คํานํา
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อย่าง
เต็มรูปแบบ เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยการปรับเปลียนดังทีกล่าวมาส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน ซึงจําเป็ นต้ อง
ปรับตัวให้ สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้ นโยบาย และการบริ หารทีเปลียนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ สําเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการบุคลากร มีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากร รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง เป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับ สนุนให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การการดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บุคลากร จึงได้รวบรวมข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในรูป แบบต่างๆ ที่บุค ลากรพึง
ได้ร ับ ในปัจ จุบ ัน เช่น เงิน สวัส ดิก ารเกี ่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล ค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต ร
ประกันสังคม สิทธิการลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น
กองการเจ้าหน้าที่ หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ให้ได้รับทราบถึงผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อนําไปใช้อย่างถูกต้อ ง
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป
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ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทของสิทธิสวัสดิการ
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาล

สิทธิสวัสดิการ
1) มี สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ ค่ า
รักษาพยาบาลพ.ศ.2554 (เทียบเท่าข้าราชการ)
2) มีสิทธิจากกองทุนประกันสังคม ตามพรบ.ประกันสังคม
พ.ศ.2533
2. ส วั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า
มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงาน
ของบุตร
มหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนดประเภท
อัตรา และวิธีการเบิกเงิ นสวัสดิการการศึ กษาบุตรพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา 2554 ให้ พ นั ก งานสามารถเบิ ก เงิ น
สวัสดิ การการศึกษาบุ ตรได้ ตามประเภทและอัตราเงินบํารุ ง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของกรมบัญชีกลางโดยอนุโลม
3. สิทธิการลา
สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี 9 ประเภท ดังนี้
1) ลาป่วย
2) ลากิจ
3) ลาพักผ่อน
4) ลาคลอดบุตร
5) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
6) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮี ัจญ์
7) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8) ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม
9) ลาติดตามคูส่ มรส(เฉพาะพนักงานสายวิชาการ)
4. หอพักสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มีหอพักสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อ รองรับ ความต้อ งการด้ านที่อ ยู่ อ าศัย สํ าหรับ บุ ค ลากร
สายวิชาการ จํานวน 10 อาคาร รวมทัง้ สิน้ 260 ห้อง ดังนี้
1) หอพัก นิเวศน์ 1-3 จํานวน 119 ห้อง
2) หอพัก มพ.อ. 1-7 จํานวน 141 ห้อง

ประเภทของสิทธิสวัสดิการ
5. เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิสวัสดิการ
1) เครื่องแบบชุดปกติขาว สําหรับสวมใส่ในการเข้าร่วมพระ
ราชพิธี รั ฐ พิธี และพิ ธีก ารสํ าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลัย (ตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง เครื่ อ งแบบพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554)
2) เครื่องแบบปฏิบัตงิ านชุดพิธกี าร ของพนักงานกลุ่มบริการ
ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม
2555 ได้ อ นุ มั ติ เ ครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ง านชุ ด พิ ธี ก าร ของ
พนักงานกลุม่ บริการ

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พนัก งานมหาวิท ยาลัย หากปฏิบ ัต ิง านจนมีค วามดี
ความชอบและเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ จะมีสิท ธิข อ
พระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสํานักงาน
น า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ีว ่า ด ้ว ย ก า ร ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์อ ัน เป็น ที ่เ ชิด ชูยิ ่ง ช้า งเผือ กและ
เครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์อ ัน มีเ กีย รติย ศยิ่ง มงกุฎ ไทยพ.ศ.
2536 และพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ย การขอพระราชทาน
เครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์อ ัน เป็น ที่ส รรเสริญ ยิ่ง ดิเ รกคุณ า
ภรณ์ พ.ศ. 2538

7. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทั่วไป

มี สิ ท ธิ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง กํ า หนด
อัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
ดังนี้
1) กรณีบุคลากรผู้ใดเจ็บป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน รายละ
ไม่เกิน 1,000 บาท
2) กรณีบุคลากรทําการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและ
จดทะเบี ย นสมรสตามกฎหมาย ให้ จ่ า ยเงิ น ขวั ญ ถุ ง คู่ ล ะ
5,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว
กรณี บุ ค ลากรทํ า การสมรสกั บ บุ ค คลภายนอกและ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จ่ายเงินขวัญถุง คนละไม่
เกิน1,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว

ประเภทของสิทธิสวัสดิการ

สิทธิสวัสดิการ
3) กรณีบุคลากรมีบุตร ให้จ่ายเงินแสดงความยินดี วงเงินไม่
เกิน 1,000 บาท และถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน
ให้มสี ทิ ธิเบิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินแสดงความ
ยินดีแก่บุคลากรที่มีบุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่เกิน 3 คน
4) กรณี พ้ น จากการเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจาก
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ให้จัด หาของที่ระลึก มอบให้ใ น
วงเงินไม่เกินรายละ 2,000 บาท
5) กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามของ
มหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท
6) เงินสมทบกรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตร
บุญ ธรรม) ของสมาชิก ถึงแก่ก รรม ในวงเงินรายละไม่เ กิน
1,000 บาท ให้สมาชิกใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว
7) ค่าจัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัยกรณีคู่สมรส
บุตร ธิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของบุคลากรถึง
แก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท
8) กรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกทัย ให้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท
9) กรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จ่ายเงินเพื่อ
ช่วยงานหรือร่วมทําบุญในการอุปสมบท ในวงเงินรายละไม่
เกิน 1,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว
10) เงินสมทบกรณีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสํานักงาน
บุคคลที่ทําคุณประโยชน์หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอความ
ร่วมมือเป็นประจํา ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม
แต่ทงั้ นี้ไม่เกิน 2,000 บาท
11) เงินสมทบกรณีร่ว มทําบุญ ตัก บาตรในวันสําคัญต่าง ๆ
ของทางราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเงินร่วมสมทบ
ได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
12) เงินสมทบกรณีรว่ มบริจาคให้กับมูลนิธหิ รือองค์กรต่าง ๆ
รวมทัง้ การร่วมทอดกฐินกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้จ่ายเงิน
สมทบในวงเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท

ประเภทของสิทธิสวัสดิการ
สิทธิสวัสดิการ
8. สวัสดิการเงินกู(้ หน่วยงานภายนอก) 1) โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ตามข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยจัดทําสินเชื่อโครงการสวัสดิการ
เงินกูเ้ พื่อบุคลากรภาครัฐ
2) โครงการเงินกู้ชพค. สํา นัก งานคณะกรรมการส่งเสริ ม
สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(สกสค.)ได้เ ปิด ให้ส มาชิก กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่ ว ยเพื่ อ นครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา(ช.พ.ค.)ยื่ น กู้ ใ น
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
3) โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยหลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขเป็ น ไปตามข้ อ ตกลงการให้ สิ น เชื่ อ แก่ บุ ค ลากร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ร ะ ห ว่ า ง ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น กั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา
4) โครงการสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทยตามข้ อ ตกลงการให้
สิ น เ ชื่ อ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ร ะ ห ว่ า ง
ธนาคารกรุงไทยกับมหาวิทยาลัยพะเยา
9. สวัสดิการรถยนต์สว่ นกลาง

1) มหาวิทยาลัยมีบริการรถบัสรับ–ส่ง บุคลากร ระหว่างใน
เมืองถึงมหาวิทยาลัยพะเยา
2) มีบริการรถยนต์ส่วนกลางแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
แบ่งเป็น รถตู้ 5 คัน รถหกล้อ 1 คัน และรถบัส 1 คัน
3) รถยนต์ตปู้ ระจําคณะ/กอง จํานวน 19 คัน

10. ประกันอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคลกลุม่

ตา ม ม ติ ค ณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า รม ห า วิ ท ยา ลั ย ค รั้ ง ที่
46(20)/2555 เมื่อวันพฤหัส บดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่
ประชุมมีมติให้ทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่มให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน

11. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

อยู่ในระหว่างการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็น
หลักประกันให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกตาย หรือเมื่อสมาชิก
ออกจากงาน

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

1

ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
1.สวัสดิการการรักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มี 2 ประเภท ดังนี้
1) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2) สิทธิจากกองทุนประกันสังคม
1.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในการใช้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดในประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ ง เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล 2554 โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2523
1.1.1 ค่ า รั ก ษาพยาบาล หมายถึ ง การรั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ ผู้ เ จ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ย ให้ ห ายจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั่วไป รวมทัง้ การรักษาโรคฟัน และการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป
1.1.2 พนักงาน หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พนักงานราชการของมหาวิท ยาลัย
พะเยา ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษทีจ่ า้ งเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่จา้ งเป็นอาจารย์
1.1.3 บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
1) บิดา/มารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
2) คูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย
3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติ
ภาวะแล้วแต่คําสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ
มารดา ซึ่งเป็นผูม้ สี ทิ ธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยก
ให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว (มีสทิ ธิเบิกได้ไม่เกิน 3 คน ยกเว้นกรณีที่บุตรลําดับที่ 2 เป็นฝาแฝด)
1.1.4 ให้นําพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2-8) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 และ
หนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง มาใช้กับพนักงานให้ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม
1.1.5 ผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการตามประกาศนี้ หากมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
จากแหล่งอื่นต้องใช้สิทธินั้นก่อน หากเบิกได้ต่ํากว่าอัตราที่กําหนดในประกาศ(เทียบเท่าข้าราชการ) จึงให้เบิกได้
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น
1.1.6 ในกรณีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลประกันสังคม ให้บุคลากรใช้สิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันทีทุกโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด ตามบันทึกความร่วมมือในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทย ลงวันที่
28 มีนาคม เริ่มใช้ 1 เมษายน 2555
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1.1.7 กรณีบุคคลในครอบครัวขอยกเลิกสิทธิ หรือสละสิทธิ
1) กรณีบุคคลในครอบครัวขอยกเลิกสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลเดิม หากได้ยกเลิก
สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลเดิม บุคคลผู้นั้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ (สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ประชาชนไทยพึงได้รับ
2) กรณี บุ ค ลากรให้ บุ ค คลในครอบครั ว สละสิ ท ธิ หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว สละสิ ท ธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลเอง ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถนํามาเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกับทาง
มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มสี ทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น ซึ่งต้องใช้สิทธินั้นก่อน แต่
สละสิทธิ
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผู้มสี ทิ ธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สิทธิรักษาพยาบาล
สําหรับข้าราชการ

สิทธิรักษาพยาบาลจาก
สวัสดิการกองทุนประกันสังคม

สิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า(30 บาทรักษาทุกโรค)

สิทธิรักษาพยาบาลจาก
กรมธรรม์ประกันชีวติ

เบิกจ่ายตรงจาก
กรมบัญชีกลาง
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ใช้สทิ ธิในสถานพยาบาลที่
ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลหรือเครือข่าย
ของสถานพยาบาลนัน้ โดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย

ใช้สทิ ธิสถานพยาบาลเอกชน
ในกรณีไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลที่ระบุ
ไว้ในบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาลหรือเครือข่าย
ของสถานพยาบาลนัน้

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ใช้สทิ ธิในสถานพยาบาลตาม
สิทธิจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
(30 บาทรักษาทุกโรค)
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

ไม่สามารถเข้า
รับการรักษาใน
สถานพยาบาล
ตามสิทธิได้

ผูป้ ว่ ยใน

ผูป้ ว่ ยใน

ผูป้ ว่ ยนอก

เบิกจ่ายตามประกาศคณะกรรมการแพทย์
ตามพระบัญญัตปิ ระกันสังคม เรื่อง
หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ประกาศกรณีฉุกเฉิน)

