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การเบิกจายเงินสวัสดกิารการรกัษาพยาบาล 

งบประมาณรายจายจากรายไดคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 
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คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2553 



 

 
 
 
คูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลงบประมาณรายจายจากรายไดคณะ 

(งบคณะ) เลมนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนคูมือสําหรับบุคลากรที่ขอเบิกเงิน ผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลงบคณะท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดทําเอกสารในการเบิกจายเงินรวมถึงบุคคลท่ีสนใจและบุคลท่ีเกี่ยวของตองการทราบ
หลักเกณฑ ข้ันตอนและเอกสารท่ีใชในการเบิกจายเงินและยังชวยใหผูเบิกสามารถ ดําเนินการกรอง
แบบฟอรมไดอยางถูกตองเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน พ.ศ. 2553 และระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วา
ดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
พรอมกันนี้ยังมีคําแนะนําในการเบิกเงิน ตลอดจนวิธีการเบิกจายเงิน   ข้ันตอน  ระยะเวลาการเบิกจายและ
แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงใชเปนประโยชน สําหรับการปฏิบัติงานตอไป 

 
 สุมล    สรอยสุมาลี ผูจัดทํา 

 อมราลักษณ   ภูวไนยวีรพงศ ผูตรวจ 
  

คํานํา  



 

 

 
 
 

เร่ือง หนา 
คํานํา 1 
สารบัญ  2 
หลักการและเหตุผล 3 
คูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ)   4 
ข้ันตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ) 5 
ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล (งบคณะ)     แบบฟอรมท่ี 1  7 
คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ)      8 

หนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แบบฟอรมท่ี 2 10 

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  11 
ใบขออนุมัติจายเงิน     แบบฟอรมท่ี 3  12 
คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบขออนุมัติจายเงิน      13 

ใบโอนเงินเขาบัญชี  สอมธ. แบบฟอรมท่ี 4 14 

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบโอนเงินเขาบัญชี  สอมธ.   15 
ใบถอนเงินฝากออมทรัพย     แบบฟอรมท่ี  5  16 

ใบสงเงินฝาก  ออมทรัพย     แบบฟอรมท่ี  6 17 

บันทึกขอความ  แบบฟอรมท่ี 7 18 
 ภาคผนวก  
  1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินของ 

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  พ.ศ.2553  
 

  2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินของ
คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  

 

 

สารบัญ  
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หลักการและเหตุผล 
 
       ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยเหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของคณะ
วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน พ.ศ. 2553 หมวด 7 การจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการแกบุคลากร (ขอ 
21  และ 22) ไดกําหนดการจายเงินสวัสดิการคาเบ้ียประกันสุขภาพ คาใชจายการตัดแวนสายตาหรือใส
คอนแทคเลนซ และคาใชจายการตรวจปองกัน รักษาสุขภาพอนามัยและรักษาสุขภาพฟนสําหรับ
บุคลากรรวมถึงบิดา มารดา   คูสมรส  และบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงสามารถขอรับเงินสวัสดิการเพื่อ
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไดนั้น 
    เนื่องจากฝายท่ีรับผิดชอบในการเบิกจายและดําเนินการเร่ืองการเงินจะไดรับการสอบถามถึง
รายละเอียดและข้ันตอนในการเบิกจายอยางตอเนื่องจากบุคลากรของคณะวารสารศาสตรและ
ส่ือสารมวลชนท่ีใชสิทธิขอรับสวัสดิการ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญท่ีวาควรมีการรวบรวมเอกสาร 
วิธีการ ข้ันตอน เพื่อจัดทําเปนชุดความรูและเอกสาร สําหรับการจัดทําเปนคูมือเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลงบประมาณรายจายจากรายไดคณะฯ เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของคณะฯ 
ไดรับทราบถึงรายละเอียดใหมีความเขาใจและสามารถลดข้ันตอนในการตอบคําถาม หรือแกไข
ขอผิดพลาดของเอกสาร รวมถึงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกจายเงิน 
   การจัดทําคูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการที่ไดรวบรวมฉบับนี้ จะเร่ิมเผยแพรใหบุคลากรไดรับ
ทราบและใชประโยชน โดยฝายการเงินจะประเมินผลหลังจากการนําคูมือนี้ไปใช หากยังพบปญหาการ
การเบิกจายเงินสวัสดิการดังกลาว ก็จะไดนํากลับมาทบทวนและปรับปรุงใหมีความครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพตอไป 
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สวัสดิการคารักษาพยาบาล (งบคณะ) ใหจายเพ่ือเปนคาใชจายในการดูแลสุขภาพสําหรับบุคลากร

