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1. ยืมเงินทดรองจ่าย (จากกองคลัง) 

1.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 
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• ว1817 แนวปฏิบัตใินการยืมเงินทดรองจ่าย 

1.2 สรุปสาระสำคัญ 

“เงินยมื” หมายความว่า เงินยมืทดรองจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย หรือเงินยมืทดรองจ่ายหมุนเวียน

ของส่วนงานหรือมหาวทิยาลัย 

เงินยืมทดรอง ให้ยืมได้ตามงวดงานหรือแผนการเบิกจ่ายเงินหากเป็นโครงการ หรือกิจกรรม  ของ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมแีหล่งทุนสนับสนุนและวันเวลาท่ีดำเนนิงาน 

เงินยมืทดรองจ่ายเพื่อการอื่นๆให้ยืมทดรองจ่ายได้ตามประมาณการค่าใชจ้่ายไม่สามารถนำเงินทด

รองจ่ายทำการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ได้ 

1.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1.3.1 ใบยมืจากระบบ ERP (PA) เสนอ ต่อหัวหน้าส่วนงาน 

1.3.2 แนบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน สำเนาบันทึกขออนุมัติเดินทาง, สำเนาขออนุมัติ ค่าใช้จ่าย

, สำเนาบันทึกขออนุมัติโครงการ ,รายละเอยีดโครงการและกำหนดการ พร้อมรับรองสำเนา 

1.3.3 เสนอมายังกองคลังก่อนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 10 วันทำการ สำหรับการจัดทำ โครงการ/

กิจกรรมต่างๆ และอย่างนอ้ย 7 วันทำการ สำหรับการปฏบัิตงิานหรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

1.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

1.4.1 การชำระคืนเงินยมืในกรณตี่างๆ ดังนี้ 

• การยืมเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน,ค่าพัสดุที่ติดต่อ

โดยตรง หรือพัสดุที ่ไม่ให้เครดิตแก่ส่วนงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

ค่าใชจ้่ายในการประชุม ค่าใชจ้่ายท่ีจำเป็นต้องจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ 

ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ส่งคืนเงินที่เหลือจ่าย ส่งให้กองคลังภายใน 15 วัน นับจากวัน 

สิน้สุดการดำเนนิการ 

• การยืมเงินในการวจิัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม การ ประชุม ฝึกอบรม 

สัมมนา จัดทำโครงการ ต่างๆ ให้ส่งคืนเงินท่ีเหลอืจ่าย ส่งให้กองคลังภายใน 30 วัน นับ

จากวัน สิน้สุดการดำเนนิการ 

• ทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนพัฒนาบุคลกร ชดใชค้ืนเงินยมื ส่งให้กองคลัง ภายใน 30 วัน 

หลังเสร็จสิ้นการจ่ายเงิน 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/04-03-2565-143340-NEWW%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%202565_637820099715566267.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/04-03-2565-143340-NEWW%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%202565_637820099715566267.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/%E0%B8%A71817%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_636941141007899604.pdf
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1.4.2 การขอขยายระยะเวลาส่งเอกสารชดใชเ้งินยมื มีขัน้ตอนดังนี้ 

• จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารชดใช้เงินยืม , รายงานผล

การปฏิบัติงาน (ตัวอย่างที่ 1) และสำเนาใบยืมเงินทดรองจ่าย ก่อนวัน ครบกำหนดชดใช้

คืนเงินยมื 5  วันทำการ 

• ส่งมายังกองคลังเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดี  มอบหมาย ทำ

การการขอขยายระยะเวลาการส่งเอกสารชดใชเ้งินยมืได้คร้ังละไม่เกิน 30 วัน 

• ผู้ขอขยายเวลาส่งเอกสารชดใช้เงินยืมส่งบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาส่ง  เอกสาร

ชดใช้เงินยืมหลังวันครบกำหนดระยะเวลาคืนเงินยืม จะไม่สามารถขยาย ระยะเวลาส่ง

เอกสารชดใชเ้งินยมืได้ไม่ว่ากรณใีด 

• กรณผีู้ยืมเงินขอเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการดำเนนิโครงการหรือกิจกรรม เกิน 60 วันจาก

