ใบรับรองการจายเงินคาใชจายในการเดินทางในประเทศ

 ไปราชการ

 ไปประชุม, สัมมนา, ฝกงาน, หรือดูงาน

วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................
ขาพเจา ............................................................................ หัวหนาคณะเดินทาง ไดรับเงินเปนคาใชจาย
สําหรับการเดินทางระหวางวันที่ ....................................................... ถึงวันที่ ...................................................................
เปนเวลา ............. วัน ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ

จํานวนเงิน

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

อัตราวันละ ๒๔๐ บาท .................. คน .............. วัน
อัตราวันละ ๒๗๐ บาท .................. คน .............. วัน

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

คาเชาที่พักเหมาจาย

อัตราวันละ ๘๐๐ บาท .................. คน .............. วัน
อัตราวันละ ๑,๒๐๐ บาท .................. คน .............. วัน

คาเชาที่พักจายจริง

พักเดี่ยว อัตราวันละ
พักเดี่ยว อัตราวันละ
พักเดี่ยว อัตราวันละ
พักคู อัตราวันละ
พักคู อัตราวันละ
พักคู อัตราวันละ

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

๑,๕๐๐ บาท ........ คน ........ วัน
๒,๒๐๐ บาท .........คน ........ วัน
๒,๕๐๐ บาท .........คน ........ วัน
๘๕๐ บาท .........คน ........ วัน
๑,๒๐๐ บาท .........คน ........ วัน
๑,๔๐๐ บาท .........คน ........ วัน

จํานวนเงินรวม
...............................

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

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

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

คาพาหนะ

คารถรับจาง
คารถโดยสารปรับอากาศอัตรา .............จํานวน ............ ที่
คาโดยสารรถไฟประเภท รถเร็ว, รถดวน, ปรินเตอร
อัตราที่ละ .................................. บาท
จํานวน ............ ที่
คาโดยสารเครื่องบินชัน้ ประหยัด จํานวน ....................ที่
คาใชจายอื่น ๆ ไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาผานทางพิเศษ
คาเชายานพาหนะชนิด ..............................
คาลงทะเบียน

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

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

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

ลงชื่อ ............................................ ผูรับเงิน
(............................................)
หัวหนาคณะเดินทาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หนาที่ ๑

ขาพเจา ........................................................................................................... พรอมคณะผูร วมเดินทาง
จํานวน ................. คน ไดเดินทางไปปฏิบัติงานที่ ...................................................................................................
.............................................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด ..........................................
ระหวางวันที่ ........................................................ ถึงวันที่ ....................................................... เปนเวลา .................... วัน
และไดขอเบิกเงินเพื่อเปนคาใชจายในการไปปฏิบัตงิ านครั้งนี้ เปนจํานวน ............................. บาท โดยมีบุคลากรที่
ไปปฏิบัติ ดังนี้
๑. เรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
๒. เรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
๓ เรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
๔. เรื่อง .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ผูจัดทํารายงาน
ลงชื่อ ....................................................... หัวหนาคณะเดินทาง
(.......................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผูรวมเดินทาง
(.......................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผูรวมเดินทาง
(.......................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผูรวมเดินทาง
(.......................................................)

หนาที่ ๒
ใหเสนอรายละเอียดของงานที่ไปปฏิบัตแิ ยกเปนเรื่อง ๆ โดยใหมีสาระครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
๑. เรื่องที่ไปปฏิบตั ิ
๒. การแบงงาน หรือความรับผิดชอบของผูร วมเดินทาง
๓. วิธีการเลือกปฏิบัติ
๔. ผลการปฏิบัตเิ ปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคหรือไม
๕. ไดประสบปญหา หรืออุปสรรคอยางไร หรือไม
๖. มีขอคิดเห็น หรือขอสังเกตที่จะเสนอใหผบู ังคับบัญชาทราบอยางไร
๗. เรื่องอื่น ๆ ที่รับทราบเพิ่มเติมจากการไปปฏิบัตงิ าน

แบบรายการการเดินทางไปปฏิบัติงาน

สวนที่ ๑
แบบ ๘๗๐๓

ที่ทําการ ....................................................................
วันที่ ............ เดือน .............................พ.ศ. .............
ขาพเจา .........................................................................ตําแหนง ...............................................................
ขอทํารายงานการเดินทางยืน่ ตอ ................................................................................................................................
ตามคําสั่ง ................................. ขาพเจาพรอมดวย ....................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ออกจากที่พักเลขที่ ............... ถนน/ตําบล .................................. อําเภอ .............................จังหวัด .......................
วันที่ ..................... เดือน ...............................พ.ศ. ....................... เวลา .........................นาฬิกา และกลับถึงทีพ่ ัก
เมื่อวันที่................ เดือน ...............................พ.ศ..........................เวลา .........................นาฬิกา รวมเวลาไป
ปฏิบัติงานครัง้ นี้ .................. วัน ตามรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้
ออกจาก