ภายในคณะ  รวมถึงบิดา มารดา คูสมรส และบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะท่ีอยูในอํานาจ
ปกครองของบุคลากร ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ   เกี่ยวกับสุขภาพ ดังนี้ 

-  คาเบ้ียประกันสุขภาพ 
-  คาใชจายในการตัดแวนสายตาหรือใสคอนแทคเลนซ 
-  คาใชจายในการตรวจ ปองกัน รักษาสุขภาพอนามัยและรักษาสุขภาพฟน 
โดยมีอัตราการจาย ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับแตวันท่ีมาปฏิบัติงานจายตามจริงไมเกินคนละ 4,500 

บาทตอป 
(2)  ปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับแตวันท่ีมาปฏิบัติงานจายตามจริงไมเกินคนละ 9,000 

บาทตอป 
(3)  ปฏิบัติงานติดตอกันต้ังแต 3 ป นับแตวันท่ีมาปฏิบัติงานจายตามจริงไมเกินคนละ 15,000 บาท

ตอป 
ท้ังนี้เฉพาะขอ (3)  ในกรณีท่ีปใดมีการเบิกจายไมเต็มวงเงินดังกลาวใหนําวงเงินคงเหลือจายของ

บุคคลนั้นมาสมทบรวมกับวงเงินของปถัดมาแตตองไมเกิน 30,000 บาทตอป 
ผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ) ไดแก บุคลากรของคณะ 

ประกอบดวย ขาราชการ และลูกจางทุกประเภทของคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน ท่ีปฏิบัติงานใน
คณะ และอยูในเกณฑตามระเบียบกําหนด 

หลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  ใหบุคลากรท่ีประสงคจะขอรับเงินสวัสดิการ
สงแบบฟอรมขอเบิกเงินพรอมหลักฐานตาง ๆ  (แลวแตกรณี) ดังนี้ 

1. ใบเสร็จรับเงินคาเบ้ียประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัยท่ีระบุวาเปนเบ้ียประกันสุขภาพ 
(ไมรวมถึงคาเบ้ียประกันชีวิต) 

2. ใบเสร็จรับเงินคารักษาฟน คาตัดแวนสายตา หรือใสคอนแทคเลนซ ของสถานพยาบาลทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงคลีนิกทันตกรรม หรือของผูประกอบธุรกิจตรวจวัดสายตาประกอบแวน 

3. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีระบุระยะเวลาการเขารับการตรวจ 
ปองกัน หรือรักษาสุขภาพอนามัย 

4. ใบรับรองแสดงหลักฐานการเบิกเงินจากหนวยงานอ่ืน ในกรณีใชสิทธิเบิกจากหนวยงานอ่ืน
และตองการเบิกสมทบจากคณะ 

คูมือการเบกิจายเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ)    
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ในกรณีท่ีไมสามารถสงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได ใหสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน พรอมหลักฐาน
แสดงจากหนวยงานอ่ืนท่ีใชสิทธิจากหนวยงานอ่ืนและตองการเบิกจากคณะสมทบ 

การจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของและขั้นตอนการเบิกจาย  ก อน เ บิ ก จ า ย เ งิ นสวั ส ดิ ก า ร
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจะตองดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ  ต้ังแตจัดเตรียมเอกสารการเบิกจายท่ี
เกี่ยวของ (แบบฟอรมตาง ๆ) และมีข้ันตอนการเบิกจายแสดงไดดังตารางตอไปนี้  

