกิดเมื่อ…………………….....................…………………….…….. 
      เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของบิดา ).......................................เป็นบุตรล าดับท่ี ( ของมารดา )..................................... 
      (กรณเีป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแลว้)           แทนท่ีบุตรล าดับท่ี......................................................... 
      ชื่อ..............................................เกิดเมื่อ.......................................ถึงแกก่รรมเมื่อ.......................................... 
      สถานศกึษา.................................................อ าเภอ....................................จังหวัด.......................................... 

      ชัน้ท่ีศึกษา................................................            (1)        

                                                                       (2)                         จ านวน...............................บาท 

     

UP_FIN18 
แบบฟอร์ม UP_FIN 18 
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5.  ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร 

             ตามสทิธิ                              เฉพาะส่วนท่ียังขาดจากสิทธิ    
         รวมเป็นเงิน...........................................บาท    ( ............................................................................) 

6.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

          ข้าพเจา้มีสทิธิได้รับเงินชว่ยเหลอืตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน    
              มหาวทิยาลัยพะเยา  และข้อความท่ีระบุขา้งต้นเป็นความจริง 

          บุตรของขา้พเจ้าอยู่ในขา่ยได้รับการช่วยเหลอืข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดกิารการศึกษาของบุตร 
              พนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา  

          เป็นผู้ใชส้ิทธิเบิกเงินชว่ยเหลอืตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศกึษาของบุตรพนักงาน    
              มหาวทิยาลัยพะเยา  แตเ่พยีงฝ่ายเดียว 

          คู่สมรสของขา้พเจ้าได้รับการช่วยเหลอืจากรัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานของทางราชการ  ราชการสว่นท้องถิ่น    
              กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องคก์ารมหาชน  หรอืหน่วยงานอ่ืนใด ต่ ากวา่จ านวนท่ีได้รับจากทางราชการ  
              จ านวน..........................................บาท  จริง 
                                                                
                                                               ( ลงช่ือ )……………………………………....................ผู้ขอรับเงินสวัสดกิาร 
                                                               วันท่ี........................เดอืน..................................พ.ศ..................... 
 
7.  ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 
                ขอรับรองข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงเห็นสมควรอนุมัติ 
                                                                 
                                                               (ลงช่ือ)………………………………………. 
                                                                ( ................................................ ) 
 
 

 
8.  ความเห็นหัวหนา้งานงบประมาณ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

        เห็นสมควรอนุมัติ 

        อื่นๆ............................................................. 
                                   
                     ลงช่ือ.................................................. 
                      (......................................................) 

 
9.  ความเห็นของผู้อ านวยการกองคลัง 

        เห็นสมควรอนุมัติ 

        อื่นๆ............................................................. 
 
 

                    ลงช่ือ.................................................. 
                      (.....................................................) 

10.  ความเห็นของอธิการบดี/ผูท่ี้ได้รับมอบหมาย 
              
 

                อนุมัต ิ

                อื่นๆ............................................................. 
 
 

                   ลงช่ือ.................................................. 
                        (......................................................) 

11. ใบรับเงิน 

ได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร  จ านวน

.................บาท(..................................................................) 

ไวถู้กต้องแลว้ 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับเงิน 

(.................................................................) 

(ลงช่ือ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 

(................................................................) 
วันท่ี............เดอืน........................พ.ศ........... 
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ใบตดิใบเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน  เลม่ท่ี.................เลขท่ี................ลงวันท่ี.........................................

จ านวน..........ฉบับ    

เป็นจ านวนเงิน ...................................บาท (..................................................................)  ข้าพเจ้าได้ทดรองจ่ายไป

ก่อนแลว้ และ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  

 

       ลงช่ือ............................................ผู้ขอเบิก 

       (..................................................................) 

       ต าแหนง่..................................................... 