เบิกจ่ายตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่า
รักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ว่ ยใน สถานพยาบาล
ของเอกชน กรณีประสบ
อุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย หรือมีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่2)
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมการฯ
อนุมัติ
เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา

ผูป้ ว่ ยนอก

ยังไม่มรี ะเบียบ
ในการเบิกจ่าย

ส่วนเกินจากสิทธิกองทุน
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯแต่
ไม่เกินอัตราตามสิทฺธกิ ารเบิก

ส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม
แต่ไม่เกินอัตราตามสิทธิการเบิก

ส่งเอกสารคืน
ผูข้ อใช้สทิ ธิ์

ให้ใช้สทิ ธิเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคม หรือ สิทธิคา่
รักษาพยาบาลจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(30 บาทรักษาทุกโรค) ก่อน
หากกรณีท่ไี ม่สามารถเบิก
จากกองทุนทัง้ สองได้แล้ว
จะไม่สามารถนํามาเบิกจาก
มหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการฯ
อนุมัติ
เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา

ไม่อนุมัติ

ส่งเอกสารคืน
ผูข้ อใช้สทิ ธิ์
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผูม้ สี ทิ ธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากมีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่นต้อง
ใช้สทิ ธินั้นก่อน หากเบิกได้ต่ํากว่าอัตราที่เบิกได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 จึงให้เ บิกได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
เท่านัน้
สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
- สิทธิคา่ รักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ
(กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการบํานาญ)
- สิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
- สิทธิรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันชีวติ
- สิทธิรักษาพยาบาลจากคู่สมรส
สิทธิรักษาพยาบาลเดิมของบุคคลในครอบครัว ได้แก่
- สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ
(กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการบํานาญ)
- สิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
- สิทธิรกั ษาพยาบาลจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
- สิทธิรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันชีวติ
- สิทธิรักษาพยาบาลจากคู่สมรส
- สิทธิรักษาพยาบาลอื่นที่ได้รับจากรัฐบาล

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิตา่ งๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการ (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการบํานาญ)
สามารถใช้สทิ ธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
2. สิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนัน้ ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตร
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
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กรณี ผู้ ประกั นตนไม่ สามารถเข้ ารั บการรั กษา ในโรงพยาบาลตามบั ตรรั บรองสิ ทธิ การ
รักษาพยาบาล เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้ง
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโดยเร็ว โดยสํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามความจําเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์
โดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ และโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล จะต้องรับผิดชอบการ
ให้บริการทางการแพทย์ตอ่ จากโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
สําหรับการการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ประกาศฉุกเฉิน) หากเบิกจ่ายจากกองทุนประกันสังคมแล้วมีส่วนเกิน แต่ไม่เกินอัตรา
ตามสิทธิการเบิกตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 จึงให้เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยูเ่ ท่านั้น
ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจํานวนเงิน
ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ประกาศ
กรณีฉุกเฉิน) สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรือประสบอันตรายได้ดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจ่ายให้ตามจริงตามความจําเป็นพร้อมค่าห้อง ค่าอาหาร เท่าที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกินวันละ 700 บาท
2. ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน จ่ายให้ดังนี้
กรณีผปู้ ว่ ยนอก (กรณีที่ไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)
1. สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,000 บาท
2. สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จา่ ยจริงเกิน 1,000 บาทได้ หากมีการตรวจรักษาเพิ่มเติม
ตามรายการในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้
• การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 500 บาทต่อยูนติ
• สารต่อด้านพิษจากเชือ้ บาดทะยักชนิดทําจากมนุษย์ เท่าที่จา่ ยจริง 400 บาทต่อราย
• ค่าฉีดวัคซีน/เซรุม่ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- Rabies Vaccine เฉพาะเข็มแรก เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 200 บาท
- Rabies antiserum-ERIG เฉพาะเข็มแรก เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,000 บาท
- Rabies antiserum-HRIG เฉพาะเข็มแรก เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 8,000 บาท ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์กําหนด
• อัลตร้าซาวด์ เฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย
• CT-SCAN เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท หรือ MRI เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์กําหนด
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• การขูดมดลูก เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อราย เฉพาะกรณีที่มีภาวะตกเลือดหลังการคลอด
หรือภาวะตกเลือดจากการแท้งบุตร
• ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อราย
• กรณีที่มกี ารสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตัง้ แต่ 3 ชั่วโมงขึน้ ไป เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 200 บาทต่อราย
กรณีผปู้ ว่ ยใน (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)
• ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินวันละ 2,000 บาท
• ค่าห้องและค่าอาหาร เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินวันละ 700 บาท
• ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาอยู่ในห้อง ICU เท่าที่จา่ ยจริงแต่ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
• กรณีที่มคี วามจําเป็นต้องผ่าตัดใหญ่
- ค่าผ่าตัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินครัง้ ละ 8,000 บาท
- ค่าผ่าตัดเกิน 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินครัง้ ละ 12,000 บาท
- ค่าผ่าตัดเกิน 2 ชั่วโมงขึน้ ไป เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินครัง้ ละ 16,000 บาท
• ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินครัง้ ละ 4,000 บาทต่อราย
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัตกิ ารและ/หรือเอกซเรย์ เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาทต่อราย
• ค่าตรวจวินจิ ฉัยพิเศษ มีดังนี้
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG, ECG) เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 300 บาทต่อราย
- ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูง เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อราย
- ตรวจคลื่นสมอง (EEG) เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 350 บาทต่อราย
- ตรวจ Ultrasound เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย
- ค่าสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์ เท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย
- ค่าส่องกล้อง ยกเว้น Proctoscopy เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อราย
- ค่าตรวจ Intravenous Pyelography, IVP เท่าที่จา่ ยจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อราย
- CT-SCAN เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาท หรือ MRI เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท
ต่อราย ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์กําหนด
***กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดย
ไม่จํากัดจํานวนครัง้
3. สิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิจาก
กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิจาก
กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาทรักษาทุกโรค)ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

7

กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากประสบอันตราย
อุบัติภัย หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่2) ลงวันที่ 1
มิถุนายน 2555 หากเบิกจ่ายตามประกาศกระทรวงการคลังแล้วมีสว่ นเกิน แต่ไม่เกินอัตราตามสิทธิการเบิกตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2554 จึงให้เบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยูเ่ ท่านัน้
ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และอั ตราค่ ารั กษาพยาบาลประเภทผู้ ป่ วยใน
สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน
2555 กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
- ค่ าห้ อ งและค่ าอาหาร ให้เ บิก จ่ ายได้ต ามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง อั ต ราค่า บริก าร
สาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรค ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการและอัตราที่
แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาล
ของเอกชน กรณีประสบอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน(ฉบับที่2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
- ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ให้เบิกจ่ายได้ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริก ารสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน กรณีอุบัติเ หตุฉุกเฉินของสํานักงานหลักประกันสุข ภาพ
แห่งชาติ
4. สิทธิรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันชีวติ
ผู้ มี สิ ทธิ เบิ กค่ ารั กษาพยาบาล ให้ ใช้ สิ ทธิ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลจากกองทุ น
ประกันสังคม หรือ สิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า(30 บาทรักษาทุก
โรค)ก่อน ส่วนเกินจากที่เบิกจ่ายจากกองทุนข้างต้น จึงจะนํามาเบิกจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตามสิทธิ หากกรณีที่ไม่
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทัง้ สองกองทุนได้ตั้งแต่ต้นแล้ว จะไม่สามารถนํามาเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูข้ อใช้สทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.finance.up.ac.th พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน
1.1) ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของทางราชการกรณีที่ต้องใช้ยา หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอืน่ ที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาไม่มีให้บริการ ให้แนบใบสั่งยาหรือ
ใบตรวจของสถานพยาบาลนัน้ ประกอบใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่ทําการขอเบิกเงินสวัสดิการ
1.2) สถานพยาบาลและใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลของเอกชนให้แนบใบรับรองแพทย์
ประกอบใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่ทําการขอเบิกเงินสวัสดิการ
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เข้ารับการรักษา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา คูส่ มรสและหรือบุตร (กรณีบุตรไม่มีบัตรประจําตัว
ประชาชน ให้ใช้สําเนาสูตบิ ัตร) ที่ขอรับสิทธิ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา คูส่ มรสและหรือบุตร ที่ขอรับสิทธิ
4. สําเนาทะเบียนสมรส
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูข้ อใช้สทิ ธิเสนอเอกสารต่อผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้นเพื่อให้การพิจารณารับรองเอกสารดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 3 ส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ เพื่อขอเบิกเงินที่กองคลัง
- เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบเอกสาร เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
- เจ้าหน้าที่กองคลังตัดงบประมาณและส่งเอกสารให้งานการเงินจ่ายตรวจสอบและจัดทําเช็ค
เสนอผูบ้ ริหารลงนาม
- จ่ายเช็คให้ผขู้ อใช้สทิ ธิ
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ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ผูข้ อใช้สทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา คูส่ มรสและหรือบุตร (กรณีบุตร
ไม่มบี ัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้สําเนาสูตบิ ัตร) ที่ขอรับสิทธิ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา คูส่ มรสและหรือบุตร ที่ขอรับสิทธิ
4. สําเนาทะเบียนสมรส
เสนอผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้นเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ผูข้ อใช้สทิ ธิ ส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินทีก่ องคลัง
เจ้าหน้าทีก่ องคลังตรวจสอบเอกสาร เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
เจ้าหน้าที่กองคลังตัดงบประมาณและส่งเอกสารให้งานการเงินจ่ายตรวจสอบ
เสนอเช็คให้ผบู้ ริหารเพื่อลงนาม
จ่ายเช็คให้ผขู้ อใช้สทิ ธิ
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1.2 สิทธิจากกองทุนประกันสังคม
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
โดยพนักงานและมหาวิทยาลัยจ่ายเข้าระบบประกันสังคมฝ่ายละ 5 % ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 750 บาท/เดือน ซึ่งใน
ปัจจุบัน ได้มกี ารปรับลดอัตราเงินสมทบเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในครึ่งปี
แรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555) ให้ส่งในอัตรา 3 % และครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555) ให้ส่งใน
อัตรา 4 %
1.2.1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
เมื่ อ บุ ค ลากรเริ่ ม เข้ า ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย จะดํ า เนิ น การแจ้ ง การขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกั น ตนต่ อ
สํานักงานประกันสังคม โดยให้บุคลากรใหม่ติดต่องานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 2
กรณี คือ
1) กรณีทบี่ ุคลากรยังไม่เคยขึน้ ทะเบียนประกันตน จะต้องแนบหลักฐาน ได้แก่
- แบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าว สําหรับชาวต่างประเทศ
2) กรณีทบี่ ุคลากรเคยขึน้ ทะเบียนประกันตน จะต้องแนบหลักฐาน ได้แก่
- แบบขึน้ ทะเบียนรับผูป้ ระกันตนเข้าทํางาน (สปส.1-03/1)
- สําเนาประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด (ในปัจจุบันสํานักงานประกันสังคม จะให้ใช้บัตร
ประจําตัวประชาชน แทนบัตรประกันสังคมฉบับเดิม)
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ผูข้ อขึน้ ทะเบียน กรอกแบบฟอร์มแบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน
(สปส.1-03) หรือ (สปส.1-03/1) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน
2. หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าว สําหรับชาวต่างประเทศ
เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากรรับเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และความถูกต้อง
เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากรลงคุมเอกสาร และจัดส่งเอกสาร
ไปที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
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1.2.2 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
จัดทําขึน้ เพื่อให้ผปู้ ระกันตนที่จา่ ยเงินสมทบครบ 3 เดือน ไว้ใช้แสดงตน เมื่อจะเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาล ที่ระบุในบัตรทุกครัง้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด และต้องแนบหลักฐานในการขอบัตร ได้แก่
- แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
ขั้นตอนการขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ผูข้ อรับบัตรฯ กรอกแบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
พร้อมแนบหลักฐาน คือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากรรับเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และความถูกต้อง
เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากรลงคุมเอกสาร และจัดส่งเอกสาร
ไปที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