ขั้นตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ) 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ งานการคลังและพสัดุ 
  เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ระยะเวลา 
จัดทํา 

      
 
                                     

                       
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 

ตรวจสอบความ 
ถูกตอง 

ถูกตอง ไมถูกตองสงให 
ผูขอเบิกแกไข 

บุคลากรของคณะฯ (1)    ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ     
การรักษาพยาบาล (งบคณะ) 

A 

 S 

เอกสารการเบิกจายชุดที ่
 (1) – (7) 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับ
การรักษาพยาบาล (งบคณะ) 

(1) แบบฟอรมที ่ 1 
(2) แบบฟอรมที ่ 2 
(3) แบบฟอรมที ่ 3 
(4) แบบฟอรมที ่ 4 
(5) แบบฟอรมที ่ 5 
(6) แบบฟอรมที ่ 6 
(7) แบบฟอรมที ่ 7 

หนางบใบสําคัญ 

 ใบขออนมุัติเบกิเงิน 

 

(2) 

(3) 

ใบโอนเงินเขาบัญชี สอมธ. 

ใบถอนเงิน สอมธ. 1-2 

ใบสงเงินฝาก สอมธ. 1-2 
 บันทึกขออนุมตัิเบิกเงิน 

(5)  

(6) 

(7) 

ใบขอเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(1) 

ใบเสร็จรับเงิน 

               ใบเสร็จรับเงิน 

(4) 

ใบเสร็จรับเงิน   
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บุคคลท่ีเกี่ยวของ งานการคลังและพสัดุ 
  เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ระยะเวลา 
จัดทํา 

      
 
 
                                                            

                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1 วัน 
 

 
1 วัน 

 
 
 
 
 

เบิกเงินและโอนเขาบัญชี 
ผูขอเบิก 

A 

เอกสารการเบิกจายชุดที ่
 (1) – (7) 

สงเอกสารการเบิกจายเงิน ชุดท่ี (1) – (7) 
ใหเจาหนาท่ีบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี 

2 

ขั้นตอนเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 
(หัวหนางาน/เลขานุการคณะ/รองคณบดีฝายบริหาร/คณบดี) 



 

 

7 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (งบคณะ) 
 
1.  ขาพเจา............................(1).....................................................................ตําแหนง......................(2)............................................. 

 สังกัด..............................(3).........................................เขารับราชการเมื่อวันที่..........................(4)...................................... 
 ระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน             ไมนอยกวา 1 ป            ไมนอยกวา 2 ป                ต้ังแต 3 ปขึ้นไป 

2.  ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของ 
ขาพเจา                                                                          คูสมรส ช่ือ.................................(6).......................................... 
บิดา ช่ือ......................(5)..............................                 มารดา ช่ือ..................................(7).............................................  
บุตร ช่ือ.....................(8)........................................... เกิดเมื่อวันที่ ...................(9)............... เปนบุตรลําดับที่ ......(10)...... 

  ปวยเปนโรค................(11)........................................................................................................................................................... 
  ไดรับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล).................(12)....................................................................................... 
  ซึ่งเปนสถานพยาบาลของ              ทางราชการ                เอกชน    ต้ังแตวันที่...................(12).................................................. 
  ถึงวันที่.............................(14).......................................เปนเงินรวมทั้งสิ้น...............................(15)................................บาท 

  (.............................................(16)...........................................................) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน.........(17).......ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ืออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   วาดวย 
     หลักเกณฑและอัตราการจายเงินของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   พ.ศ.  2551   หมวด   7   ขอ   21   
     รวมเงิน.................(18)..................บาท     (...............................................(19)........................................................) 
 

(ลงช่ือ)...............................(20)................................ผูขอเบิกเงินสวัสดิการ 
วันที่........(21).....เดือน................(22)................พ.ศ. .....(23)....... 