วันที่/เวลา

ถึง

วันที่/เวลา

รายการเดินทางและปฏิบัติงานประจําวัน

ออกจาก

วันที่/เวลา

ถึง

วันที่/เวลา

รายการเดินทางและปฏิบัติงานประจําวัน

สวนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๓

แบบลงรายการในรายงานการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
๑. “ที่ทําการ”
๒. “วันที่ เดือน พ.ศ.”
๓. “ขาพเจา ตําแหนง”

ใหลงที่ทําการหรือสํานักงานของผูขอรับเงิน
ใหลงวัน เดือน ป ที่ทํารายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ใหลงชื่อ ตําแหนงของผูเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่การเดินทางไปปฏิบัติงานรเปนหมูคณะ
ใหลงชื่อและตําแหนงของหัวหนาคณะเดินทาง เปนผูยื่นแบบรายงานการเดินทาง
๔. “ขอทํารายงานยื่นตอ” ใหยื่นรายงานตอหัวหนาสวนงานเจาของงบประมาณ (คณบดี)
๕. “ตามคําสั่ง”
ใหระบุเลขที่คาํ สั่ง และลักษณะของงานที่สั่งใหปฏิบัติราชการโดยยอ
๖. “ขาพเจาพรอมดวย” ใหระบุชื่อ สกุล ของผูรวมเดินทางนั้นทุกคน
๗. “ออกจากที่พัก”
ใหลงเลขบานที่อยู หรือสํานักงานของหัวหนาคณะผูเดินทางหรือผูเดินทางไปปฏิบัติงาน
แลวแตกรณี
๘. “ออกจาก”
ใหแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่เปนจุดเริ่มตนหรือสถานที่สุดทายกอนออกเดินทางแตละ
ชวงหรือแตละวัน
กรณีเดินทางเปนหมูคณะ หากการออกเดินทางครั้งแรกของแตละบุคคลมีระยะทาง
ตางกัน ใหแสดงรายละเอียดสถานที่และเวลาที่ออกเดินทางแตละบุคคล ในชองรายการ
เดินทางและปฏิบัติรายการประจําวัน
๙. “วันที่.... เวลา...”
ใหแสดงวัน เดือน ป และเวลาที่เริ่มตนออกเดินทางหรือชวง หรือแตละวันในระหวาง
ปฏิบัติงาน
๑๐. “ถึง”
ใหแสดงรายละเอียด หรือสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเดินทางไปถึง หรืออยูปฏิบัติงานในวันหนึ่ง ๆ
กรณีการเดินทางกลับบานพัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานโดยปกติของบุคลากรในคณะ ซึ่งมี
ระยะทางตางกัน ใหแสดงรายละเอียดสถานที่และเวลาที่กลับถึงสํานักงาน หรือที่พักของแตละ
บุคคล ในชองรายการเดินทางและปฏิบัตงิ านประจําวัน
๑๑. “วันที่ .... เวลา...” ใหแสดงวัน เดือน ป และเวลาที่เดินทางไปถึง
๑๒. “รายการเดินทางและ ใหแสดงรายการเดินทางโดยยอวา เดินทางโดยยานพาหนะอะไร และปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงานประจําวัน”โดยยอในวันหนึ่ง ๆ วาไดปฏิบัติงานอยางไร

ขาพเจาขอเบิกคาใชจา ยในการเดินทางไปปฏิบัติงานครั้งนี้ ดังนี้
รายการ

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
อัตราวันละ ๒๔๐ บาท.............คน .............วัน
อัตราวันละ ๒๗๐ บาท.............คน .............วัน
คาเชาทีพ่ ักเหมาจาย
อัตราวันละ ๘๐๐ บาท................คน .............วัน
อัตราวันละ ๑,๒๐๐ บาท.............คน .............วัน
คาเชาทีพ่ ักจายจริง
พักเดี่ยวอัตราวันละ ...................บาท.............คน .............วัน
พักคูอัตราวันละ .........................บาท.............คน .............วัน
คายานพาหนะ
คาใชจายอืน่
รวมเงิน .................................................................................................................

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

(ตัวอักษร)................................................................................................................
ไดสงหลักฐานการจายมาดวย...............ฉบับ และขอรับรองวา รายงานการเดินทางดังกลาวขางตนเปนความจริง
และเปนจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามพระราชกฤษฏีกาคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานแลว
ลงชื่อ...................................................... ผูรับเงิน
(..................................................)
ไดตรวจหลักฐานการจายเหมายเลข........................................................
ถึงหมายเลข ......................................... รวม ................. ฉบับแลวเปนการถูกตอง
....................................................
(...................................................)
เจาหนาที่
อนุญาตใหจายได .....................................................
(........................................................)