1.2.3 การเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจาก
1) เปลี่ยนสถานที่ประกอบการใหม่ หรือย้ายทีอ่ ยู่
2) ชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง หรือมีการแจ้งเปลี่ยน ชื่อ – สกุล
3) บัตรรับรองสิทธิชํารุดหรือสูญหาย
4) การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําปี ผูป้ ระกันตนจะต้องแนบหลักฐาน ได้แก่
- แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
- บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม
หมายเหตุ การเปลี่ ย นสถานพยาบาลประจํ า ปี สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ เ ปลี่ ย น
สถานพยาบาลประจําปี ประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม สําหรับผู้ที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้
ทุกๆปี ปีละ 1 ครัง้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผูป้ ระกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์
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ขั้นตอนการขอเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ผูข้ อเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิฯ กรอกแบบฟอร์มขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
(สปส.9-02) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
2. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลฉบับเดิม

เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากรรับเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และความถูกต้อง
เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อลงนาม

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากรลงคุมเอกสาร และจัดส่งเอกสาร
ไปที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

1.2.4 การขอรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิ ได้รับ
สิทธิประโยชน์และความคุม้ ครอง รวม 7 กรณี คือ
1) กรณีเจ็บป่วยหรือประสบภัยอันตราย (อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน)
- เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
- บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดรักษา
- ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน
600 บาทต่อปี
2) กรณีทุพพลภาพ (อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน)
- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการแพทย์กําหนดให้ เป็นผู้
ทุพพลภาพ
- มีสทิ ธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต
- มีสทิ ธิรับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จา่ ยจริง เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
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- หากผูท้ ุพพลภาพตาย ผูจ้ ัดการศพรับค่าทําศพ 30,000 บาท และทายาทรับเงินสงเคราะห์ 3 เท่าของ
เงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือนขึ้นไปก่อนทุพพลภาพ และรับ 10 เท่าของ
เงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าส่งเงินสมทบครบ 36 เดือนขึน้ ไปก่อนทุพพลภาพ
3) กรณีคลอดบุตร
- ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 7 เดือน ก่อนวันคลอดบุตร
- ผูป
้ ระกันตนมีสทิ ธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครัง้ ไม่เกิน 2 ครัง้
- เฉพาะผู้ประกันตนหญิง ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอด บุตรในอัตราร้อย
ละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน
- กรณีสามี ภรรยา เป็นผูป
้ ระกันตนทัง้ คู่ ให้ใช้สทิ ธิฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งเบิกต่อการ คลอดบุตร 1 ครั้ง หรือ
ให้ใช้สทิ ธิในการเบิกจ่ายค่าคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 4 ครัง้
4) กรณีเสียชีวติ (อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน)
- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่ถงึ แก่ ความตาย
- ผูจ้ ัดการศพมีสทิ ธิได้รับค่าทําศพ 30,000 บาท
5) กรณีสงเคราะห์บุตร
- ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทน
- มีสท
ิ ธิรบั เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คน
- บุตรชอบด้วยกฎหมายตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
- ทัง้ สามี - ภรรยา เป็นผูป
้ ระกันตน ให้ใช้สทิ ธิฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งเบิกก่อน
6) กรณีชราภาพ
1. ผูม้ สี ทิ ธิรับเงินบํานาญชราภาพ
กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม และมี
อายุมคี รบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีสิทธิรับบํานาญชราภาพ รายเดือนตลอดชีพ ใน
อัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็น
ผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
หากจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพ จากอัตราร้อยละ 15
เพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อระยะเวลาการตายเงินสมทบทุก 12 เดือน
2. ผูม้ สี ทิ ธิรับเงินบําเหน็จชราภาพ
- กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง มีอายุครบ 55 ปี
บริบูรณ์ หรือเป็นผูท้ ุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
- กรณีจา่ ยเงินสมทบต่ํากว่า 12 เดือน ให้จา่ ยเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับจํานวนเงินสมทบ ที่ประกัน
ตนจ่ายสมทบ เข้ากองทุน
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- กรณีจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับ จํานวนเงินสมทบที่
ผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายสมทบ เข้ากองทุนพร้อมดอกผล ตามอัตราที่สํานักงานประกันสังคม
กําหนด
- กรณีผรู้ ับบํานาญชราภาพ ถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มสี ทิ ธิได้รับเงินบํานาญ
ชราภาพ ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เท่า ของเงินบํานาญชราภาพ รายเดือนที่ได้รับ
คราวสุดท้าย ก่อนถึงแก่ความตาย
3. ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ จะต้องยื่นคําขอรับประโยชน์แทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทน
7) กรณีว่างงาน
- จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีวา่ งงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อน
การว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลา) โดยไม่มี
ความผิดตามกฎหมาย
- กรณีเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ย
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปี
ละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
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2.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกําหนด
ประเภท อัตรา และวิธีการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2554 ให้พนักงานสามารถเบิก
เงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ตามประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของกรมบัญชีกลางโดยอนุโลม
2.1 หลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร
1) ให้ใช้สทิ ธิเฉพาะบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามเรียงลําดับก่อน - หลัง
2) ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย อายุ ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ใ นวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่ไ ม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรที่ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปแล้ว บุตรซึ่งมิได้อยู่ในอํานาจปกครองของตน
และบุตรซึ่งสมรสหรือบุตรซึ่งมีงานทําแล้ว
3) ให้สวัสดิการเฉพาะบุตรที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชนและมหาวิทยาลัย
กําหนด
2.2 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
1) สถานศึกษาของทางราชการ
- ระดับอนุบาล หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน
4,650 บาท
- ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน
3,200 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน
3,900 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน
3,900 บาท
- ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน
11,000 บาท
หมายเหตุ : โดยระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเงินบํารุงการศึกษาที่ให้
เบิกจ่ายตามประเภทและอัตราข้างต้น ประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(2) ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
(3) ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
(4) ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
(5) ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
(6) ค่าจ้างครูที่มคี วามเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
(ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552)
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2) สถานศึกษาของเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา
2.1 สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละไม่เกิน
(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า
10,856 บาท
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
10,556 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
12,647 บาท
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
12,947 บาท
2.2 สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละไม่เกิน
(1) ระดับอนุบาล หรือเทียบเท่า
3,874 บาท
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
3,404 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2,635 บาท
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2,605 บาท
2.3 ประเภทอาชีวศึกษา
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
1.1 สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน ปีละไม่เกิน
19,487 บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดตามประเภทวิชาหรือสายวิชา *
1.2 สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ปีละไม่เกิน
5,791 บาท
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดตามประเภทวิชาหรือสายวิชา *
(2) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท่ า และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.) หรื อ เที ย บเท่ า ให้ เ บิ ก ได้ ค รึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา
2.1 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทัศนศาสตร์ ปีละไม่เกิน
30,000 บาท
2.2 พานิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีละไม่เกิน
25,000 บาท
(3) ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1) อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
1.1 สถานศึกษาของทางราชการ ให้เบิกจ่ายได้เต็มจํานวน
ที่ได้จา่ ยไปจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ
20,000 บาท
1.2 สถานศึกษาของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้ครึง่ หนึ่งของ
จํานวนที่ได้จา่ ยไปจริงแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ
20,000 บาท
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2) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2.1 ให้เบิกค่าใช้จา่ ยต่างๆได้ทุกประเภทในลักษณะเหมาจ่ายทัง้ ปีการศึกษา
2.2 กรณีผู้มีสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรไปแล้วในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียน
ภาคต้นของปีการศึกษา 2551 ซึ่งยังไม่ครบสิทธิ ให้นําหลักฐานการชําระค่าการศึกษาของบุตรมาขอใช้สิทธิเบิกค่า
การศึกษาของบุตรเพิ่มในส่วนที่ไม่ครบสิทธิได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
หมายเหตุ รายละเอียดเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
2.4 หลักการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ขัน้ ตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.finance.up.ac.th พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีเป็นสถานศึกษาของเอกชน ให้แนบใบอนุญาตให้เก็บเงินค่าเล่าเรียน (ร.12)
3 หลักฐานแสดงการเป็นบุตร เช่น ทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองบุตร, ใบสูตบิ ัตร
4 สําเนาทะเบียนสมรส
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ขอใช้สิทธิเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้การพิจารณารับรองเอกสาร
ดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 3 ส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ เพื่อขอเบิกเงินที่กองคลัง
- เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบเอกสาร เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
- เจ้าหน้าที่กองคลังตัดงบประมาณและส่งเอกสารให้งานการเงินจ่ายตรวจสอบและจัดทําเช็ค
เสนอผูบ้ ริหารลงนาม และจ่ายเช็คให้ผขู้ อใช้สทิ ธิ
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ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผูข้ อใช้สทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. กรณีเป็นสถานศึกษาของเอกชน ให้แนบใบอนุญาตให้เก็บเงินค่าเล่าเรียน (ร.12)
3. หลักฐานแสดงการเป็นบุตร เช่น ทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองบุตร, ใบสูตบิ ัตร
4. สําเนาทะเบียนสมรส
เสนอผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้นเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ผูข้ อใช้สทิ ธิ ส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินที่กองคลัง
เจ้าหน้าทีก่ องคลังตรวจสอบเอกสาร เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
เจ้าหน้าที่กองคลังตัดงบประมาณและส่งเอกสารให้งานการเงินจ่ายตรวจสอบ
เสนอเช็คให้ผบู้ ริหารเพื่อลงนาม
จ่ายเช็คให้ผขู้ อใช้สทิ ธิ
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3. สิทธิการลา
3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สทิ ธิองิ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2555 และพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555
1) การลาป่วย
- มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วย 1 ปีงบประมาณละ 60 วันทําการ ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเป็น
เวลานาน ปีงบประมาณละไม่เกิน 120 วันทําการ (ครึ่งปีงบประมาณไม่เกิน 60 วันทําการ)
- ผูซ้ ึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัตงิ านก็ได้
ในกรณีที่ผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
- การลาป่ ว ยตั้ ง แต่ 30 วั น ขึ้ น ไป ต้ อ งมี ใ บรั บ รองของแพทย์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอํานาจอนุญาตจะ
สั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผูม้ อี ํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
- การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดีย วหรือ หลายครั้งติด ต่อ กัน ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทาง
ราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
2) การลากิจส่วนตัว
- มีสิทธิลากิจไม่เกิน 45 วันทําการ แต่ในปีที่เริ่มปฏิบัติงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน
15 วันทําการ
- ผูซ้ ึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอ
หรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดงานไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบ
โดยเร็ว
ในกรณีมเี หตุพเิ ศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผล
ความจําเป็นต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ อี ํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัตงิ าน
3) การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตร
- กรณีที่มีความประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มสี ทิ ธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
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4) การลาคลอดบุตร
- ผู้ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองของแพทย์
- การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่
เกิน 90 วัน
- ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค์
จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
- การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้
ถือว่าการลาประเภทนั้นสิน้ สุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตัง้ แต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
5) การลาพักผ่อน
- มีสทิ ธิลาพักผ่อนประจําปี ในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทําการ
- ถ้าในปีใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันที่
ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20
วันทําการ
- สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
- ผูท้ ี่ปฏิบัตงิ านยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อน
6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจญ์
- กรณีผมู้ คี วามประสงค์ จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือผูท้ ี่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์
จะลาไปประกอบพิ ธีฮัจ ย์ ณ เมือ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดีอ าระเบีย ให้ เ สนอหรือ จัด ส่ งใบลาต่อ ผู้ บัง คับ บั ญ ชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อย
กว่า 60 วัน
- ในกรณีมเี หตุพเิ ศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้ชแี้ จงเหตุผลความจําเป็นประกอบการลา
และให้อยู่ในดุลพินจิ ของผูม้ อี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
- ผูซ้ ึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้ว จะต้องอุปสมบท
หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้
จะต้องนับรวมอยูภ่ ายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
- ผูซ้ ึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดงานไปแล้ว
หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัว
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กลับเข้าปฏิบัตงิ านตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผมู้ อี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธฮี ัจย์โดยให้ถอื ว่าวันที่ได้หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
- สามารถลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่ง 120 วัน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 12 เดือน
7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- ผูซ้ ึ่งเมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการ
ตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ตามวันเวลาในหมายเรียกนัน้ โดยไม่ตอ้ งรอรับ คําสั่งอนุญาต และให้ผบู้ ังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ
- เมื่อผู้ที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวม
แล้วไม่เกิน 15 วัน
3.2 พนักงานราชการ ใช้สทิ ธิตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
1) ลาป่วย
- มีสทิ ธิลาป่วยได้เท่าที่ปว่ ยจริงแต่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
- กรณีลาติดต่อกันตัง้ แต่ 3 วันขึน้ ไป ผูม้ อี ํานาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบการลา
ก็ได้
2) ลาคลอดบุตร
- มีสทิ ธิลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการ 45 วัน อีก 45 วัน
รับจากสํานักงานประกันสังคม
3) ลากิจส่วนตัว
- มีสทิ ธิลากิจส่วนตัวได้ปลี ะไม่เกิน 10 วันทําการ
4) ลาพักผ่อน
- สิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทําการ
- สําหรับปีแรกที่ยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อน และสะสมวันลา
5) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล
- มีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดม
พลหรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลาได้ ปีหนึ่งไม่
เกิน 60 วัน
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- เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 7
วัน
6) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจญ์
- ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี มีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จํานวน
1 ครัง้ ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ
- มีสทิ ธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน และการลาไปประกอบพิธฮี ัจญ์มสี ทิ ธิลาได้ไม่เกิน 120 วัน
หมายเหตุ ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทํางานไม่ถงึ 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัวและ
การลาพักผ่อนลงตามส่วนของจํานวนวันที่จา้ ง
ขั้นตอนการขอใช้สทิ ธิการลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ และลาคลอดบุตร
บุคลากรขออนุมัตลิ าป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร และลาพักผ่อน
โดยกรอกแบบฟอร์มดังนี้
1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กจ 01-01-02)
2. แบบใบลาพักผ่อน (กจ 01-01-03)
งานธุรการ/เลขาคณะ รับเอกสารและดําเนินการตรวจสอบ
จํานวนวันลาสะสม ภายในปีงบประมาณที่ทําการลา
เสนอผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น ให้ความเห็น
ผูอ้ ํานวยการ/คณบดี พิจารณาอนุมัติ /ไม่อนุมัติ