3.  เสนอ  ทานคณบดี                                                      

ไดตรวจใบสําคัญเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 
     รักษาพยาบาลฉบับน้ีแลว ขอรับรองวาผูเบิกมีสิทธ ิ

     เบิกไดตามระเบียบ ตามจํานวนที่ขอเบิก 

 
          (ลงช่ือ).........................(24)........................... 

(นางสาวหรรษา  วงศธรรมกูล) 
          ตําแหนง เลขานุการคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

          วันที่......(26)...เดือน..........(27)........พ.ศ. .....(28)... 

4.  คําอนุมัติ 

              อนุมัติใหเบิกได 
 
 
 
 

          (ลงช่ือ)............................(25)....................... 
(รองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช) 

          ตําแหนง  คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

           วันที่.....(29)...เดือน..........(30)..........พ.ศ. ....(31).... 
5.  ใบรับเงิน 

ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล จํานวนเงิน..........................................(32).................................บาท 

 (.........................................(33)......................................................) เรียบรอยแลว 
 

(ลงช่ือ).................................(34)..............................ผูรับเงิน 

(..................................(35)...............................) 
 วันที่...(36)....เดือน...........(37) ......พ.ศ. .....(38)....... 

 
งบประมาณ 

..........(39)........ 
ดําเนินการแลว 

...........(40)......... 
ขอเบิกครั้งน้ี 

..........(41)............. 
คงเหลือ 

............(42)........ 
         คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนาถัดไป 

แบบฟอรมท่ี 1 
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1. สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเบิกจากเงินจากงบเงินรายไดคณะเปนผูจัดทํา
2. กรอกขอมูลในแบบฟอรม  ดังน้ี

ชอง
(1) "ขาพเจา....." ชื่อบุคลากรที่ขอเบิก
(2) "ตําแหนง....." ตําแหนงของบุคลากรที่ขอเบิก
(3) "สังกัด.............." คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(4) "เขารับราชการเมื่อวันที่.....  " วันที่เขารับราชการ
(5) "บิดาชื่อ................." ชื่อบิดา
(6) "คูสมรส ชื่อ......." ชื่อคูสมรส
(7) "มารดาช่ือ..................." ชื่อมารดา
(8) "บุตรชื่อ........" ชื่อบุตร
(9) "เกิดวันที่....." วันเดือนปเกิดบุตร
(10) "ลําดับที่....................." ลําดับที่บุตร
(11) "ปวยเปนโรค........" ระบุโรคที่ปวย
(12) "ชื้อสถานพยาบาล..." ชื่อสถานที่เขารักษา
(13) "ต้ังแตวันที่....." วันที่เขารักษาพยาบาล
(14)"ถึงวันที่....." วันสิ้นสุดการรักษา
(15) "รวมเปนเงิน...." จํานวนเงินตามใบเสร็จ(ตัวเลข)
(16) "(.....................)" จํานวนเงินตามใบเสร็จ(ตัวอักษร)
(17) "จํานวน.....ฉบับ" จํานวนใบเสร็จที่สงเบิก
(18) "รวมเงิน......" จํานวนเงินที่ไดรับสิทธิเบิกคร้ังน้ี(ตัวเลข)
(19) "(.....................)" จํานวนเงินที่ไดรับสิทธิเบิกคร้ังน้ี(ตัวอักษร)
(20)" ลงชื่อ...........)" ลงชื่อผูขอเบิก
(21)(22)(23) "................" วัน /เดือน/  ป ที่สงใบเบิก
(24) "ลงชื่อ ......" เลขานุการคณะลงชื่อ
(25) "ลงชื่อ ......" คณบดีลงชื่อ
(26)(27)(28) "................" วัน /เดือน/  ป ที่เลขานุการคณะลงนาม
(29)(30)(31) "................" วัน /เดือน/  ป ที่คณบดีลงนาม
(32)  "จํานวนเงิน................" จํานวนเงินที่เบิก (ตัวเลข)
(33) "(....... .....)." จํานวนเงินที่เบิก (ตัวอักษร)