 

 

 

ตัวอย่าง 
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                              2. ค่ารักษาพยาบาล 

 

2.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2554  

 แนวปฏิบัติการใชส้ิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ศธ.0590.05/ว.142 ลงวันที่ 

14 มกราคม 2557 

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 และหนังสอืเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม 

     อนึ่งหาก มีพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และหนังสือ

กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ออกมาบังคับใช้กับราชการ ก็ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดย

อนุโลมเช่นกัน 
 

2.2 สาระส าคัญ  

     “พนักงาน” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัย

 พะเยา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่จ้างเป็นอาจารย์ และลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ

 ที่จ้างเป็นอาจารย์ 

     “กองทุน” หมายถึง กองทุนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

           2.3.1 แบบฟอร์มใบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบฟอร์ม UP_FIN 19 ) 

           2.3.2 ใบเสร็จรับเงนิ 

           2.3.3 ใบรับรองแพทย์ 

 2.3.4 ใบส่งตัว ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่นอกเหนอืจากสิทธิเดิม 

 2.3.5 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เข้ารับการรักษา เช่น บุตร บิดา 

  มารดา คู่สมรส 

 2.3.6 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อใช้สทิธิ  

 2.3.7 ส าเนาใบส่งตัว(กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิส่งตัวเข้ารักษาต่อยังสถานพยาบาลอื่น)
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2.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

 - 

 

2.5 การเลือกรหัสสินค้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

รหัสสนิค้าชือ่สนิค้า ค าอธิบาย

ZP0047
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - 

รพ.รัฐ - พนกังานมหาวิทยาลยั

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ ของ

พนกังานในมหาวิทยาลยั

ZP0048
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - 

รพ.รัฐ - พนกังานมหาวิทยาลยั

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ ของพนกังาน

ในมหาวิทยาลยั

ZP0049
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - 

รพ.เอกชน - พนกังานมหาวิทยาลยั

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน ของ

พนกังานในมหาวิทยาลยั

ZP0050
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.

เอกชน - พนกังานมหาวิทยาลยั

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน ของ

พนกังานในมหาวิทยาลยั

ZP0051
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - 

รพ.รัฐ - ขา้ราชการบ านาญ

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐของ

ขา้ราชการบ านาญ

ZP0052
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - 

รพ.รัฐ - ขา้ราชการบ านาญ

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐของ

ขา้ราชการบ านาญ

ZP0053
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - 

รพ.เอกชน - ขา้ราชการบ านาญ

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชนของ

ขา้ราชการบ านาญ

ZP0054
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.

เอกชน- ขา้ราชการบ านาญ

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนของ

ขา้ราชการบ านาญ

ใชส้ าหรับเอกสารประเภท ใบ Pe 

     

UP_FIN19 แบบฟอร์ม UP_FIN 19 



   คู่มอืการเบิกจ่ายเงินเงินสวัสดกิารและทุนการศึกษา 

หนา้ 8 จาก 19 

1.  ข้าพเจา้............................................................................ต าแหนง่................................................................................. 

     สังกัด  ศูนย/์วทิยาลัย/คณะ/กอง..................................................................................................................................... 
 

2.  ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ 

       ตนเอง 

       คู่สมรส  ชื่อ..............................................................เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………… 

       บิดา      ชื่อ............................................................ ..เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………… 

       มารดา   ชื่อ........................................................... ..เลขประจ าตัวประชาชน……………………………………  

       บุตร      ชื่อ........................................................... .เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………… 

  เกิดเมื่อ............................................................เป็นบุตรล าดับท่ี....................... 

   ยังไม่บรรลุนติภิาวะ        เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความสามารถ  

ป่วยเป็นโรค....................................................................................................................................................................... 

และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล).......................................................................................... 

ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตัง้แตว่นัท่ี...................................ถึงวันที่..................................... 

เป็นเงินรวมท้ังสิ้น...............................................บาท(..............................................................................)       

ตามใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ จ านวน...........................ฉบับ 
 

 

3.  ขา้พเจ้ามีสทิธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศมหาวทิยาลัยเร่ืองเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

      ตามสทิธิ            เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่จากสิทธิท่ีได้รับจากแหลง่อื่น 

                                  เฉพาะส่วนท่ีขาดอยูจ่ากสัญญาประกันภัย 

เป็นเงิน.............................................บาท   (.......................................................…………………..)    และ 

(1) ข้าพเจ้า    ไมม่ีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น 

 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอืน่แต่คา่รักษาพยาบาลที่ได้รับต่ ากวา่สิทธติาม

 ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสญัญาประกันภัย 

 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดยีว 

(2) ..............ขา้พเจา้  ไมม่ีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น 

 มสีทิธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหลง่อื่น แตค่่ารักษาพยาบาลที่ได้รับต่ ากว่าสทิธิตาม

 ประกาศของมหาวทิยาลัย 

 มสีิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย 

 มสีิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหลง่งานอื่นในฐานะเป็นผู้อาศัยสทิธิของผู้อ่ืน 
 
 
 

     ใบเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล 

               โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชอ่ง  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                                                      

 



   คู่มอืการเบิกจ่ายเงินเงินสวัสดกิารและทุนการศึกษา 

หนา้ 9 จาก 19 

 

 

 

 

 

 

4.  เรียน  อธิการบด ี
                ขา้พเจ้าขอรับรอง วา่ข้าพเจ้ามีสทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจ านวนท่ีขอ
เบิก ซึง่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และข้อความข้างตน้เป็นจริงทุกประการ 
 
                                                        ( ลงช่ือ )……………………………………………...ผู้ขอรับเงินสวัสดกิาร 
                                                               ( ................................................................... ) 
                                                         วันท่ี..................เดอืน.....................พ.ศ. ....................... 
 

5. ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาช้ันตน้ 

         ขอรับรับรองขอ้ความในแบบฟอร์มฉบับนี้เป็น

 ความจรงิทุกประการ จึงเห็นควรอนุมัติ 

         อื่นๆ..................................................................... 

         ................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ............................................... 
(...................................................) 

 

6.  หัวหน้างานงบประมาณ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
     เรียน  อธกิารบดี 

     ............................................................................. 

     ..............................................................................       

 .............................................................................. 

      ..................................................................................... 
                                       
                       ลงช่ือ............................................... 
                          (...................................................)       

 

7.  ความเห็นของผู้อ านวยการกองคลัง 
        เห็นสมควรอนุมัติ 
        อื่นๆ............................................................. 
 

ลงช่ือ.................................................. 
(.....................................................) 

 

8.  ความเห็นของอธิการบดี/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
       อนุมัติ 
       อื่นๆ............................................................. 
 

ลงช่ือ.................................................. 
(......................................................) 

9. ใบรับเงิน 

 ได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  จ านวน.........................................................บาท 

 (.......................................................................................................................)  ไว้ถูกต้องแลว้ 

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้รับเงิน 

      (...............................................................) 

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้จ่ายเงิน 

      (...............................................................) 

   วันท่ี...........เดอืน.....................................พ.ศ............. 
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ใบตดิใบเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน  เล่มท่ี...............เลขท่ี................ลงวันท่ี..........................จ านวน

..........ฉบับ จ านวนเงิน ....................................บาท (....................................................................) ข้าพเจ้าได้ทด

รองจ่ายไปก่อนแลว้    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับ  ค่ารักษาพยาบาล     

 

 

       ลงช่ือ............................................ผู้ขอเบิก 

       (..................................................................) 

       ต าแหนง่..................................................... 

        

 

 

ตัวอย่าง 

DOWNLOAD
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http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/19.%20UP_FIN%2017%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_635828380027065667.xls


   คู่มอืการเบิกจ่ายเงินเงินสวัสดกิารและทุนการศึกษา 

หนา้ 11 จาก 19 

 

3. ทุนการศึกษา 

 

3.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558  
 

3.2 สาระส าคัญ 

   “อาจารย์” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ 

    “ทุนประเภท ก” หมายถึง ทุนศกึษาต่อต่างประเทศผู้ขอทุนจะต้องมีผลสอบ TOEFL (Paper)

 ไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หรอืผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0  

           “ทุนประเภท ข” หมายถึง ทุนศึกษาต่อต่างประเทศผู้ขอทุนจะต้องมีผลสอบ TOEFL (Paper-

 Based) ไม่น้อยกว่า 513 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 ส าหรับประเทศ

 ออสเตรียเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รวมทั้ง

 ประเทศในแถบทวีปยุโรป และผู้ขอทุนจะต้องมีผลสอบ TOEFL (Paper-Based) ไม่น้อยกว่า 

 500 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 ส าหรับประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์ หรือ

 กลุ่มประเทศนอกจากออสเตรียเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ 

 ฝร่ังเศส เยอรมัน และประเทศในแถบทวีปยุโรป 

            “ทุนประเภท ค” หมายถึง ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ ผู้ขอทุนจะต้องมีผลสอบ TOEFL 