แจ้งบุคลากร

งานธุรการ/เลขาคณะ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ
ให้บุคลากรทราบ
กอง/ศูนย์/คณะ สรุปผลการลาของบุคลากรภายในหน่วยงานประจําเดือน
ส่งกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่รวบรวม ผลสรุปการลาของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อบันทึกลงในทะเบียนประวัตขิ องพนักงานมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียกเข้ากองประจําการในยามปกติ
ผู้ขอใช้สิทธิ ทําบันทึกข้อความขอยกเว้นการเรียกเข้ากองประจําการในยามปกติ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาใบสําคัญ สด.9 ,สด.35 ,สด.10 และสด.43
4. สําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ฯ
5. ตารางสอน
6. บัญชีรายชื่อขอยกเว้น ม.14(5)
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากร ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากร ทําหนังสือแจ้งสัสดีจังหวัด

สัสดีจังหวัดส่งหนังสือยกเว้นการเรียกเข้ากองประจําการในยามปกติ
กลับมายังมหาวิทยาลัยพะเยา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ เสนอเอกสารให้อธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ
ส่งเอกสารให้ผขู้ อใช้สิทธิทราบ
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ขั้นตอนการขอลาอุปสมบท
ผูข้ อใช้สทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มขอลาอุปสมบท (กจ 01-01-01) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารรับรองคุณสมบัตผิ ขู้ อบรรพชาอุปสมบทจากทางวัด(ถ้ามี)

เสนอผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้นเพื่อให้การรับรอง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากรรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมเสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขออนุมัตทิ ําคําสั่งให้พนักงานลาอุปสมบท และสําเนาคําสั่งแจ้งพนักงานทราบ

เมื่อผูข้ อใช้สทิ ธิลาอุปสมบทครบตามกําหนด
ให้ทําหนังสือขอกลับเข้าปฏิบัตงิ านส่งเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากรรับเรื่อง และเสนอขออนุมัตทิ ําคําสั่ง
ให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัตงิ าน และสําเนาคําสั่งแจ้งพนักงานทราบ
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4.หอพักสวัสดิการ
การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภารกิจด้านบริการหอพักจะต้องคํานึงถึง เพราะการ ให้สวัสดิการที่พักใน
มหาวิทยาลัย ควรจะต้องจัดสวัสดิการที่ดี ต้องมี คุณภาพและส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ตลอดถึงความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยจึงจัดให้ สําหรับบุคลากรสายวิชาการนั้น ปัจจุบันมี
หอพักที่ดูแลทัง้ หมด 10 หลัง รวม 260 ห้อง
มหาวิท ยาลัย ได้ดํ าเนินการก่อ สร้ างอาคารที่พัก ภายในมหาวิท ยาลั ย ขึ้นจํานวนหนึ่ง เพื่อ รองรับ ความ
ต้องการด้านที่อยูอ่ าศัย โดยจัดสรรที่พัก ดังนี้
- หอพัก นิเวศน์ 1-3
จํานวน 119 ห้อง
- หอพัก มพอ. 1-7
จํานวน 141 ห้อง
4.1 ผูม้ สี ทิ ธิเข้าพักอาศัย
- เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรพิจารณาจัดให้
เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
- เป็นบุคลากรทีไ่ ม่มบี า้ นพักเป็นของตนเองหรือคูส่ มรส ในเขตรัศมี 50 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย
4.2 ข้อปฏิบัติ
- เมื่อได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ผู้พักอาศัยต้องยินยอม ให้มหาวิทยาลัย
หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง เดือนละ 1,000 บาท และค่าไฟฟ้าตามมิเตอร์ทใี่ ช้
- ผูพ้ ักอาศัยต้องรักษาความสะอาดเคหะสถานของตนเองและส่วนรวมให้สะอาดอยูเ่ สมอ
- ผูพ้ ักอาศัยต้องดูแลรักษาครุกัณฑ์และอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่มีประจําที่พักอาศัยให้ อยู่ในสภาพ
ทีใ่ ช้การได้
- ถ้าย้ายออกให้สง่ คืนห้องพักเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย
- ถ้ า อุ ป กรณ์ ภ ายในหอพั ก เสี ย หายหรื อ เสื่ อ มสภาพลง ให้ บุ ค ลากรที่ พั ก อาศั ย ในห้ อ งนั้ น เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
4.3 ข้อห้ามสําหรับผูเ้ ข้าพักอาศัย
- ไม่นําสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลีย้ งในที่พัก
- ไม่ใช้ที่พักเป็นสํานักงานเพื่อดําเนินการธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการที่ผดิ กฎหมาย
- ไม่ตอ่ เติมดัดแปลงที่พักนอกจากได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือ
- ไม่ทําการใดๆที่ขดั ต่อความสงบสุขของผูอ้ ื่นในอาคารที่พักเดียวกัน
- ไม่ทําให้ที่พักอาศัย อาคาร สกปรกเลอะเทอะ
- ไม่ตอ่ เติมดัดแปลงอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ แล้วในอาคาร
นอกจากได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
- ห้ามมั่วสุมเล่นการพนัน
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4.4 การหมดสิทธิอาศัยในที่พกั มีสาเหตุดังต่อไปนี้
- ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามข้อกําหนดในสัญญาหอพัก
- เข้าอาศัยครบกําหนด 10 ปี
- พ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่วา่ กรณีใดๆ
- แสดงเจตนาคืนห้องพักเป็นลายลักษณ์อักษร
- ไม่ปฏิบัตติ ามประกาศของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีหนังสือให้ยา้ ยออก
- ไปศึกษาต่อหรืออบรมดูงาน หรือ วิจัย โดยไม่ได้พกั ในห้องพักติดต่อกันเกิน 1 ปี
- ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลาตลอดหลักสูตรการศึกษา
4.5 การคืนสิทธิในการเข้าพักอาศัย
- เมื่อผู้พักอาศัยหมดสิทธิในการเข้าพักตาม ข้อ 4 ให้ผู้เข้าพักอาศัยดําเนินการคืน ห้องพัก แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน
- ค่ า เช่ า จะเริ่ ม คิ ด ตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า พั ก จนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยที่ ยื่ น แบบฟอร์ ม การขอคื น
ห้องพัก ที่กองการเจ้าหน้าที่
- ค่าเช่าห้องพัก ค่าน้ํา และค่าไฟจะหักผ่านในบัญชีเงินเดือน
- ต้องทําการขนย้ายทรัพย์สนิ ออกจากที่พักให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่สนิ้ สิทธิในการพัก
อาศัย
4.6 การขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการ
1) บุ ค ลากรแจ้ ง ความประสงค์ โ ดยกรอกแบบฟอร์ ม การจองหอพั ก กจ 06-01-02 สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.personnel.up.ac.th
2) แนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 1 นิว้ จํานวน 1 ใบ
4.7 การคืนห้องพัก
สําหรับบุคลากรที่ต้องการออกจากห้องพัก ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ดําเนินการกรอกแบบฟอร์มการคืน
ห้องพัก กจ 06-01-03 และยื่นต่องานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
4.8 การขอเปลีย่ นแปลงห้องพัก
บุคลากรที่ได้รับสิทธิพักอาศัยแล้วสามารถดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงห้องพักได้ โดยวิธีการทํา
บันทึกข้อความ ระบุห้องพักปัจจุบันและห้องพักที่ขอเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก
เสนอต่ออธิการบดี ผ่านงานสวัสดิการบุคลากร และการอนุมัติให้อยู่ในดุลพินจิ ของผูม้ อี ํานาจอนุมัติ
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ภาพหอพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยพะเยา
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ขั้นตอนการจองหอพัก
ผูม้ สี ทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มการจองหอพัก (กจ 06-01-02)
พร้อมแนบหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)และรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป
แจ้งผูข้ อจองให้ทราบ
กรณีหอ้ งพักไม่วา่ ง

เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากร
ตรวจสอบข้อมูล

เสนอผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ
มอบกุญแจห้อง/ค่ามัดจํา
ทําสัญญาที่พักอาศัย

แจ้งผูย้ ื่นขอใช้สทิ ธิ

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการบุคลากร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ลงคุมและสําเนาใบขอจองห้องพัก
ที่ได้รับการอนุมัตมิ อบหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
กองอาคารสถานที่

งานสวัสดิการบุคลากรเก็บต้นฉบับ
จัดเข้าแฟ้มตามชื่อหอพัก

เสนออธิการ/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เพื่อลงนาม
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ขั้นตอนการคืนหอพัก