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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(34)(35) "ผูรับเงิน.....................)" ผูขอเบิกลงนามรับเงิน/ปรับตราโอนเงิน
(36)(77)(88) "................" วัน /เดือน/  ป ที่เบิกเงิน/โอนเงิน
(39) "(.....................)" งบประมาณในปที่ขอเบิก
(40)" (....................)" จํานวนเงินที่ขอเบิกแลวในปที่ขอเบิก
(41) ) "(......................)" จํานวนเงินที่เบิกคร้ังน้ี
(42) "(.................)" จํานวนเงินคงเหลือ
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แบบฟอรมท่ี 2

แบบ 7106

ใบสําคัญ รายการ หมายเหตุ
(1) (3) (4)

รวมเปนเงิน  (5)  

ลงชื่อ…………...(6)……..….....ผูเบิก
   (                                                  )

(คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนาถัดไป)

หนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประกอบฎีกาท่ี  ……………………………………..

จํานวนเงิน รวมเงิน
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1. สําหรับเจาหนาที่ปฎิบัติงานเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเปนผูจัดทําทั้งการเบิกจายงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายจายจากรายไดคณะ

2. กรอกขอมูลในแบบฟอรม  ดังน้ี
ชอง

(1) "ใบสําคัญ" เลขที่ผูขอเบิกจายเรียงตามลําดับ
(2) "รายการ" ชื่อ-สกุล ผูขอเบิกและเบิกใหใครระบุชื่อและสถานะ
(3) "จํานวนเงิน" จํานวนเงินที่เบิกไดตามระเบียบ
(4) "รวมเงิน" รวมเงินที่เบิกไดตามระเบียบ
(5) "รวมเงิน" รวมเงินที่ขออนุมัติเบิกทั้งหมด
(6) "ลงชื่อ..........ผูเบิก" ผูดําเนินการเบิกลงชื่อและชื่อตัวบรรจง

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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แบบฟอรมท่ี  3

งบพิเศษ มธ.
เลขที่ …..…(1)……...

วันที่ .........(2)....................                                                                        วันที่ครบกําหนดจาย…………….….…..……..
จาย   ...........(3)...............                                                     เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
ที่อยู  ...............(4)..............                                          เลขทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
เลขที่ใบสําคัญ วันที่

..............(6).......... -

.............(8)........... -

จํานวนเงิน

(...……...…(7)……….….)

......................................(5)...............................................

                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                   คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

                      ใบขออนุมัติจายเงิน

รายการ

ตรวจสอบถูกตองแลว  เรียน     คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(   )   ใบขออนุมัติเลขที่               เพื่อโปรดพิจารณาจายเงินจํานวน ........(9)..................บาท    
(   )   ใบสั่งซื้อ / จางเลขที่ ……………….. (..............(10).....................)
(   )   มีใบตรวจรับแลว                จากบัญชีออมทรัพย สอมธ. เลขที่  ..........(11).................
( / )  ตรวจสอบการคํานวณ/ใบสําคัญแลว

          อนุมัติและลงนามในเช็ค / ใบถอนเงินแลว

………...…….....(14)……………………
(...........................................................)

ตําแหนง..........................................................
...………/  ................/............           

(คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนาถัดไป)

………………....(13)………………………
(.......................................................................)

ตําแหนง  ...................................................................
………..  /................/........

(..............................................................)
เจาหนาที่การเงิน

…………/.............../.........  

…………………(12)……………………



1. สําหรับเจาหนาที่ปฎิบัติงานเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเปนผูจัดทําเบิกจากงบประมาณรายจายจากรายไดคณะ
2. กรอกขอมูลในแบบฟอรม  ดังน้ี

