แบบขออนุมตั หิ ลักการคาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา (ปรับปรุง ๑ ตุลาคม ๕๙)

บันทึกขอความ
สวนงาน คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โทร .0-3835-2812
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๓๐๒/
วันที่ .
เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักการคาใชจา ยในการเดินทางไปเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา

.
.
.

เรียน คณบดี
ขาพเจาพรอมดวย
๑………………………….………….……………ตําแหนง............................. ๒. ………………………..…………..………ตําแหนง......................
๓…………………….…………….………………ตําแหนง............................ ๔. ……………………………..……..………ตําแหนง........................
สังกัด.........................................................................คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
มีความประสงคเขารวม ประชุม  ฝกอบรม  สัมมนา รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อเรือ่ งที่ประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
๒. วันที่จดั งานประชุม วันที่............. เดือน..................พ.ศ........... ถึงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ..............
๓. จัดโดย .....................................................................................................................................................................................
๔. สถานที่ประชุม ........................................................................................................................................................................
๕. รูปแบบการเขารวมประชุม
 ไดรับเชิญ (แนบเอกสารหนังสือเชิญ)  สมัครเขารวมเอง
๖. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
โดยขอรับการสนับสนุนคาใชจาย ดังนี้
๑. คาลงทะเบียน (ตามทีจ่ ายจริง)
เปนเงิน
บาท
๒. คาพาหนะ...................................................................
เปนเงิน
บาท
๓. คาที่พัก ..................... บาท/วัน จํานวน …….... วัน
เปนเงิน
บาท
รวมเงิน
เปนเงิน
บาท
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติหลักการคาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา
โดยขอเบิกจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................. เปนจํานวนเงิน............................. บาท
(..................................................................................................................................)
หลักฐานประกอบ
 เอกสารการเชิญหรือตอบรับการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
 รายละเอียดโครงการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
 เอกสารรายละเอียดคาใชจายจากการตรวจสอบ (ในอัตราประหยัด)
 คาลงทะเบียน  คาพัก  คาพาหนะ
ลงชื่อ.............................................................
(..................................................)
ตําแหนง........................................................

มีตอดานหลัง

แบบขออนุมตั หิ ลักการคาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา (ปรับปรุง ๑ ตุลาคม ๕๙)
ความเห็นรองคณบดีฝายวิชาการ/ผูชวยคณบดี/ประธานหลักสูตร/หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
ขาพเจาไดพิจารณาแลว เห็นวา......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ.............................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................
เจาหนาที่การเงิน
 เรียน คณบดี
ตรวจสอบเอกสารตาม
รายละเอียดขางตน เรียบรอยแลว
.........................................................
…………………………………………………..
เบิกครัง้ ที่.................
ยอดคงเหลือยกมา. ..............บาท
ขอเบิกครั้งนี้........................บาท
คงเหลือ............. .................บาท
กันเงิน................../๒๕..........
หมวด......................................
เปนเงิน..............................บาท
ลงชือ่ ...........................................
(นางสาววิลาวรรณ ชูแกว)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
......./............./..............

ความเห็นหัวหนาสํานักงานฯ
เรียน รองคณบดีฝายพัฒนาและสื่อสารองคการ
 เห็นควรอนุมัติ
 เพื่อโปรดพิจารณา
..............................................................................
...............................................................................
ลงชื่อ............................................................
(......................................................)
ผูรักษาการหัวหนาสํานักงานฯ
.............../................../..........
เรียน คณบดี
 เห็นควรอนุมัติ
 เพื่อโปรดพิจารณา
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ลงชื่อ............................................................
(ผศ.ณรงคฤทธิ์ แกวบรรจักร)
(รองคณบดีฝายพัฒนาและสื่อสารองคการ
......./............./..............

ความเห็น คณบดี
 อนุมัติ
 ดําเนินการตามเสนอ
 ไมอนุมัติ
................................................................
................................................................

ลงชือ่ .....................................................
(นายสมจิตต ปาละกาศ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา
.............../.............../............

ขอปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นจากเขารวมอบรม
รายงานผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร พรอมแนบเอกสารประกอบการอบรม(ถามี) จํานวน ๑ ชุด โดยสงที่ งานบุคคล
ภายใน 30 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา

แบบขออนุมตั หิ ลักการคาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา (ปรับปรุง ๑ ตุลาคม ๕๙)
ขอแนะนําในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน
ขั้นตอนที่ ๑ : การขออนุมัติหลักการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
o บันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจายฯ
o หนังสือเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการ
o แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคายานพาหนะ
ระเบียบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ ในประเทศ
อัตราคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ สําหรับการเดินทางไปราชการ โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาราชการ/ลูกจาง
ประเภททั่วไป :อาวุโส ลงมา
ประเภทวิชาการ : ระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา
ประเภทอํานวยการ : ระดับตน หรือ ระดับ ๘ ลงมา
กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวม ๒ คนขึ้นไปตอ ๑ หอง
ประเภททั่วไป : ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
ประเภทอํานวยการ : ระดับสูง
ประเภทบริหาร : ระดับสูงหรือระดับ ๙ ขึ้นไป
เบิกในอัตราหองพักคนเดียวหรือพักคูก็ได

