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ค ำชี้แจง 
กำรขอผ่อนผันกำรช ำระเงิน 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
 

1. รำยละเอียดกำรผ่อนผัน 
 1.1 ผ่อนผันได้เฉพำะภำคกำรศึกษำปกติ เท่ำนั้น 
 1.2 ผ่อนผันได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน(นับจำกวันครบก ำหนดช ำระเงินตำมประกำศ) สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง 
 1.3 ผู้ปกครอง(บิดำ/มำรดำ/ผู้อุปกำระ) ต้องมำลงนำมในใบรับรองผู้ปกครองต่อเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนและ
ประมวลผลที่มหำวิทยำลัย กรณีผู้อุปกำระไม่ใช่บิดำ/มำรดำ ต้องแนบหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำ   
ให้ชัดเจน 
 1.4 กรณีครบก ำหนดผ่อนผันแล้ว แต่ไม่สำมำรถช ำระเงินได้ สำมำรถขอขยำยเวลำผ่อนผันเพ่ิมได้อีก 30 วัน 
ต่อมหำวิทยำลัย โดยเขียนค ำร้องทั่วไป และผู้ปกครองต้องมำลงนำมในใบรับรองผู้ปกครองด้วย และยื่นค ำร้อง
ทั่วไปท่ีงำนทะเบียนฯ ก่อนครบก ำหนดช ำระเงิน 30 วันแรกที่ขอผ่อนผัน 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 2.1 กรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มขอผ่อนผันกำรช ำระเงิน(PSU(SRT).016)  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 2.2 น ำค ำร้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และคณะให้เรียบร้อย 
 2.3 ยื่นค ำร้องขอผ่อนผันค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ พร้อมหลักฐำนแนบ  และผู้ปกครองต้องลงนำมในใบรับรอง
ผู้ปกครอง ที่งำนทะเบียนและประมวลผลก่อนลงทะเบียนเรียนอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 

2.4 ฟังผลกำรพิจำรณำหลังยื่นค ำร้องแล้ว ประมำณ 1 สัปดำห์ ที่งำนทะเบียนและประมวลผล 
2.5 ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด(กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน) 

3. กำรช ำระเงิน  
3.1 ช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน  
3.2 ช ำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment 
3.3 พิมพ์ใบน ำช ำระได้ที่ https://sis.surat.psu.ac.th 

4. กรณีไม่ได้ช ำระเงิน/ช ำระไม่ครบจ ำนวน/ลงทะเบียนแล้ว แต่ภำยหลังไม่ประสงค์จะเรียน 
 4.1 กรณีไม่ได้ช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ขอผ่อนผัน หรือช ำระเงินไม่ครบตำมจ ำนวนที่ขอผ่อนผัน นักศึกษำ
ต้องช ำระค่ำปรับสำย 500 บำท หรือ 
 4.2 กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ภำยหลังไม่ประสงค์จะเรียน นักศึกษำต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำทั้งหมด 
พร้อมค่ำปรับสำย 500 บำท ด้วย  
 4.3 กรณีไม่ได้ช ำระ หรือช ำระไม่ครบตำมก ำหนดวันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน มหำวิทยำลัยจะยกเลิก         
กำรลงทะเบียนทั้งหมดในภำคกำรศึกษำที่ขอผ่อนผัน 

https://sis.surat.psu.ac.th/


ค ำร้องขอผ่อนผันกำรช ำระเงิน : ปรับปรุง พฤษภำคม 2559                                                                                         หน้ำ 2 จำก 3 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
เรื่อง    ขอผ่อนผันกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ     
เรียน   รองอธกิำรบดี วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำน ี
 

            ข้ำพเจ้ำ (นำยนำงสำว)………………………………….………………………รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ……………..……....…..…… 
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน...................................................ชั้นปีที่ ……...…สำขำวชิำ………………………..….….…………………………. 
คณะ….…………….……….…….………………..………………….E-mail. ……………………………………….…..….….. โทร………..……….……………. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได.้.……………………..………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 
มีควำมประสงค์จะขอผ่อนผันกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ภำคกำรศึกษำที่…….….. ปีกำรศึกษำ…..……………..…… 
จ ำนวน ………………………บำท(……………………………………..….………………………..…………………….) 

          เหตุผลที่ไม่สำมำรถช ำระเงินได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด เน่ืองจำก…………….……………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        โดยข้ำพเจ้ำจะต้องมำช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำทั้งหมด ภำยในวันที่ ……….…………………………………….……..  
และข้ำพเจ้ำทรำบว่ำหำกไม่สำมำรถช ำระเงินได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข
ประกำศกำรช ำระเงินต่อไป 

          พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำดว้ยแล้ว  จ ำนวน........... ฉบับ  ได้แก่   
(   ) หนังสือรับรองผูป้กครอง  
(   ) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง  จ ำนวน  1 ฉบับ     
(   ) ใบแจ้งรำยละเอียดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ(พิมพ์จำกระบบสำรสนเทศนักศึกษำ) 
(   ) อื่น ๆ(ระบ)ุ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
                                                                                                                              ขอแสดงควำมนับถือ 

 
                                                                         (ลงชื่อ)……………………………….…………นักศึกษำ 
                                                                                (……………...………….……………….) 
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งำนทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 
   

PSU(SRT).016 

ทะเบียนรับ 

เลขที่รับ........................................... 
 วันที่รับ............................................ 
 ผู้รับ.................................................... 
 วันที่ส่งค ำร้อง.................................... 
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1. ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 3. ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนและประมวลผล  

 เรียน  รองอธิกำรบดี วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำน ี
 
          เพื่อโปรดพิจำรณำ  เห็นสมควร 
 
            (   )  เห็นชอบ 
            (   )  ไม่เห็นชอบ 
                   เนื่องจำก................................................................ 
…………………………………………………………………………………..………. 
 
                          (ลงช่ือ)…..………………………..…………….…... 
                                         …….…../……….…./………… 

เรียน  รองอธิกำรบดี วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำน ี
 
        เพื่อโปรดพิจำรณำ กำรขอผ่อนผันกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 
        (   )  อนุมัติ  
        (   )  ไม่อนุมัติ  
               เนื่องจำก..............................................................................     
 ............................................................................................................... 
 
                                (ลงช่ือ)………………………..…..………….…...     
                                                …….…./…….…./…………      

2. ควำมเห็นคณบดีที่นักศึกษำสงักัด 4. ค ำสั่งรองอธิกำรบดี วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำน ี
เรียน  รองอธิกำรบดี วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำน ี
           (   )  เห็นชอบ 
           (   )  ไมเ่ห็นชอบ 
                  เนื่องจำก................................................................     
 ...................................................................................................... 
                                             
                              (ลงช่ือ)…..………………..…………..….…... 

                                 …….…../……….…./………… 

 
       อนุมัติ  
       ไม่อนุมัต ิ
           เนื่องจำก...........................................................................     
 ........................................................................................................ 
                                  
                               (ลงช่ือ)…..……….………..……..………….…... 
                                              ……...../…….…./………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