ชอง
(1) "เลขที่" เลขที่เอกสารการเบิกจายเรียงตามลําดับ/ปงบประมาณ
(2) "วันที่............." วันที่เสนอขออนุมัติจายเงิน
(3) "จาย..............." เงินสด/โอนเงิน
(4) "ที่อยู.............." คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(5) "รายการ...................." ขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาลขาราชการ........ราย  
(6) "จํานวนเงิน..............." จํานวนเงินขอเบิก
(7) "(......................)" จํานวนเงินขอเบิกเปนตัวอักษร
(8) "จํานวนเงิน..............." จํานวนเงินขอเบิก
(9) "จํานวน..................." จํานวนเงินขอเบิก
(10) "(......................)" จํานวนเงินขอเบิกเปนตัวอักษร
(11) " สอมธ.เลขที่.........." เลขที่บัญชีเงินฝาก สอมธ.ที่ขอนุมัติเบิกเงิน
( )   ี่ ิ   ี่ ิ ื ื่ / ั ี่/ ื /ป ี่ ั ิ ิ ิ

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบขออนุมัติจายเงิน  (งบประมาณรายจายจากรายไดคณะ)

13

(12) "เจาหนาทีการเงิน" เจาหนาทีการเงินลงลายมือชือ/วันที/เดือน/ปทีขออนุมัติเบิกเงิน
(13) "เลขานุการคณะ" เลขานุการคณะลงลายมือชื่อ /วันที่/เดือน/ป ที่ขออนุมัติเบิกเงิน
(14) "คณบดี" คณบดีอนุมัติและลงลายมือชื่อ /วันที่/เดือน/ป ที่อนุมัติ
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แบบฟอรมท่ี 4

ลําดับที่ เลขที่บัญชี จํานวนเงิน
.....(3)........ .......(5)........ ..........(6)..........

รวมเงิน ............(7)........

หมายเหตุ : ไดรับเงินและโอนเงินเขาบัญชีแตละทานเรียบรอยแลว

ลงชื่อ...........(8).............ผูโอนเงิน

 (คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมหนาถัดไป)

วันที่.........................(2)..............................

ชื่อ / สกุล
............................(4)..........................

ใบโอนเงินเขาบัญชี  สอมธ.
คา................................(1)..............................................
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1. สําหรับเจาหนาที่ปฎิบัติงานเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเปนผูจัดทําทั้งการเบิกจายงบประมาณแผนดิน
     และงบประมาณรายจายจากรายไดคณะ
2. กรอกขอมูลในแบบฟอรม  ดังน้ี

ชอง
(1) "คา........." คารักษาพยาบาล
(2) "วันที่.........." วันที่โอนเงิน
(3) "ลําดับที่" ลําดับที่ผูเบิกเงิน
(4) "ชื่อ-สกุล" ชื่อและสกุลผูขอเบิกเงิน
(5) "เลขที่บัญชี...." เลขที่บัญชี สอมธ.ผูที่ขอเบิก
(6) "จํานวนเงิน" จํานวนเงินที่เบิก
(7) "..........."  รวมเงินที่ขอเบิกทั้งหมด
(8) "ลงชื่อ.........ผูโอนเงิน"  เจาหนาที่การเงิน-ผูดําเนินการโอนเงินที่สหกรณ

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมใบโอนเงินเขาบัญชี สอมธ
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แบบฟอรมที่ 5
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แบบฟอรมที่ 6



       แบบฟอรมท่ี 7

สวนราชการ    คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  โทร.6220

วันท่ี     ....................(1)........................
เร่ือง  ..................(2)......................

เรียน   ..................(3)........................                 
(4)

(5)

18

(6)

บันทึกขอความ

1. สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานเบิกเงินคารักษาพยาบาลเปนผูจัดทํา
2. กรอกขอมูลในแบบฟอรม  ดังน้ี

ชอง
(1) " วันที่..........." วันที่ขออนุมัติเบิกเงิน
(2) "เร่ือง" ขออนุมัติเบิกเงินคารักษาพยาบาล
(3) " เรียน " ทานคณบดี
(4) " .................. " ขอความขออนุมัติเบิกเงิน
(5) " ................. " จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(6) "..................." ลงนามผูขออนุมัติเบิกเงิน/(ชื่อตัวบรรจง)
(7) "ตําแหนง" ตําแหนงผูขออนุมัติเบิกเงิน

ตําแหนง...........(7)......................
(...........................................................)

คําอธิบายการกรอกแบบฟอรมบันทึกขอความ



ภาคผนวก






