กำหนดการเดิม ให้ส่งคืนเงินยมืโดยเร็ว อย่างชา้ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ

ให้เลื่อนหรือขยายระยะเวลา 

•  

• หากผู ้ยืมเงินทดรองจ่ายมิได้ชำระคืนเงินยืมทดรองจ่าย กองคลังจะดำเนินการหัก 

เงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินอื่นใด ร้อยละ 50 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินอื่นใด

คงเหลือสุทธิ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินยืมที่ต้องชำระคืนและอย่างช้าต้องส่งชำระคืนให้เสร็จ

สิน้ภายใน 1 ปี  

• กรณยีกเลิกกิจกรรมหรือโครงการ ให้ส่งคืนเงินยมืโดยเร็ว อย่างชา้ภายใน 7 วัน  
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ตัวอย่างท่ี 1 
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2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 

2.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2563 

สรุปสาระสำคัญ 

ค่าใชจ้่ายท่ีต้องตรวจรับพัสด ุ

- ค่าถ่ายเอกสาร 

- ค่าน้ำ 

- ค่าหนังสอืพิมพ ์

ค่าใชจ้่ายประจำเดือนท่ีไม่ตอ้งตรวจรับพัสด ุ

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลงิ 

- ค่าสาธารณูปโภค เช่น คา่น้ำประปา ค่าไฟฟา้ คา่ไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2.2.1 จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นราย 3 เดือน 6 เดือนหรือ 12 เดือน โดย ระบุ

จำนวน เดือน และจำนวนเงินที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่  ได้รับจัดสรรใน

แต่ละประเภทรายการ โดยค่าใช้จ่ายท่ีต้องตรวจรับพัสดุน้ันให้ระบุ กรรมการตรวจรับในบันทึก

ข้อความขออนุมัติน้ี (ตัวอย่างท่ี 2) แนบในการ เบิกจ่ายครัง้แรก)  

2.2.2 เมื่อครบกำหนดการเบิกเงินค่าใชจ้่ายประจำเดอืนให้ดำเนนิการจัดทำบันทึกข้อความ ขออนุมัติ

เบิกค่าใชจ้่ายประจำเดือนน้ันๆ (ตัวอย่างท่ี 3) (ตัวอย่างท่ี 4) ตามใบส่ง ของท่ีร้านคา้เรียกเก็บ 

2.2.3 แนบรายละเอียดประกอบการนำส่งในแต่ละครั้ง เช่น การนำส่งน้ำดื่ม , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่า

หนังสือพมิพ์ , ค่าน้ำมันเชื้อเพลงิ 

2.2.4 แนบใบส่งของ (กรณีค่าใช้จ่ายที่ต้องตรวจรับพัสดุประทับตรากรรมการตรวจรับพัสดุ  หลังใบ

ส่งของ) 

2.2.5 แนบสำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใชจ้่ายท่ีได้จัดทำตามข้อ 1 พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง 

2.2.6 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใช้จ่ายดำเนนิงาน (PE) 

2.3 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

- 

 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170310-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202563_637384424503012518.pdf
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ตัวอย่างท่ี 2 
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ตัวอย่างท่ี 3 
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ตัวอย่างท่ี 4 
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3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

3.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากรายไดข้องมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2563 

3.2 สรุปสาระสำคัญ 

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชงิปฏบัิตกิาร การบรรยายพเิศษการดูงาน การฝึกงานหรือท่ีเรียกชื่อท้ังใน

ช่วงเวลาจัดที่แน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน โดยไม่มี

การรับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

“การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยาย และการตอบปัญหา จากวิทยากรเพียง

ฝ่ายเดียว 

“การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการ

บรรยายเช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอาจกำหนดให้มีการฝึก

ปฏบัิตดิ้วยก็ได้ 

“การบรรยายพิเศษ” หมายความว่า การให้ความรู ้โดยการบรรยาย ในเรื ่องที ่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพิ่มเตมิแก่ผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัย 