ผูป้ ระสงค์คนื หอพัก
กรอกแบบฟอร์มการคืนหอพัก (กจ 06-01-03)
พร้อมคืนกุญแจห้องพัก

เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากร
ตรวจสอบข้อมูล

เข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ภายใน
ห้องพัก

ติดต่อกองคลัง
ตรวจสอบยอดค้างชําระ

เสนอเรื่องให้อธิการ/ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเพื่อขออนุมัติ
กองคลัง
ลงคุมใบขอคืนห้องพัก/สําเนามอบ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป

งานสวัสดิการบุคลากร
เก็บต้นฉบับจัดเข้าแฟ้มตามชื่อหอพัก

กองอาคารสถานที่
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5.เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับสวมใส่ในการเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ
สําคัญของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ยกเว้นกลุ่ม
พนักงานบริการ เครื่องแบบพิธกี ารมี 3 ชนิด คือ
5.1 เครื่องแบบปกติขาวของพนักงาน ให้มลี ักษณะดังต่อไปนี้
5.1.1 หมวก
ชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สาย
รัดคางสีทองกว้างหนึ่งเซนติเมตร มีดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดห้า เซนติเมตร
ติดที่ขา้ งหมวกข้างละหนึ่งดุม ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายถักสีขาว ที่หน้าหมวก ติด เครื่องหมายประดับหน้าหมวก
หญิง ให้ใช้หมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทองกว้างหนึ่งเซนติเมตร มีดุม
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดหน้าเซนติเมตร ติดที่ข้างหมวกข้างละหนึ่ง ดุม ผ้าพัน
หมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดเครื่องหมายประดับหน้าหมวก
5.1.2 เสือ้
ชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเส้นผ่าศูนย์กลาง สอง
เซนติเมตร ห้าดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ
เหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย
หญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาว แบบคอกลมหรือคอป้านแขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บ หลัง
สีตะเข็บ ที่แนวสาบอก กลัดดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดห้า เซนติเมตร สามดุม
สําหรับแบบเสื้อคอแหลม และห้าดุม สําหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ หนึ่งกระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ
เฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อตัวในเป็นเสื้อคอพับแขนยาว สีขาวผูกผ้าพันคอสีดําเงื่อนกะลาสี ผู้
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ เหนือกระเป๋าบนซ้าย
ด้วย
5.1.3 เครื่องหมายประดับคอเสือ้
ให้ใช้เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติสีขาวพนักงานมหาวิทยาลัย
ตอนหน้าทัง้ สองข้าง
5.1.4 อินทรธนู
ให้ใช้อนิ ทรธนู ติดทับเสือ้ เหนือบ่าทัง้ สองข้างเครื่องแบบปกติขาว
5.1.5 กางเกง กระโปรง
ชาย ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาวขายาว ไม่พับปลายขา เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดํา
หญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกร็ดหน้าด้าน สองเกร็ด และด้านหลัง สองเกร็ด ยาวปิดเข่า
ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสือ้ คอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับ เสือ้ คอป้าน
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5.1.6 รองเท้า ถุงเท้า
ชาย ให้ใช้รองเท้าหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุม้ ส้นสีดํา ถุงเท้าสีดํา
หญิง ให้ใช้รองเท้าหนังหรือวัตถุเทียมหนังหุม้ ส้น และปิดปลายเท้าสีดํา ไม่มลี วดลาย ส้น
สูงไม่เกิน สิบเซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนือ้

ภาพประกอบ : เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัย
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5.2 เครื่องแบบครึ่งยศ
เครื่องแบบครึ่งยศมีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงของ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย ชาย หรือกระโปรงของพนัก งานมหาวิท ยาลัย หญิงให้ใ ช้ผ้าสีดําและให้ผู้รับ พระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ อ กเสื้ อ เหนื อ กระเป๋ า บนด้ า นซ้ า ย สํ า หรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพาย ให้ ป ระดั บ แต่ เ หรี ย ญราชอิ ส ริ ย าภรณ์ โ ดยไม่ ต้ อ งสวม
สายสะพาย

ภาพประกอบ : เครื่องแบบครึ่งยศ
5.3 เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่องแบบเต็มยศมีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศและสําหรับผู้ไ ด้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้สวมสายสะพายร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ภาพประกอบ : เครื่องแบบเต็มยศ
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5.4 เครื่องแบบปฏิบัตงิ านชุดพิธกี าร ของพนักงานกลุ่มบริการ
ตามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารงานบุค คลประจํามหาวิท ยาลัย พะเยา ครั้ง ที่ 6/2555
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเครื่องแบบปฏิบัติงานชุดพิธีการ ของพนักงานกลุ่มบริการ โดย
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิสวมใส่ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร, ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร, ผู้ปฏิบัติงาน
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์, ผู้ดูแ ลเด็ก , นายช่า งเทคนิค , เจ้า หน้า ที่ห้อ งปฏิบัติก ารวิศ วกรรมศาสตร์ (ครูช่า ง),
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน, พนักงานเข้าและเย็บเล่ม, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, คนงาน ให้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
5.4.1 อิ น ทรธนู มี แ ถบกว้ า ง 1 เซนติ เ มตร สามแถบ แถบบนขมวดเป็ น วงกลมขนาดวั ด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร แถบดังกล่าวให้ใช้สเี หลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู
เฉพาะแถบต้นแรกอินทรธนูให้ขลิบด้วยสีม่วง กว้าง 5 มิลลิเมตร และติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา สีทอง
บนอินทรธนู
5.4.2 เข็ ม ขั ด ทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท อง เป็ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอนกว้ า ง 3.5 เซนติ เ มตร ยาว 5
เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ตรงกลางหัวเข็มขัด ขณะคาดเข็มขัด ห้ามคาดเข็มขัดปล่อย
ชายยาว ปลายเข็มขัดควรโผล่เฉพาะส่วนที่หมุ้ ด้วยโลหะเท่านัน้ หรือ ไม่ก็สอดซ่อนปลายไว้
5.4.3 เครื่องหมายโลหะสีทอง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง กว้าง 2 เซนติเมตร
สูง 2.5 เซนติเมตร
5.4.4 ป้ายชื่อพื้นสีดํา ขนาดกว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อ
สกุล และตําแหน่งในสายงานตาม ที่กําหนด และติดป้ายชื่อเหนือกระเป๋าด้านขวา
5.4.5 การแต่งกายสุภาพบุรุษ
1. เสื้อสีกากีคอพับ แขนสั้น มีกระเป๋าติดหน้าอกข้างละ 1 ใบ มีแถบอยู่ตรงกลางตาม
แนวดิ่ง ใบปกกระเป๋า รูปมนชายกลางแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อ 6 เม็ด (รวมคอเสื้อ)
ไม่มจี บี
2. กางเกงสีกากี ไม่พับปลายขา กระเป๋าข้างตรง มีจบี หน้าหรือไม่ก็ได้
5.4.6 การแต่งกายสุภาพสตรี
1. เสือ้ สีกากีคอแบะ ปล่อยเอว แขนสัน้
2. กระโปรงสีกากี ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อยไม่มีตะเข็บ ห้ามมีจีบรอบ ห้ามผ่า ห้าม
ปลายบานเป็นสุม่ หรือตัดปลายยามครึ่งน่อง
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6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยหากปฏิบัติงานจนมีความดีความชอบและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะมีสิทธิ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามระเบี ย บสํ า นั ก งานนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.
2538
กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สรุปได้ โดยย่อ ดังนี้
1.
ส่ ว นราชการระดั บ กรม
ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีเพื่อทําหน้าที่รวบรวมรายชื่อ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ พิจารณาคุณสมบัติ
กลั่นกรองความดีความชอบ ตามระเบียบที่กําหนด พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
2. ส่วนราชการระดับกรมจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการและข้อมูลประกอบตามแบบบัญชี
รายชื่อและเอกสารประกอบการขอพระราชทาน ตามแบบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด เสนอกระทรวง
เพื่อพิจารณา
3. กระทรวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและรับรอง
อีกชัน้ หนึง่ ก่อนนําเสนอปลัดกระทรวง
4. ปลัดกระทรวงเสนอรายชื่อไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย และชัน้ ต่ํากว่าสายสะพาย
6.
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เสนอรายชื่ อ บุ ค คลพร้ อ มทั้ ง ชั้ น ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมควรขอพระราชทาน ให้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
7. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายชื่อให้สํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความ
กราบบังคมทูล พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
9. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก แบ่งออกเป็น 8 ชั้น คือ
ชัน้ สูงสุด

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

(ม.ป.ช.)

ชัน้ ที่ 1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

(ป.ช.)

ชัน้ ที่ 2

ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก

(ท.ช.)

ชัน้ ที่ 3

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

(ต.ช.)

ชัน้ ที่ 4

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

(จ.ช.)

ชัน้ ที่ 5

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

(บ.ช.)

ชัน้ ที่ 6

เหรียญทองช้างเผือก

(ร.ท.ช.)

ชัน้ ที่ 7

เหรียญเงินช้างเผือก

(ร.ง.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ยิ่งมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น 8 ชั้น คือ
ชัน้ สูงสุด

มหาวชิรมงกุฎ

(ม.ว.ม.)

ชัน้ ที่ 1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(ป.ม.)

ชัน้ ที่ 2

ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย

(ท.ม.)

ชัน้ ที่ 3

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

(ต.ม.)

ชัน้ ที่ 4

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

(จ.ม.)

ชัน้ ที่ 5

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

(บ.ม.)

ชัน้ ที่ 6

เหรียญทองมงกุฎไทย

(ร.ท.ม.)

ชัน้ ที่ 7

เหรียญเงินมงกุฎไทย

(ร.ง.ม.)

36

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

37

เกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มลี ักษณะพิเศษ

ลําดับ

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถงึ

1

ประจําแผนก หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า

บ.ม.

จ.ช.

2

หัวหน้าแผนก หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า

จ.ม.

ต.ม.

3

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
หรืออาจารย์

จ.ช.

ท.ม.

4

ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
รองคณบดี
รองผูอ้ ํานวยการศูนย์
รองผูอ้ ํานวยการ
สถาบัน หัวหน้า
ภาควิชา หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า

ต.ม.

ท.ม.

5

รองศาสตราจารย์

ต.ม.

ป.ม.

6

รองอธิการบดี คณบดี
ผูอ้ ํานวยการสถาบัน
ผูอ้ ํานวยการศูนย์ หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า

ท.ม.

ท.ช.

7

ศาสตราจารย์

ท.ม.

ป.ช.

8

อธิการบดี หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่า

ท.ม.

ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการ
เลื่อนขั้นตรา
1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตําแหน่ง

หมายเหตุ

1. ต้องปฏิบัตงิ านติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
นับตัง้ แต่วนั เริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวัน
2. การขอพระราชทานเลื่อนชัน้ พระราชพิธเี ฉลิมพระชนม์พรรษาที่จะ
ตรา เว้นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ขอพระราชทานไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
5 ปีบริบูรณ์ ตามลําดับ จนถึง 2. การนับระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
เกณฑ์ชนั้ สูงสุดของตําแหน่ง
สําหรับพนักงานที่เปลี่ยนสถานะมา
จากข้าราชการหรือย้ายมาจาก
3. ลําดับที่ 5 และ 8 เสนอขอ รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นให้นบั ระยะเวลา
พระราชทานตามลําดับ เมื่อได้ ต่อกันได้แต่ตอ้ งมีระยะเวลา
ท.ช.แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม.
ปฏิบัตงิ านในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่มิใช่สว่ นราชการที่เสนอขอ
4. ลําดับที่ 7 เสนอขอ
พระราชทานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีบริบูรณ์
พระราชทานตามลําดับ เมื่อได้ 3. อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ท.ช.แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม.
ของรัฐที่มิใช่สว่ นราชการทีด่ ํารง
เมื่อได้ ป.ม.แล้ว 3 ปี เสนอขอ ตําแหน่งติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่นอ้ ย
ป.ช.
กว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตัง้ แต่วันที่
เริ่มทําสัญญาจ้างจนถึงวันก่อนวัน
พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาของ
ปีที่จะขอพระราชทาน
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เกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานราชการ
--------------------1. กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค
1.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
· เริ่มต้นขอ บ.ม.
· เลื่อนได้ถงึ จ.ช.
1.2 เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชัน้ ตรา
· เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
· ได้ บ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
· ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
· ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
· เริ่มต้นขอ บ.ช.
· เลื่อนได้ถงึ ต.ม.
2.2 เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชัน้ ตรา
· เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
· ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
· ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
· ได้ จ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
3.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน
· เริ่มต้นขอ จ.ม.
· เลื่อนได้ถงึ ต.ช.
3.2 เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชัน้ ตรา
· เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
· ได้ จ.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
· ได้ จ.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
· ได้ ต.ม. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
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หมายเหตุ:
1. พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึง
วันก่อนวันพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยวัน 60 วัน
2. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มชี ื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานราชการที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําหมวด
ฝีมอื ขึน้ ไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ
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7.สวัสดิการสงเคราะห์
7.1 เงินสมทบช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันรายละไม่
เกิน 1,000 บาท มีหลักฐานการประกอบ ดังนี้
- ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.2 เงินแสดงความยินดี กรณีบุคลากรทําการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ให้
จ่ายเงินขวัญถุง คูล่ ะ 5,000 บาท และให้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว หรือ กรณีบุคลากรทําการสมรสกับบุคคลภายนอก
และจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จ่ายเงินขวัญถุง คนละไม่เกิน 1,000 บาท และให้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว มี
หลักฐานประกอบ ดังนี้
- สําเนาทะเบียนสมรส
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.3 เงินแสดงความยินดีกรณีบุคลากรมีบุตร วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้
มีสิทธิเบิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่มีบุตรจากสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไม่เกิน 3 คน มีหลักฐานประกอบ ดังนี้
- สําเนาใบสูตบิ ัตร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.4 กรณีสมาชิกพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ วงเงินไม่เกินรายละ 2,000 บาท มีหลักฐานประกอบ
ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.5 เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท มี
หลักฐานประกอบ ดังนี้
- สําเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.6 เงินสมทบกรณีคสู่ มรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกถึงแก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน
1,000 บาท ให้สมาชิกใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว มีหลักฐานประกอบ ดังนี้
- สําเนาใบมรณะบัตร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7.7 ค่าจัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัยกรณีคสู่ มรส บุตร ธิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของบุคลากร
ถึงแก่กรรม ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท โดยมีหลักฐานการประกอบการพิจารณา ดังนี้
- สําเนาใบมรณะบัตร
- ใบเสร็จรับเงินในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา
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7.8 เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกทัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงินรายละไม่เกิน 10,000
บาท มีหลักฐานประกอบ ดังนี้
- หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สําเนาบัตรของเจ้าหน้าที่ปกครองชุมชน
- สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
- รูปถ่ายสถานที่ประสบภัย
โดยมหาวิ ทยาลั ยจะแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อพิ จารณาตรวจสอบความเสี ยหายและนํ าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อ่ ไป
- เงินสมทบกรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี ให้จา่ ยเงินเพื่อช่วยงานหรือร่วมทําบุญในการอุปสมบท
ในวงเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท และให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว มีหลักฐานประกอบ คือ สําเนาใบอนุญาต
อุปสมบทหรือใบฉายาบัตร
7.9 เงินสมทบกรณีร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสํานักงาน บุคคลที่ทําคุณประโยชน์หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอ
ความร่วมมือเป็นประจํา ให้จัดหาของที่ระลึกตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ไม่เกิน 2,000 บาท
7.10 เงินสมทบกรณีร่วมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายเงินร่วม
สมทบได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
7.11 เงินสมทบกรณีร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมทอดกฐินกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้
จ่ายเงินสมทบในวงเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท
การเสนอขอเบิกเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เมื่อบุคลากรต้องการเบิกเงินสวัสดิการให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอรับแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ ได้ที่งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.personnel.up.ac.th
2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จําเป็น และให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่
ตนสังกัดอยู่ให้เรียบร้อย
3. นําส่งเรื่องขออนุมัตเิ บิกเงินสวัสดิการ ได้ที่งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ หรือจัดส่ง
เจ้าหน้าที่โดยตรง
4. งานสวัสดิการบุคลากร จะดําเนินการตรวจสอบ และเสนอเรื่องขออนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการ
ต่อผูบ้ ังคับบัญชาในลําดับต่อไป
5. เมื่อดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้ขอเบิกมาเซ็นรับเอกสารเพื่อนําเรื่อง
ส่งผ่านกองคลังดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป
หมายเหตุ : การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ให้สมาชิกดําเนินการภายใน 45 วัน นับแต่มีเหตุ
อันควรได้รับการสงเคราะห์ นัน้

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการสงเคราะห์
ผูข้ อใช้สทิ ธิ กรอกแบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ (กจ 06-01-01)
พร้อมแนบหลักฐาน
เสนอผู้บงั คับบัญชาชั้นต้นเพือ่ ให้การรับรอง

กองการเจ้าหน้าทีร่ ับเรื่อง
เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการบุคลากร ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

มอบงานธุรการเพื่อตัดงบประมาณฯ

เสนออธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อขออนุมัติ

ลงคุมใบขอเบิกสวัสดิการทีไ่ ด้รับการอนุมัตแิ ล้ว

ติดต่อผู้ขอใช้สทิ ธิสวัสดิการเพื่อรับเอกสารคืน

ผู้ขอเบิกสวัสดิการดําเนินการส่งเอกสาร
เพื่อขอเบิกเงินที่กองคลัง

42

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

43

8. สวัสดิการเงินกู้ (หน่วยงานภายนอก)
8.1 โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยจัดทําสินเชื่อ
โครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อบุคลากรภาครัฐ
8.2 โครงการเงินกู้ ชพค. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ได้เปิดให้สมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ชว่ ยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ยื่นกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
8.3 โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยพะเยา
8.4 โครงการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ตามข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างธนาคารกรงไทยกับมหาวิทยาลัยพะเยา
9. สวัสดิการรถยนต์ส่วนกลาง
9.1 บริการรถบัสรับ – ส่ง บุคลากร ระหว่างในเมือง – มหาวิทยาลัย
9.2 บริการรถยนต์สว่ นกลางแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น
- รถตู้
จํานวน 5 คัน
- รถหกล้อ
จํานวน 1 คัน
- รถบัส
จํานวน 1 คัน
9.3 รถยนต์ประจําคณะ/กอง จํานวน 19 คัน
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผูข้ อใช้รถ/หน่วยงาน ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง(กจ 06-02-01) หรือ(กจ 06-02-02)
แจ้งผูต้ ดิ ต่อทันที
กรณีไม่สามารถจัดรถให้ได้

เจ้าหน้าทีห่ น่วยยานพาหนะ
ตรวจสอบตารางการขอใช้รถ
เสนอผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติ
ว่าง
- แจ้งพนักงานขับรถ
- แจ้งผูข้ อใช้รถทราบ

ไม่ว่าง

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร
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10. ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคลกลุ่ม
ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่ 46(20)/2555 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 8
พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมมีมติมอบให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมสวัสดิการโครงการประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลกลุม่ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
ตารางข้อกําหนดจํานวนเงินจํากัดความคุม้ ครองและจํานวนเบีย้ ประกันภัย
บริษัท ศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี รายละเอียดดังนี้
ความคุ้มครอง(อบ.2)

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด

การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร
- จากอุบัตเิ หตุ

100,000 บาท

- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้าย

100,000 บาท

- จากอุบัตเิ หตุที่ผู้ได้รับความคุม้ ครองขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์

100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัตเิ หตุแต่ละครั้ง

10,000 บาท

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

10,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว(ต่อคน)

300 บาท

11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับ บุค ลากรเพื่อ เป็นการส่งเสริม ให้ส มาชิก มีก ารออมทรัพ ย์และเป็นสวัส ดิก าร ตลอดจนเป็น
หลักประกันให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกตาย หรือเมื่อสมาชิกออกจากงาน
- นโยบายย่อยตราสารหนี้ (ไม่มหี นุ้ กูเ้ อกชน)
- นโยบายย่อยตราสารหนี้
- นโยบายย่อยผสม

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

12.แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
12.1 แบบฟอร์มเอกสารภายใน
1) แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ (กจ 06-01-01)
2) แบบฟอร์มการจองหอพัก (กจ 06-01-02)
3) แบบฟอร์มขออนุมัตคิ นื ห้องพัก (กจ 06-01-03)
4) ใบขออนุญาตใช้รถยนต์สว่ นกลางไปราชการต่างจังหวัด (กจ 06-02-01)
5) ใบขออนุญาตใช้รถยนต์สว่ นกลางในเขตจังหวัดพะเยา (กจ 06-02-02)
6) แบบฟอร์มขอรับรองความเสียหาย กรณีประสบอุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย (กจ 06-02-09)
7) แบบใบลาอุปสมบท (กจ 01-01-01)
8) แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กจ 01-01-02)
9) แบบใบลาพักผ่อน (กจ 01-01-03)
10) แบบใบขอยกเลิกวันลา (กจ 01-01-04)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.personnel.up.ac.th
12.2 แบบฟอร์มเอกสารภายนอก
1) แบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน (สปส.1-03)
2) แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
3) แบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน สําหรับผูเ้ คยยื่นแบบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน สปส. 1- 03
และ (สปส.1-03/1)
4) แบบแจ้งการลาออกของผูป้ ระกันตน (สปส. 6-09)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.sso.go.th
5) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.finance.up.ac.th
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กจ 06-01-01

แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่.............เดือน....................พ.ศ................
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัตเิ บิกเงินสวัสดิการ
อธิการบดี

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ...............................................................................................
สังกัด(ภาควิชา/หน่วยงาน)......................................................(คณะ/กอง/วิทยาลัย).........................................................................
มหาวิทยาลัยพะเยา ประสงค์จะขออนุมัตเิ บิกเงินสวัสดิการ ดังนี้

เงินสมทบช่วยเหลือกรณีบุคลากรเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน รายละไม่เกิน
1,000 บาท

เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทําการสมรสและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จา่ ยเงินขวัญถุง คนละ 1,000 บาท
และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว

เงินขวัญถุงกรณีบุคลากรทําการสมรสระหว่างพนักงานด้วยกันและจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายให้จา่ ยเงิน
ขวัญถุง คูล่ ะ 5,000 บาท และให้ใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว

เงินแสดงความยินดีกรณีบุคลากรได้บุตร วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และถ้าบิดาและมารดาเป็นสมาชิก ให้มสี ทิ ธิเบิก
เพียงคนเดียวเท่านัน้ ทัง้ นี้ ให้จา่ ยเงินแสดงความยินดีกับสมาชิกที่มบี ุตรไม่เกิน 3 คน

กรณีสมาชิกพ้นจากพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากเกษียณอายุราชการ วงเงินไม่เกินรายละ 2,000 บาท

เงินสมทบกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัย วงเงินไม่เกินรายละ 1,000 บาท