*คาเบี้ยเลี้ยง
เหมาจาย
๒๔๐

คาเชาที่พัก
(เลือกเหมาจาย
๘๐๐

๒๗๐

๑,๒๐๐

บัญชีหมายเลข ๑

คาเชาที่พัก(เลือกจายจริง) (บาท:วัน:คน)
หองพักคนเดียว
หองพักคู
๑,๕๐๐
๘๕๐

๒,๒๐๐

คาพาหนะ
ใหเบิกจายตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสม

๑,๒๐๐

* วิธีคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง (นับจากที่อยูหรือที่ทํางานปกติจนกลับถึงที่อยูหรือที่ทํางานปกติ)
กรณีพักแรก ๒๔ ชม. ๑ วัน เศษเกิน ๑๒ ชม. นับเปน ๑ วัน คิดเปน ๒๔๐ บาท กรณีเลี้ยงอาหารหักมื้อละ ๘๐ บาท
กรณีไมพักแรก เศษเกิน ๑๒ ชม. เปน ๑ วัน เกิน ๖ ชม. นับเปนครึ่งวัน เต็มวันคิดเปน ๒๔๐ บาท ครึ่งวันคิด ๑๒๐ บาท
o คาพาหนะเดินทางไปโดยรถสวนกลาง(ประมาณการเอง) หรือคารถโดยสารประจําทาง
o คาพาหนะโดยรถสวนตัว กิโลละ ๔ บาท
o คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนที่ ๒ : ผูเดินทางไปราชการฯ (หัวหนาคณะเดินทาง) ไดรับอนุมัติหลักการคาใชจายฯ (กรณียืมเงินสํารองจายคณะฯ)
o บันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจายฯและใบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกฯ
o สัญญาการยืมเงิน ๓ ฉบับ
o การรับเงิน ทางงานการเงินจะดําเนินการใหระบุเลือก ๒ แบบ
 รับเช็คเอง
 โอนเขาบัญชี (กรุณาเซนตรับเงินในสัญญายืมเงินใหเรียบรอย)
o สัญญา ๑ ฉบับจะใสตูเอกสารใหกับผูยืมพรอมสําเนาใบนําฝากเงิน
หมายเหตุ : ผูยืมยื่นสัญญาการยืมเงินอยางนอย ๕ วันทําการ ยื่นเอกสารที่ คุณวิลาวรรณ ชูแกว
สามารถอานรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบฯ และโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.sci.src.ku.ac.th/newdesign/
ขั้นตอนที่ ๓: การเขียนรายงานเดินทางไปราชการภายใน ๓๐ วันเดินทางกลับ
o ตนฉบับบันทึกขออนุมัติหลักการคาใชจายฯและใบขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกฯ
o แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ แบบ ๘๗๐๘
o ใบเสร็จรับเงิน(คาลงทะเบียน,คาพัก,คาตั๋ว) ฉบับจริง โดยดําเนินการ
- ลงนามรับรองจายเงินสดแลวจริง
- ลงนามขอเบิกเพียง ......... บาท (กรณีเบิกไมเต็มตามจํานวน)
- การแกไขจํานวนเงิน ใหขีดฆาแลวเขียนใหม พรอมลงนามกํากับการแกไข
o ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.๑๑๑ (กรณีใบเสร็จรับเงินไมสมบูรณหรือไมสามารถเรียกใบเสร็จจากผูรับเงินได)
o ใบบันทึกขออนุมัติใชรถของสวนราชการ(กรณีใชรถสวนกลาง)
หมายเหตุ : กรณีไมยืมเงินในการเดินทางไปราชการ ยื่นเอกสารการเบิกจายไดที่ คุณวิลาวรรณ ชูแกว
กรณียืมเงินไปราชการตองถือสัญญาคูฉบับมาลางสัญญาเงินยืม ตามระเบียบมก.วาดวยเงินยืมทดรองจายฯ พ.ศ. ๒๕๓๗
การลางสัญญาเงินยืม ยื่นที่ คุณสุภาภรณ แดงสีแกว
กรณีไมสามารถสงคืนเงินยืมตามกําหนดของสัญญา ผูยืมทําหนังสือขออนุมัติขยายวันสงคืนได แตตองมีเหตุผลเพียงพอ โดยใหขยายไดไมเกิน ๓๐
วัน นับแตวันครบกําหนด
 หากมีขอสงสัยประการใด ติดตองานคลัง สํานักงานเลขา คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา โทร ๐๓๘-๓๕๔๕๘๗ ตอ ๒๗๗๒