“การประชุม” หมายความว่า การจัดกิจกรรมเพื ่อปรึกษาหารือ ชี ้แจง อธิบาย เสนอแนะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ 

3.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

3.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายและระบุวงเงินที่ขอ  อนุมัติ

กองทุนและหมวดเงินท่ีขอเบิก 

3.3.2 หนังสือเชญิประชุม/อบรม/สัมมนา 

3.3.3 กำหนดประชุม/อบรม/สัมมนา 

3.3.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมเลีย้งรับรอง/ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

3.3.5 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน (แนบสำเนาบัตรประชาชน) พร้อมรับรองการ จ่ายเงิน 

3.3.6 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใชจ้่าย 

3.3.7 ใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%202563_637384430460623083.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf


 
 

10 

 

3.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
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4. การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 

4.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใชจ้่ายในการอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 

4.2 สรุปสาระสำคัญ 

“วิทยากร” หมายถึง ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

“ผู ้ เข ้าร ่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา” หมายถึง ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัย หรือ

บุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา” หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการ ลงทะเบียน

หรือเวลาเร่ิมพธีิเปิดการฝึกอบรมจนถึงเวลาสิน้สุดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตามหลักสูตร 

4.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

4.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายซึ่งระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายของวิทยากร ระบุ  แหล่งเงินที่

ขออนุมัติ กองทุนและหมวดเงินโดยจะตอ้งได้รับอนุมัตจิากผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ 

4.3.2 หนังสือเชญิวิทยากร/หนังสือตอบรับ 

4.3.3 กำหนดการโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา 

4.3.4 ใบสำคัญรับเงิน (แนบสำเนาบัตรประชาชน) ระบุรายการค่าตอบแทนการบรรยาย , วันที่

บรรยาย , จำนวนชั่วโมงบรรยายและอัตราการเบิกจ่าย 

4.3.5 บันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวทิยากร 

4.3.6 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

4.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%202563_637384430460623083.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf
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4.4.1 ชั่วโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ได้ไม่เกิน 1 คน 

4.4.2 ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะ หรือ สัมมนาให้

จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรตามจนวนท่ีเหมาะสม โดยรวมถึงผู้ด าเนินงาน อภิปรายหรือสัมมนา

ด้วย 

4.4.3 ชั่วโมงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ท่ีมีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏบัิตแิบ่งกลุ่ม อภิปราย 

หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือโครงการแล้วและ จำเป็นต้องมี

วทิยากรประจำกลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

4.4.4 การนับเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที เป็น 1 ชั่วโมง กรณีไม่ถึง 50 นาทีแต่ไม่น้อยกว่า 25 นาทีให้

จ่าย ค่าสมนาคุณกึ่งหนึ่ง 

 

5. การเบิกคา่ตอบแทนในการปฏิบัตงิานนอกเวลาทำการ 

5.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองการจ่ายเงินตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563 

5.2 สรุปสาระสำคัญ 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ซึ่งปฏบัิตงิานให้แก่มหาวทิยาลัย 

“เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วน

ใหญ่ตอ้งปฏบัิตงิานในที่ตัง้สำนักงานและได้ปฏบัิตงิานนัน้นอกเวลาทำการ 

“เวลาทำการ” หมายถึง เวลาระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันทำการ 

“วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทำการที่ส่วนงานกำหนด

เป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันหยุดทำการ” หมายถงึ วันเสาร์และวันอาทติย์ หรือวันหยุดทำการท่ีมหาวิทยาลัย กำหนดหรือท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันหยุดสำหรับบุคคลนั้นๆ และให้หมายความ รวมถึงวันหยุดราชการประจำปี

หรือวันหยุดพิเศษอื่นๆท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น วันหยุดราชการนอกเหนอืจากวันหยุดราชการประจำปี 