เงินสมทบกรณีคู่สมรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ของสมาชิกถึงแก่กรรม รายละไม่เกิน 1,000 บาท
ให้สมาชิกใช้สทิ ธิเบิกจ่ายได้เพียงครัง้ เดียว

ค่าจัดหาพวงหรีดในนามของมหาวิทยาลัยกรณีคสู่ มรส บุตร บิดา มารดา (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)
ของสมาชิกถึงแก่กรรม รายละไม่เกิน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกทัย เป็นเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท

เงินสมทบกรณีบุคลากรลาอุปสมบทตามประเพณี เป็นเงินรายละไม่เกิน 1,000 บาท และให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้เพียง
ครัง้ เดียว
พร้อมกันนี้ได้สง่ หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ

สูตบิ ัตร

ใบมรณะบัตร

ทะเบียนสมรส

อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตดิ ว้ ย จะเป็นพระคุณยิ่ง
(ลงชื่อ).............................................................
(.........................................................)
ผูข้ อเบิก
หมายเหตุ : เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้สะดวก (ผูข้ อเบิกเงินสวัสดิการ)...............................................................
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-2คํารับรองของผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น
ขอรับรองว่าข้อความในคําร้องข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงเห็นสมควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)...............................................
(.............................................)
ตําแหน่ง............................................
ความเห็นของหัวหน้างานสวัสดิการ
 เห็นสมควรอนุมัติ
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชือ่ )................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง............................................
ความเห็นของผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
 เห็นสมควรอนุมัติ
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(.................................................)
ตําแหน่ง............................................
ความเห็นของอธิการบดี/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.........................................................................................................
.................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง............................................
หมายเหตุ : การขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ ให้สมาชิกดําเนินการภายใน 45 วัน นับแต่มเี หตุอันควรได้รับการสงเคราะห์นนั้
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ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

แบบฟอร์มการจองหอพัก
วันที่.......เดือน...................พ.ศ.............
เรื่อง
เรียน

ขอจองห้องพัก
อธิการบดี
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................นามสกุล.................................อายุ..........ปี
สังกัดคณะ/วิทยาลัย................................สาขาวิชา...............................ตําแหน่ง................................
สถานภาพ
O พนักงานมหาวิทยาลัย
O ลูกจ้างชั่วคราว
O อื่นๆ...................
บรรจุ/จ้าง ตัง้ แต่วันที.่ .....เดือน.............ปี........ รวมระยะเวลาบรรจุ / จ้าง ได้.......ปี.......เดือน........วัน(นับถึงวันยื่นจอง)
วุฒกิ ารศึกษา O ปริญญาเอก O ปริญญาโท O ปริญญาตรี
ภูมลิ ําเนา จังหวัด......................เบอร์โทรศัพท์สว่ นตัว........................เบอร์ที่ทํางาน..........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบีย บของมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยเรื่องการเข้าพั กอาศัยในหอพั ก
ของมหาวิทยาลัยและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในที่พัก ของมหาวิทยาลัยทุก ประการ และ
ได้แนบเอกสารสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณามาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตดิ ว้ ย จะเป็นพระคุณยิ่ง
หลักฐานที่แนบ
Ο สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
Ο สําเนาทะเบียนบ้าน
Ο สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
Ο รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป
ความเห็นเจ้าหน้าที่
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
ลงชื่อ...........................
.........../.........../.....

ลงชื่อ..............................................................
(..............................................................)
ผู้ยื่นความจํานง

ความเห็นหัวหน้างานสวัสดิการ/ผู้ได้รับมอบหมาย
Ο เห็นควรอนุมัติ
Ο ไม่อนุมัติ เพราะ...........................
ลงชือ่ .....................................
........./......../..........
ความเห็นอธิการบดี/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
Ο อนุมัติ
Ο ไม่อนุมัตเิ พราะ..................
ลงชื่อ.........................................
(….……….……..………………)

ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
......../.........../..........

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

49

กจ 06-01-03

แบบฟอร์มการคืนหอพัก
ส่วนที่ 1
วันที่........เดือน.................พ.ศ.............
เรื่อง
เรียน

ขอคืนห้องพัก
อธิการบดี
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล...................................................
สังกัดคณะ/วิทยาลัย.......................................................สาขาวิชา.................................................................
ตําแหน่ง..........................................ความประสงค์ขอคืนห้องพัก เลขที.่ ............ชื่อหอพัก...............................
ซึ่งปัจจุบันพักกับ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................โดยขอคืนห้องพักตัง้ แต่
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ..............เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตดิ ว้ ย จะเป็นพระคุณยิง่
ลงชื่อ........................................
(..................................................)
ผู้ยื่นความจํานง

ส่วนที่ 2
ความเห็นเจ้าหน้าที่กองคลัง
Ο ไม่มยี อดค้างชําระ
Ο มียอดค้างชําระ จํานวน.........................................

ส่วนที่ 3
ความเห็นหัวหน้างานสวัสดิการ/ผู้ได้รับ
มอบหมาย

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

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

ลงชื่อ.................................
.........../.........../...........

ลงชื่อ.................................
.........../.........../...........

ส่วนที่ 4
ความเห็นผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
Ο เห็นสมควรอนุมตั ิ
Ο อื่นๆ ....................................................
ลงชื่อ.................................
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 5
ความเห็นอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย
Ο อนุมัติ
Ο ไม่อนุมตั ิ เพราะ..............................................
ลงชื่อ..................................
(....................................)

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 1
วันที.่ ..............เดือน........................................พ.ศ..................
เรียน ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ด้วย...............................................สังกัด.................
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้รถยนต์ไป................................
เพื่อ.....................................................................................
จํานวน................คัน คนนั่ง............................คน
ตัง้ แต่วันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................
ถึงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ...................
โดยให้รถยนต์ไปรับที่.......................................................
ออกเดินทางตัง้ แต่เวลา......................................................

ส่วนที่ 2
เรียน ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หน่วยยานพาหนะได้จดั รถยนต์สว่ นกลางจํานวน.........คัน ดังนี้
1.รถยนต์............ทะเบียน...............พนักงานขับ.............................
2.รถยนต์...........ทะเบียน................พนักงานขับ.............................
3.รถยนต์...........ทะเบียน................พนักงานขับ.............................
4.รถยนต์...........ทะเบียน................พนักงานขับ............................
ไปปฏิบัตงิ านราชการในครัง้ นี้
ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
หัวหน้างานสวัสดิการ หรือ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)ผูข้ ออนุญาต
ส่วนที่ 4
รถยนต์กลับถึงมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่............เดือน...................................พ.ศ.....................
เวลา.................................น.
ลงชื่อพนักงานขับรถ...........................................
(นาย............................................)

ส่วนที่ 3

O อนุญาต
O ไม่สามารถจัดรถให้ได้
(.....................................................................)
ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อผูท้ ี่จะไปรับ...........................................เบอร์โทรผูท้ ี่จะไปรับ...............................................
เวลารับ.............................................สถานที่รับ......................................................................
สถานที่สง่ ...............................................................................................................................
ชื่อ / เบอร์โทรผูป้ ระสานงาน....................................................................................................
ให้แนบสําเนาบันทึกการขออนุมัติไปราชการต่างจังหวัดด้วย
ข้อควรจําปฏิบัติ 1. เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ เป็นหน้าที่ของผูข้ ออนุญาตให้รถยนต์ที่จะต้องติดตามดําเนินเรื่องและเสนอให้
มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน
2. การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ไปราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ถ้าเกิดความเสียหาย ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์
ต้องรับผิดชอบ
3. เมื่อปฏิบัตริ าชการเสร็จแล้วต้องรีบนํารถยนต์กลับโดยด่วน

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 1
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ..................
เรียน ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ด้วย.................................................................
ตําแหน่ง.................................สังกัด............................
ขออนุญาตใช้รถ(ไปที่ไหน)............................................
เพื่อ.......................................มีคนนั่ง.......................คน
ในวันที่.......................................เวลา.......................น.
ถึงวันที่......................................เวลา........................น.
ลงชื่อ.........................................
(................................................)
ผูข้ ออนุญาต
ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 3

อนุญาต
...................................................
ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 4
รับทราบ.............................................................
(.................................................)พนักงานขับรถ
ส่วนที่ 5
กลับถึงมหาวิทยาลัยเวลา...............................น.
...............................................................ผู้ใช้รถ
ส่วนที่ 6

ได้จัดรถยนต์................................................
หมายเลขทะเบียน........................................
ชื่อ(พ.ข.ร.)...................................................
ลงชื่อ..........................................
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ในกรณีไม่สามารถจัดรถได้
เรียน........................................................
หน่วยยานพาหนะ ไม่สามารถจัดรถให้ได้เนื่องจาก
........................................................................................
.........................................................................................
...................................................
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
ระบุชื่อผูท้ ี่จะไปรับ/เบอร์โทรศัพท์/สถานที่รับ/สถานที่สง่ /ชื่อและเบอร์โทรผูป้ ระสานงาน
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ข้อควรจํา
1. เมื่อเกิดความเสียหายขึน้ เป็นหน้าที่ของผูข้ ออนุญาตใช้รถยนต์ ที่จะต้องติดตามดําเนินเรื่อง
และเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน
2. การเดินทางนอกเส้นทางที่ไปราชการโดยไม่มเี หตุอันควร ถ้าเกิดความเสียหายขึน้ ผูข้ อ
อนุญาตใช้รถยนต์ตอ้ งรับผิดชอบ
3. เมื่อปฏิบัตริ าชการเสร็จแล้วต้องรีบนํารถยนต์กลับโดยด่วน

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร
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แบบฟอร์มขอรับรองความเสียหาย กรณีประสบอุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย
เขียนที่................................................
วันที่........เดือน...............พ.ศ..............
เรื่อง
เรียน

ขอรับรองความเสียหายจาก..............................
อธิการบดี
ตามที่ขา้ พเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................พักอาศัยอยูบ่ า้ นเลขที.่ ............................
หมู.่ ........................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต........................จังหวัด.................................... บ้านพักอาศัย
ได้รับความเสียหายจาก (อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภยั )เมื่อวันที่.......เดือน.............พ.ศ.....................โดยมีทรัพย์สนิ เสียหายขัน้ ต้น
(ตามรูปถ่ายแนบ) ดังนี.้ 1. อาคารสิ่งปลูกสร้าง
1.1 ............................................................ 1.2 ...........................................................................
1.3 ............................................................ 1.4 ............................................................................
1.5 ............................................................ 1.6 ...........................................................................
2. พืน้ ที่การเกษตร
2.1 ............................................................ 2.2 ..........................................................................
2.3 ........................................................... 2.4 ...........................................................................
2.5 ........................................................... 2.6 ...........................................................................
3. สิ่งของใช้อื่นๆ
3.1 ............................................................ 3.2 ..........................................................................
3.3 ........................................................... 3.4 ...........................................................................
3.5 ........................................................... 3.6 ...........................................................................
รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ..............................บาท(.........................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
..................................................
(......................................................)
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
วันที่.......เดือน..................พ.ศ................
1. ขอรับรองว่า นาย/ นาง/นางสาว........................................ เป็นเจ้าของบ้าน เช่าผูอ้ ื่นอยู่ อื่นๆ...
2. ได้รับความเสียหายดังข้อความข้างต้น จริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................
(......................................................................)
ตําแหน่ง................................................................
หมายเหตุ : ผูร้ ับรองได้แก่ ผู้ใหญ่บา้ น, กํานัน, นายอําเภอ, นายก อบต. ,นายกเทศมนตรี, ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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แบบใบลาอุปสมบท
(เขียนที่)........................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ.............
เรื่อง ขอลาอุปสมบท
เรียน...............................................
ข้าพเจ้า.............................................................................ตําแหน่ง..............................................
สังกัด...................................................................................................................................................................
เกิดวันที่............................................................เข้ารับราชการ เมื่อวันที่................................................................
ข้าพเจ้า  ยังไม่เคย  เคย อุปสมบท บัดนีม้ ีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัด..........................
ตัง้ อยู่ ณ.................................................................................กําหนดวันที่.............................................................
และจะจําพรรษาอยู่ ณ วัด...............................................................ตัง้ อยู่ ณ........................................................
จึงขออนุญาตลาอุปสมบทมีกําหนด..........วัน ตั้งแต่วันที่.................................ถึงวันที่..........................................
ขอแสดงความนับถือ
.................................................
(...................................................)

ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................
(...................................................)
วันที่..............................................

คําสั่ง
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต
............................................................................................................................................................................
......................................................................................................
(...................................................)
วันที่..............................................

กองการเจ้ าหน้ าที งานสวัสดิการบุคลากร
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แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(เขียนที่)...............................................
วันที่........เดือน......................พ.ศ...............
เรื่อง.............................................
เรียน............................................
ข้าพเจ้า...............................................................................ตําแหน่ง............................................
สังกัด...................................................................................................................................................................
ป่วย
ลา
กิจส่วนตัว
เนื่องจาก.............................................
คลอดบุตร
ตัง้ แต่วันที่.............................................................ถึงวันที่.......................................................มีกําหนด.............วัน
ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย
กิจส่วนตัว
คลอดบุตร ครัง้ สุดท้ายตัง้ แต่วันที่.......................................................
ถึงวันที่............................................................มีกําหนด............................วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
.............................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..........................................................
(.........................................................)

สถิตกิ ารลาในปีงบประมาณนี้
ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครัง้ นี้ รวม
ป่วย
กิจส่วนตัว
คลอดบุตร
(ลงชื่อ)....................................ผูต้ รวจสอบ
ตําแหน่ง......................................
……..…/…….…./…………

ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
………………………………………………….
………………………………………………….
(ลงชื่อ)........................................
ตําแหน่ง...........................................
.........../............./...............

คําสั่ง

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ)................................................
ตําแหน่ง............................................
......../............./...............
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กจ 01-01-03

แบบใบลาพักผ่อน
(เขียนที่)..........................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ............
เรื่อง ขอลาพักผ่อน
เรียน...................................................
ข้าพเจ้า........................................................................ตําแหน่ง...................................................
สังกัด........................................................................................มีวันลาพักผ่อนสะสม.............................วันทําการ
มีสทิ ธิลาพักผ่อนประจําปีนี้อกี ๑๐ วันทําการ รวมเป็น.....................................................วันทําการ ขอลาพักผ่อน
ตัง้ แต่วันที่.............................................................ถึงวันที่...............................................มีกําหนด.....................วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ )......................................................
(.......................................................)
สถิตกิ ารลาในปีงบประมาณนี้
ลามาแล้ว
ลาครัง้ นี้

รวมเป็น

(ลงชื่อ)..............................................ผูต้ รวจสอบ
ตําแหน่ง............................................
............../............./...............

ความคิดเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
…..................................................
....................................................
(ลงชื่อ).........................................
ตําแหน่ง........................................
……..…/……….…./…………
คําสั่ง

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ)......................................................
ตําแหน่ง...............................................
.........../............./..............
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กจ 01-01-04

แบบใบขอยกเลิกวันลา

(เขียนที่)...........................................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ..................
เรื่อง......................................
เรียน.....................................
ตามที่ขา้ พเจ้า..............................................................ตําแหน่ง....................................................
สังกัด...................................................................................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ลา...............................................................ตั้งแต่วันที่..................................................................
ถึงวันที่........................................................................รวม...........................วัน นัน้
เนื่องจาก......................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา......................................................................................................จํานวน.............................วัน
ตัง้ แต่วันที่...................................................................ถึงวันที่....................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).....................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง.................................................
ความเห็นผูบ้ ังคับบัญชา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง.......................................................
.........../........../..........
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ).................................................
ตําแหน่ง..............................................
............../............./...............
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง  พร้อมทัง้ กรอกข้อความเท่าที่จําเป็น
1. ข้าพเจ้า....................................................................ตําแหน่ง.............................................................................
สังกัด ศูนย์/วิทยาลัย/คณะ/กอง.........................................................................................................................
2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
 ตนเอง
 คูส่ มรส ชื่อ.............................................................. เลขประจําตัวประชาชน……………………………………
 บิดา

ชื่อ............................................................ ..เลขประจําตัวประชาชน……………………………………

 มารดา ชื่อ........................................................... .. เลขประจําตัวประชาชน……………………………………
 บุตร

ชื่อ........................................................... . เลขประจําตัวประชาชน……………………………………
เกิดเมื่อ............................................................เป็นบุตรลําดับที่.......................
 ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

 เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

ป่วยเป็นโรค.............................................................................................................................................................
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล)..................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตัง้ แต่วนั ที่................................ถึงวันที่................................
เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ ...........................................บาท(..............................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน...........................ฉบับ
3. ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ตามสิทธิ

 เฉพาะส่วนที่ขาดอยูจ่ ากสิทธิที่ได้รับจากแหล่งอื่น
 เฉพาะส่วนที่ขาดอยูจ่ ากสัญญาประกันภัย

เป็นเงิน.............................................บาท (.......................................................…………………..) และ
(1) ข้าพเจ้า  ไม่มสี ทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น
 มีสทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่นแต่คา่ รักษาพยาบาลที่ได้รับต่ํากว่าสิทธิตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
 มีสทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 เป็นผู้ใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
(2) ..............ข้าพเจ้า  ไม่มสี ทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น
 มีสทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่น แต่คา่ รักษาพยาบาลที่ได้รับต่ํากว่าสิทธิตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
 มีสทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 มีสทิ ธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งงานอื่นในฐานะเป็นผูอ้ าศัยสิทธิของผูอ้ ื่น
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4. เรียน อธิการบดี
ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าข้าพเจ้ามีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจํานวนที่
ขอเบิก ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
( ลงชือ่ )……………………………………………...ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
( ................................................................... )
วันที่..................เดือน.....................พ.ศ. .......................
5. คํารับรองของผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้น
6. หัวหน้างานงบประมาณ/ผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมาย
 ขอรับรับรองข้อความในแบบฟอร์มฉบับนีเ้ ป็น
เรียน อธิการบดี
ความจริงทุกประการ จึงเห็นควรอนุมัติ
...........................................................................
 อื่นๆ............................................................. .................................................................................
......................................................................... .................................................................................
...............................................................................
ลงชื่อ...............................................
(...................................................)

ลงชื่อ...............................................
(...................................................)

7. ความเห็นของผูอ้ ํานวยการกองการกองคลัง
 เห็นสมควรอนุมัติ
 อื่นๆ.............................................................

8. ความเห็นของอธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
 อนุมัติ
 อื่นๆ.............................................................

ลงชื่อ..................................................
(......................................................)
9.

ลงชื่อ..................................................
(......................................................)

ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน.........................................................บาท
(.......................................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ).............................................................ผูร้ ับเงิน
(...............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................ผูจ้ า่ ยเงิน
(...............................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.............
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ใบติดใบเสร็จ

จํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินเงิน เล่มที่.........เลขที่..........ลงวันที่...........................................จํานวน..............ฉบับ
จํานวนเงิน ..............................................บาท(..........................................................................) ข้าพเจ้าได้ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาล
ลงชื่อ............................................ผูข้ อเบิก
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง Ο พร้อมทัง้ กรอกข้อความเท่าที่จาํ เป็น
1. ข้าพเจ้า.......................................................................ตําแหน่ง……………………………………..……………………………………
สังกัด (คณะ/กอง/วิทยาลัย).............................................(ภาควิชา/หน่วยงาน)..........................................................
2. คูส่ มรสของข้าพเจ้าชือ่ .......................................................................................................................................
Ο ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
Ο เป็นข้าราชการ
Ο ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง.....................................สังกัด..................................................
Ο เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.................................................................................
3. ข้าพเจ้าเป็นผูม้ สี ทิ ธิและขอใช้สทิ ธิเนื่องจาก
Ο เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
Ο เป็นมารดา
4. ข้าพเจ้าได้จา่ ยเงินสําหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้
Ο (1) เงินบํารุงการศึกษา
Ο (2) เงินค่าเล่าเรียน
1) บุตรชื่อ.............................................................................เกิดเมื่อ……………………....................……………………
เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา )...................................เป็นบุตรลําดับที่ ( ของมารดา ).....................................
( กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )
แทนที่บุตรลําดับที่.....................................................
ชื่อ..............................................เกิดเมื่อ.......................................ถึงแก่กรรมเมื่อ.....................................
สถานศึกษา...............................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................
ชัน้ ที่ศกึ ษา.......................................
(1) Ο
(2) Ο
จํานวน...................................บาท
2) บุตรชื่อ........................................................................เกิดเมื่อ………………….....................………………………….
เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา )....................................เป็นบุตรลําดับที่ ( ของมารดา )..................................
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )
แทนที่บุตรลําดับที่...................................................
ชื่อ...........................................เกิดเมื่อ......................................ถึงแก่กรรมเมื่อ.........................................
สถานศึกษา................................................อําเภอ...................................จังหวัด.......................................
ชัน้ ที่ศกึ ษา...........................................
(1) Ο
(2) Ο
จํานวน..............................บาท
3) บุตรชื่อ.......................................................................เกิดเมื่อ……………….....................…………………….……..
เป็นบุตรลําดับที่ ( ของบิดา )...................................เป็นบุตรลําดับที่ ( ของมารดา )...................................
(กรณีเป็นบุตรแทนทีบ่ ุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว )
แทนที่บุตรลําดับที่....................................................
ชื่อ...........................................เกิดเมื่อ......................................ถึงแก่กรรมเมื่อ.........................................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ...................................จังหวัด.........................................
ชัน้ ที่ศกึ ษา................................................ (1) Ο
(2) Ο
จํานวน...............................บาท
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5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
Ο ตามสิทธิ
Ο เฉพาะส่วนที่ยงั ขาดจากสิทธิ
รวมเป็นเงิน...........................................บาท ( ............................................................................)
6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
Ο ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อความที่ระบุขา้ งต้นเป็นความจริง
Ο บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตร
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
Ο เป็นผู้ใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เพียงฝ่ายเดียว
Ο คูส่ มรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน ห รือหน่วยงานอื่นใด ต่ํากว่าจํานวนที่ได้รับจากทางราชการ
จํานวน..........................................บาท จริง
( ลงชื่อ )………………………………....................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
วันที.่ ..............เดือน..............................พ.ศ.....................
7. คํารับรองของผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ต้น
ขอรับรองข้อความในแบบฟอร์มฉบับนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ จึงเห็นสมควรอนุมัติ
(ลงชือ่ )……………………………………….
( ................................................ )
8. ความเห็นหัวหน้างานงบประมาณ
Ο เห็นสมควรอนุมัติ
Ο อื่นๆ.............................................................
ลงชื่อ..................................................
(......................................................)
10. ความเห็นของอธิการบดี/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
Ο อนุมัติ
Ο อื่นๆ.............................................................
ลงชื่อ..................................................
(......................................................)

9. ความเห็นของผูอ้ ํานวยการกองคลัง
Ο เห็นสมควรอนุมัติ
Ο อื่นๆ..........................................................
ลงชื่อ..........................................
(.................................................)
11. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จํานวน.........บาท(..............................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)........................................................ผูร้ ับเงิน
(.................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................ผูจ้ า่ ยเงิน

(................................................................)
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ...........
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ใบติดใบเสร็จ

จํานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินเงิน เล่มที่.........เลขที่..........ลงวันที่...........................................จํานวน..............ฉบับ
จํานวนเงิน ..............................................บาท(..........................................................................) ข้าพเจ้าได้ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาล
ลงชื่อ............................................ผูข้ อเบิก
(..................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................