 (Paper-Based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรอืผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0   
 

3.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

3.3.1 ทุนประเภท ก (ขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง) 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก  

 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ขออนุมัติ 

 ใบส าคัญรับเงนิ (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)   

 ส าเนาสัญญาทุน 

 อัตราค่าใช้จ่ายที่กพ.ก าหนดในแตล่ะประเทศ 

          3.3.2 ทุนประเภท ข 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก  

 ใบส าคัญรับเงนิ (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)   

 ส าเนาสัญญาทุน 

      

http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1.%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2_635846490520536912.pdf
http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1.%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2_635846490520536912.pdf
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 3.3.3 ทุนประเภท ค 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก  

 ใบส าคัญรับเงนิ (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)   

 ส าเนาสัญญาทุน 

 ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนฉบับจรงิ  

3.3.4 ทุนประเภท เงินอุดหนุนส างักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก  

 งบหน้าใบส าคัญใบเบิกรายได้ (ใบเหลือง) (แบบฟอร์ม UP_FIN 20)   

 ใบส าคัญรับเงนิ (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)   

 ส าเนาสัญญาทุน 

 ใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนฉบับจรงิ  

 

***หมายเหตุ 

           1.  การยืมเงินกรณีลาศึกษาต่อยืมได้เฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนเท่านั้น  ใช้เอกสาร

 ประกอบการเบิกจ่ายดังนี้ 

 บันทึกขออนุมัตยิืมเงนิ 

 ใบแจ้งค่าลงทะเบียน 

 ส าเนาสัญญาทุน 

 ใบยืมเงนิจากระบบ ERP 

           2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆใหท้ าการส ารองจา่ยแล้วน าเอกสารมาเบิกยังกองคลัง เช่น ค่าหนังสือ/ค่า 

              วิทยานิพนธ์ ใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังนี้ 

 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก  

 ใบส าคัญรับเงนิ (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)   

 ส าเนาสัญญาทุน 

           3. กรณีที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศกึษาต่อให้แนบค าสั่งขยายระยะเวลาลาศึกษา 
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3.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  

อ้างถึง : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑแ์ละวิธีการรับทุนพัฒนาอาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 หน้า 5  
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http://www.finance.up.ac.th/Main/FileUpload/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1.%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2_635846490520536912.pdf
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3.5 การเลือกรหัสสินค้า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสสนิค้าชือ่สนิค้า ค าอธิบาย

ZP0129
ทุนอุดหนนุการศกึษาของบุคลากร - ใน

ประเทศ

ทุนการศกึษาที่ให้พนกังานของมหาวิทยาลยัส าหรับ

การศกึษาภายในประเทศ (ทุนอุดหนนุพฒันาบุคลากร 

5 %)

ZP0130
ทุนอุดหนนุการศกึษาของบุคลากร - 

ตา่งประเทศ

ทุนการศกึษาที่ให้พนกังานของมหาวิทยาลยัส าหรับ

การศกึษาในตา่งประเทศ(ทุนอุดหนนุพฒันาบุคลากร   

 5 %)

ใชส้ าหรับเอกสารประเภท ใบ Pe 



   คู่มอืการเบิกจ่ายเงินเงินสวัสดกิารและทุนการศึกษา 

หนา้ 15 จาก 19 

 

 

     

UP_FIN 17 

  
 
           

  
     

  

  
     

  

ใบส าคัญรับเงนิ 
มหาวทิยาลัย พะเยา 

วนัท่ี…………เดือน………………………..พ.ศ. …………. 
ข้าพเจ้า……………....………………………………อยูบ้่านเลขที่………..…….ถนน 
……………………………………….   
ต าบล ……………………………..อ าเภอ ……………………...……………… จงัหวดั 
…………………………………….   

ได้รับเงินจากมหาวิทยาลยั พะเยา ดงัรายการตอ่ไปนี ้
    

  

              

ที ่ รายการ จ านวน หนว่ยละ จ านวนเงิน 

              

    
 

        

              

              

              

              

              

              

              

ศนูย์บาทถ้วน     

  
     

  

  
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้ รับเงิน   

  
 

        (……………………………………………..)   

  
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผู้จ่ายเงิน   

            (……………………………………………..)   
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