5.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

5.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นพร้อม

รายช่ือผู้ปฏบัิตงิาน วันท่ีเร่ิมปฏบัิตงิานถึงวันท่ีสิ้นสุดและช่วงเวลาท่ีขอปฏบัิตงิาน พร้อมท้ังระบุ

แหล่งเงินท่ีจะขอเบิกโดยจะต้องได้รับอนุมัตจิากผู้มีอำนาจ อนุมัตกิ่อนท่ีจะมีการปฏิบัติงานจริง 

(ตัวอย่างท่ี5) 

5.3.2 ใบลงเวลาปฏบัิตงิานแต่ละวันพร้อมลายเซ็นผู้ควบคุมงาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 1) 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%202563_637384431675225687.pdf
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5.3.3 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน  และ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 2) 

5.3.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการพร้อมทั้ง  ระบุ

จำนวนเงินท่ีขอเบิกและเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัต ิ(ตัวอย่างท่ี6) 

5.3.5 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

 

5.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

วันที่ปฏิบัตงิานนอกเวลา

ราชการ 

เวลาปฏิบัตงิาน อัตราค่าตอบแทน 

วันทำการ เบิกได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 50 บาท/ชั่วโมง 

วันหยุดทำการ เบิกได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 60 บาท/ชั่วโมง 
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แบบฟอร์ม UP_FIN 1 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/8.%20UP_FIN%201-2%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20V.3_636739031646150358.xls
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แบบฟอร์ม UP_FIN 2 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/8.%20UP_FIN%201-2%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20V.3_636739031646150358.xls
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ตัวอย่างท่ี 5 
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ตัวอย่างท่ี 6 
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6. การเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน 

6.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2559 

6.2 สรุปสาระสำคัญ 

“นสิิต” หมายถงึ นิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

“นิสิตช่วยปฏิบัติงาน” หมายถึง นิสิตที่มีการเสนอขออนุมัติให้ช่วยปฏิบัติงาน ในคณะ วิทยาลัย 

หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่อ อย่างอื่นท่ีมีนิสติในสังกัด 

6.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

6.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างนิสิตปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นพร้อม  รายชื่อ

ผู้ปฏบัิตงิาน วันท่ีเร่ิมปฏบัิตงิานถึงวันท่ีสิ้นสุดและช่วงเวลาท่ีขอปฏิบัติงาน พร้อมท้ังระบุแหล่ง

เงินที่จะขอเบิก โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนที่  จะมีการปฏิบัติงานจริง 

(ตัวอย่างท่ี 7) 

6.3.2 ใบลงเวลาปฏบัิตงิานแต่ละวัน พร้อมลายเซ็นผู้ควบคุมงาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 3) 

6.3.3 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏบัิตงิาน พร้อมลงลายมอืช่ือผู้รับเงิน และหัวหน้า ควบคุม

งาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 4) 

6.3.4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ งระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก

และเสนอต่อผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ(ตัวอย่างท่ี 8) 

6.3.5 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

6.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

6.4.1 อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 40 บาท 

6.4.2 ระยะเวลาทำงาน  

1) เปิดภาคเรียน วันปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียนวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง  

2) ปิดภาคเรียน ไม่เกินวันละ 7 โมง 

3) สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/4.4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202559_636168950613030108.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/4.4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202559_636168950613030108.pdf
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แบบฟอร์ม UP_FIN 3 

 
 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/9.%20UP_FIN%203-4%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99V.3_636739033393326181.xlsx
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แบบฟอร์ม UP_FIN 4 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/9.%20UP_FIN%203-4%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99V.3_636739033393326181.xlsx
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ตัวอย่างท่ี 7 
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ตัวอย่างท่ี 8 
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7. การเบิกค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ 

7.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคา่ตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับ

ปริญญาตรีทวภิาค แบบ 2 ภาคการศึกษา พ.ศ. 2554 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองกำหนดอัตราค่าตอบแทนวทิยากร อาจารย์พเิศษ ผู้ป่วย

มาตรฐาน สำหรับสอนนสิิตในรายวชิาระดับปรีคลนิกิและระดับคลินิก สาขาวิชาทางดา้น

วทิยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557 

7.2 สรุปสาระสำคัญ 

“อาจารย์พเิศษ” หมายถงึ ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

ว่าด้วย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธีิการแต่งต้ังอาจารย์พเิศษ พ.ศ. 2553 

“วิทยากรพิเศษ” หมายถึง ผู้ที่คณะ/วิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สอนหรือบรรยายพิเศษ

แก่นิสิตในรายวชิาใดวิชาหนึ่งในบางหัวข้อเป็นคร้ังคราว 

7.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

7.3.1 กรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

• บันทึกข้อความขออนุมัติที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งระบุแหล่งเงินที่จะขอเบิกโดย

จะตอ้งได้รับอนุมัตจิากผู้มีอำนาจอนมุัตลิงนามแล้ว 

• คำสั่งแต่งตัง้อาจารย์พเิศษท่ีได้รับการแต่งตัง้จากอธิการบด ี/ บันทึกข้อความขออนุมัติวิทยากร

พเิศษมาสอนหรือบรรยายท่ีได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัย 

• ตารางสอนในระบบ REG รายวิชาที ่สอน (หากมีการเปลี ่ยนแปลงการสอนให้แนบบันทึก

ข้อความขอเปลี่ยนแปลงการสอนโดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการ

สอน) (ตัวอย่างท่ี 9) 

• แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พเิศษ (แบบฟอร์ม UP_FIN 5) 

• ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 6) 

• กรณีที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน(แบบฟอร์ม 

UP_FIN 10) 

• ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน PE 

7.3.2 กรณีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

• บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่าย และขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน (กรณีเดินทางไปสอนยัง

วิทยาเขต) พร้อมทั้งระบุแหล่งเงินที่จะขอเบิกโดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติลง

นามแลว้ 

• คำสั่งแต่งตัง้อาจารย์พเิศษท่ีได้รับการแต่งตัง้จากอธิการบดี 

• ตารางสอนในระบบ REG รายวชิาท่ีสอน (หากมีการเปลี่ยนแปลงการสอนให้แนบบันทึก  

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%9A%202%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556_635779923764021311.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%9A%202%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556_635779923764021311.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/10492%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/10492%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/10492%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97.pdf
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• ข้อความขอเปลี่ยนแปลงการสอน โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการ

สอน) (ตัวอย่างท่ี 9) 

• แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พเิศษ (แบบฟอร์ม UP_FIN 5) 

• ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 6) 

• ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

7.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

7.4.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษระดับปริญญาตรี 

1. อัตราค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ จำนวนไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 ช่ัวโมง 

2. อัตราค่าตอบแทนวทิยากรพเิศษ จำนวนไม่เกิน 1,000 บาทต่อ 1 ช่ัวโมง 

7.4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐานสำหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรี

คลินิกและระดับคลนิกิ 

1. อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 

1.1 วทิยากร         ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000 บาท 

1.2 อาจารย์พเิศษ   ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000 บาท 

2. อัตราค่าตอบแทนการสอนภาคปฏบัิติ 

2.1 อาจารย์พเิศษ    ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000 บาท 

3. อัตราค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐาน ชั่วโมงละไม่เกิน 250 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

แบบฟอร์ม UP_FIN 5 

. 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/10.%20UP_FIN%205-6%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99V.3_636739033613589529.xls
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แบบฟอร์ม UP_FIN 6 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/10.%20UP_FIN%205-6%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99V.3_636739033613589529.xls
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ตัวอย่างท่ี 9 

 

 

  

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%20V.3_636739029657406884.docx
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8. การเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน 

8.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิค่าตอบแทนแก่ผูส้อนในการ

จัดการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 

8.2 สรุปสาระสำคัญ 

“ผูส้อน” หมายถึง ผูท้ี่ทำการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

8.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

8.3.1 แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูรอ้น (แบบฟอร์ม UP_FIN 7) 

8.3.2 ใบลงเวลาปฏบัิตงิาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 6) 

8.3.3 ตารางสอนในระบบ REG รายวชิาท่ีสอน (หากมีการเปลี่ยนแปลงการสอนให้แนบ 

บันทึก ข้อความขอเปลี่ยนแปลงการสอน โดยเสนอมหาวทิยาลยัเพื่อท าการอนุมัต ิโดยต้อง

ได้รับการอนุมัตกิ่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอน ) (ตัวอย่างท่ี 9) 

8.3.4 แนบรายช่ือนสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบ REG 

8.3.5 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

8.4 หลักเกณฑแ์ละอัตราการเบิกจ่าย 
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แบบฟอร์ม UP_FIN 7 
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9. ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

9.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนนิการจัดสอบประมวล

ความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

9.2 สรุปสาระสำคัญ 

“ผู้คุมสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการคุมสอบ 

“ผู้ออกข้อสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ 

“ผู้ตรวจข้อสอบ” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจข้อสอบ 

“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า นสิติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เข้ารับการสอบประมวลความรู้

รวบยอด 

9.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

9.3.1 แบบใบเบิกค่าคุมสอบ (แบบฟอร์ม UP_FIN 9) 

9.3.2 ตารางเวลาปฏิบัตงิาน (แบบฟอร์ม UP_FIN 6) 

9.3.3 ตารางสอบท่ีระบุวันและเวลาท่ีสอบ ,รายวชิาท่ีสอบและชื่ออาจารย์ผู้คุมสอบ 

9.3.4 ประกาศอัตราค่าคุมสอบ 

9.4 หลักเกณฑแ์ละอัตราการเบิกจ่าย 
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แบบฟอร์ม UP_FIN 9 
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10. การเบิกค่าตอบแทนแหล่งฝึกงานของนิสิต 

10.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน

สำหรับนสิิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

• ระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยาว่าด้วย แนวปฏบัิตใินการเบิกค่าใชจ้่ายในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ของนิสติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10.2 สรุปสาระสำคัญ 

 “แหล่งฝึก” หมายถึง สถานที่ที ่คณะประกาศให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

10.3  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

10.3.1 คำสั่งแต่งตัง้แหล่งฝึกและอาจารย์ผู้สอนประจำแหล่งฝึก 

10.3.2 หนังสือส่งตัวนสิิตฝึกงาน (โดยระบุช่วงเวลาการฝึกงาน) 

10.3.3 ตารางการฝึกงาน 

10.3.4 ประกาศอัตราค่าตอบแทนประจำแหล่งฝึก 

10.3.5 ใบสำคัญรับเงินของอาจารย์ผู้สอนประจำแหล่งฝึกพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนกรณีมี

อาจารย์แหล่งฝึกมากกว่า 1 คนให้อาจารย์แหล่งฝึกคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบรับเงินแทน 

10.3.6 ค่าตอบแทนแหล่งฝึกใช้ใบเสร็จที่ออกจากสถานท่ีนัน้ในการเบิกเงิน/ใบสำคัญรับเงินให้อาจารย์

แหล่งฝึกเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 

10.3.7 ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน (PE) 

10.4  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

หน่วยงาน ประกาศที่ใช้ รายการเบิกจ่าย 

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานสำหรับ

นิสิตระดับปรญิญาตร ีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

กำหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

1.ครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 1 คน คนละไม่เกิน 50บาท/วัน 

2. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ไม่เกิน 1,000บาท/ผลัด 
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https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2556_635779303118347524.pdf
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11. การเบิกค่าของที่ระลึก 

11.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

11.2 สรุปสาระสำคัญ 

- 

11.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

11.3.1 กรณีเงินเชื่อ 

• ใบเสนอราคา ต้องมกีารสบืราคาตัง้แต่ 2 บริษัท/หจก./ร้านขึ้นไป (แบบฟอร์มUP_FIN14) 

• จัดทำใบเสนอซื้อจ้าง/ขอซื้อจ้าง 

• จัดทำใบขอซื้อ/จ้างตามระเบียบพัสดุโดยทำในระบบ ERP 

• ใบส่งของ 

• กรรมการตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุซึ่งออกผ่านระบบ ERP 

• ทำใบขอเบิกเงินในระบบ ERP โดยใชแ้บบฟอร์มค่าใชจ้่ายดำเนนิงาน 

11.3.2 กรณีเงินสด 

• ใบเสนอซื้อจ้าง/ขอซื้อขอจ้าง 

• ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ,บิลเงินสด,ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์ม UP_FIN 17)พร้อมแนบ

สำเนาบัตรประชาชน 

• กรรมการตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุซึ่งออกผ่านระบบ ERP 

• ใบขอเบิกเงิน จากระบบ ERP 

11.4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

ให้เบิกจ่ายได้เท่ากับจ่ายจรงิ ครัง้ละไม่เกิน 3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%202563_637384430460623083.pdf
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แบบฟอร์ม UP_FIN 14 

 

 

 

  

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/17.%20UP_FIN%2014%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%20V.3_636739036084192264.doc
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แบบฟอร์ม UP_FIN 17 

 

  

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/18.%20UP_FIN%2017%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20V.3.1_637007687781279051.xls
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12. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

12.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏบัิตงิาน พ.ศ 2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏบัิตงิาน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2564 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราเงนิเพิ่มพเิศษพนักงานขับรถในการเดินทาง

ปฏบัิตงิาน พ.ศ. 2563 

• บันทึกข้อความ เร่ือง แนวปฏบัิตกิารเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏบัิตงิาน 

12.2 สรุปสาระสำคัญ 

“ผู้มีอำนาจอนุมัติ” หมายความว่า อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

“ผู้ปฏบัิตงิาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ปฏบัิตงิานให้แก่มหาวิทยาลัย และให้หมายรวมถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตามบัญชหีมายเลข 1 ด้วย 

“ผู้เดินทางไปปฏบัิตงิาน” หมายความว่า ผู้ปฏบัิตงิานท่ีเดินทางไปปฏบัิตงิานนอกที่ตัง้สำนักงาน 

“ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใชจ้่ายในการเช่าหอ้งพักในโรงแรม หรือท่ีพักแรม 

“ยานพาหนะประจำทาง” หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการ

ขนส่งทางบก และเรือโดยสารประจำทาง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และให้

หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดท่ีให้บริการขนส่งแก่บุคคลท่ัวไปเป็นประจำโดยมีเส้นทางและอัตรา

ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 

“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถจักยานยนต์ ส่วนบุคคลท่ีมิใช่ของส่วน

งาน ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้เดินทางไปปฏบัิตงิานหรือไม่ก็ตาม 

12.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

12.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน 

พร้อมทั ้งระบุแหล่งเงินที ่จะขอเบิกโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ  

(ตัวอย่างท่ี 10) 

12.3.2 หลักฐานการเบิกจ่าย 

• กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยพาหนะรถยนต์ส่วนตัวต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการ

เดินทางปฏิบัตงิาน 

• การเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไปปฏบัิตงิานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจึงจะ

มสีิทธิเบิกเงนิชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ตามอัตราเงนิชดเชยค่าพาหนะ 

• การคำนวณระยะทาง ให้คำนวณตามระยะทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้

โดยสะดวก ดังนี้ 

1) รถยนต์ส่วนบุคคล   กิโลเมตรละ 5 บาท  

2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 3 บาท 

• กรณีเช่าเหมารถในการไปปฏิบัติงานให้จัดท ทำเอกสารขอซื้อ/จ้างตามระเบียบพัสดุพร้อม  

แนบทะเบียนคู ่มือรถ ,สำเนาบัตรใบอนุญาตขับขี ่ และใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน  

(สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน) พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%202563_637384430007753257.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/24-12-2564-100405-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%892_637759395265788564.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%A3%202563_637384432466192367.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%A3%202563_637384432466192367.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/%E0%B8%A71831%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_636941138869007317.pdf
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• แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชญิประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม โครงการกำหนดการ 

• แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยให้ผู ้เดินทางไปปฏิบัติงานรายงานการเดินทาง  

ไปปฏิบัติงานต่อผู ้ม ีอำนาจอนุมัติ ภายใน 7 วัน นับแต่ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

(แบบฟอร์ม UP_FIN 10)  

• กรณีที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพียง 1 คน ไม่ต้องแนบใบหลักฐาน

การจ่ายเงินค่าใชจ้่ายเดินทางไปปฏบัิตงิาน (ใบขวาง) 

• ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณรีถยนต์ส่วนตัว ,ค่ารถรับจ้าง ,ค่ารถประจำทาง,ค่ารถไฟฟา้

, ท่ีพักเหมาจ่าย (ระบุท่ีอยู่) (แบบฟอร์ม UP_FIN 12) 

• ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (กรณมีกีารเก็บค่าลงทะเบียน) พรอ้มรับรองการจ่ายเงิน 

• ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน หรือค่าธรรมเนยีมผ่านทางด่วน ค่าที่จอดรถ พร้อมรับรองการจ่ายเงิน 

• หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ (ค่าเช่าที่พัก ,ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น) หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช่า

ที่พักจำใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม(Folio) หรือรายละเอียดการเข้าที่พัก 

โดยโรงแรมเป็นผู้จัดทำ พร้อมรับรองการจ่ายเงินในใบเสร็จรับเงิน 

12.4  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
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แบบฟอร์ม UP_FIN 10 
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https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/14.%20UP_FIN%2010-11%20%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20V.3-2_637008568875914634.doc
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แบบฟอร์ม UP_FIN 12

 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15.%20UP_FIN%2012%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20V.3_636759874556185511.xlsx
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ตัวอย่างท่ี 10 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/5.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0)%20V.4_637205580313337166.docx
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13. การเบิกค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ 

13.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคับ แนวปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากรายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 

2563 

• ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง ค่าใชจ้า่ยในการอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563 

13.2 สรุปสาระสำคัญ 

- 

13.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

13.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนนิโครงการและรายละเอียดโครงการ โดยจะตอ้งได้รับอนุมัติจาก

ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัต ิ(ตัวอย่างท่ี 11) 

13.3.2 โครงการที่มีการดำเนินการหลายครั้งให้ใช้บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและ

รายละเอยีดโครงการฉบับจรงิใชใ้นการขอเบิกเงินครัง้แรก 

13.3.3 ในการจัดโครงการครั้งต่อไปให้จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมเป็นครั้ง ๆ โดยระบุ

วันที่ขอจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และใช้สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิน

โครงการและรายละเอยีดโครงการแนบ 

13.3.4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ,ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน และค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปปฏิบัติงานหากมีการขอค่าใช้จ่ายไว้ในรายละเอียดงบประมาณในการดำเนิน

โครงการแล้ว ต้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกครั ้ง เมื ่อมีกา ร

ปฏบัิตงิานนอกเวลาทำการ ,จ้างนิสิตช่วยงานและเดินทางไป ปฏบัิตงิาน 

13.3.5 กรณใีนการดำเนินโครงการมคี่าใชจ้่ายวทิยากร หากมีการระบุในรายระเอียดงบประมาณของ

โครงการชัดเจนแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายละเอียดที่ได้ขอไว้ แต่หากไม่ได้ระบุไว้อย่าง

ชัดเจนให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายของวิทยากร กรณีที่วิทยากรมี

การพักแรมให้ระบุวันเดือนปีที่วิทยากรเดินทางมาและเดินทางกลับ โดยระบุรายการและ

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายท่ีจะทำการขออนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%202563_637384431000686374.pdf
https://finance.up.ac.th/v2/FileUpload/15-10-2563-170307-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%202563_637384430460623083.pdf
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ตัวอย่างท่ี 11 
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