คํานํา
คูมือการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สําหรับ ผูเดินทางไปราชการชั่วคราว จัดทําขึ้นเพื่อ ใหขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการไดถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือบริการการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ และเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดทราบถึงสิทธิของ
ตนเอง ซึ่งผูมีสิทธิเบิกจายอาจมีความเขาใจไมถูกตองทําใหเสียสิทธิและเกิดความลาชาในการเบิกจาย
ผูจัดทําคูมือบริการหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูขออนุมัติเดินทางไปราชการ ไดทราบถึงขั้นตอน
การขออนุมัติและการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ลดปญหาในการแกไขเอกสาร
และสามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง และผูจัดทําขอขอบคุณงานการเงินที่ไดชวยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตาง ๆ มา
ณ โอกาสนี้ดวย

คูมือบริการสําหรับผูเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่ทางราชการจายใหแก ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกทองที่ที่ปฏิบัติงานนอกทองที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวาง การเดินทาง เพื่อมิใหผูเดินทางเดือดรอน
คาใชจายที่ทางราชการจายใหจะเปนรายจายที่จําเปน ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทางเงินที่ทางราชการจายใหนี้มิใชคาตอบแทนใน
การทํางาน แตเปนคาใชจายเพื่อใหเดินทางไปปฏิบัตริ าชการ
ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดแก
- ขาราชการ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ จากผูบังคับบัญชากอนออกเดินทาง
คาใชจายที่ผูเดินทางมีสิทธิเบิก ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่น ๆ
วิธีนับเวลาคาเบี้ยเลี้ยง
1. ใหเริ่มนับเวลาตั้งแตเริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา เดินทางกลับถึงที่พักหรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการ
2. กรณีพักแรมใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน สวนที่ไมถึง 24 ชั่วโมง แตนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน
3. กรณีไมพักแรม หากนับไดไมถึง 24 ชั่วโมง แตนับไดเกิน 12 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได 1 วัน สวนที่ไมถึง 12 ชั่วโมง
แตนับไดเกิน 6 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดครึ่งวัน
4. กรณีผูจัดฝกอบรมจัดอาหารบางมื้อใหหักคาเบี้ยเลี้ยงที่คํานวณไดมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมา
จายตอวัน
วิธีคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง
1. กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 13 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงได 3 วัน เนื่องจาก 13
ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับไดอีก 1 วัน
2. กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได 2 วัน 7 ชั่วโมง ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงได 2 วัน เนื่องจาก 7 ชั่วโมง
ไมเกิน 12 ชั่วโมง ใหปดทิ้ง

อัตราคาเบี้ยเลี้ยง ราชการ
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
พนักงานราชการ
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
ปฏิบัติงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ระดับตน
ทุกประเภท
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับตน ระดับสูง

อัตรา บาท/คน
240

270

คาเชาที่พัก
การเบิกคาเชาที่พักมี 2 ลักษณะ
1. คาเชาที่พักเหมาจาย
2. คาเชาที่พักจายจริง
หลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พัก
1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวใหเลือกเบิกคาที่พักแบบเหมาจายหรือจายจริง อยางใดอยางหนึ่งตลอดของการ
เดินทางไปราชการในครั้งนั้น
2. การเดินทางเปนหมูคณะ ใหพักรวมกันสองคนตอหนึ่งหอง เวนแต เปนกรณีที่ไมเหมาะสม จะพักรวมกันหรือมี
เหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับ ผูอื่นได ใหเบิกไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราคาเชาที่พักคนเดียว
3. การเดินทางไปราชการที่ผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาเชาที่พัก
4. การพักแรมในยานพาหนะ เชน การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ที่ตองคางคืน บนรถ

อัตราคาเชาที่พักเหมาจาย
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
พนักงานราชการ
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
บริหาร

ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
ปฏิบัติงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ระดับตน
ทุกประเภท
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับตน ระดับสูง

การเบิกคาเชาที่พักเหมาจาย ไมตองแนบหลักฐานการขอเบิก
อัตราคาเชาที่พักจายจริง
ประเภท
ระดับ
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
พนักงานราชการ
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
บริหาร
วิชาการ
บริหาร

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
ปฏิบัติงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ระดับตน
ทุกประเภท
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ระดับตน ระดับสูง
ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง

อัตรา บาท/คน
800

1,200

หองพัก
คนเดียว
1,500

หองพักคู

2,200

1,200

2,500

1,400

850

หลักฐานประกอบการขอเบิกคาพาหนะประจําทาง
1. คารถโดยสารประจําทาง รถไฟ ถาไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินผูใหบริการไดใหผูเดินทางใชใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน
2. คาโดยสารเครื่องบิน ใชหลักฐานดังนี้
2.1 ใบเสร็จรับเงินจากสายการบิน และ Itinerary Receipt พรอม Boading Pass ในการเดินทาง
2.2 สายการบินไทย ใช Itinerary Receipt
รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน และยานพาหนะอื่นที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจํา มี
เสนทาง คาโดยสาร
ผูใชสิทธิ์
รถโดยสารประจําทาง
รถไฟ
เครื่องบิน
ขาราชการ
ตามจายจริง
ตั้งแตชั้นที่ 2 นั่ง
ไมมีสิทธิ (ยกเวนกรณีมี
วิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
นอนปรับอากาศลงมา
ความจําเปน เรงดวน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ และไดรับ
อนุมัติจากอธิบดี)
ขาราชการ
ตามจายจริง
ตามจายจริง
ชั้นประหยัด
อํานวยการ ระดับตน
ตามจายจริง
วิชาการ
ปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ,
ชํานาญการพิเศษ
ทัว่ ไป
ปฏิบัติการ
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ขาราชการ
ตามจายจริง
ตามจายจริง
ชั้นประหยัด
บริหาร ระดับตน สูง
มติ ครม 16 พค. 2559
วิชาการ
ระดับผูทรงคุณวุฒิ

3. พาหนะสวนตัว รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลที่มิใช ของทางราชการ โดยมีขั้นตอน เมื่อ
ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ กอนการเดินทางตองทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยพาหนะรถยนตสวนตัวโดย
ชี้แจงเหตุผลที่ตองใชยานพาหนะสวนตัวเสนอ ผานหัวหนาฝายยานพาหนะ คํานวณระยะทางของกรมทางหลวงเริ่มและ
สิ้นสุด แลวใหผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อที่จะขอเบิกจายเงินชดเชย และเอกสารการคํานวณระยะทางจากกรมทางหลวงจาก
เอกสารแนบจาก Google Map หรือการคํานวณ Web Site คํานวณระยะทางจากรมทางหลวง
อัตราเงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ
1. รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
2. รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท

ขั้นตอนการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ขาราชการ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
เจาหนาที่ ตรวจสอบเอกสาร นําเสนอตอผูบริหาร
คณบดี, อธิการบดี
อนุมัติ
เจาหนาที่
ทําการแจงเจาตัว พรอมจัดทําบันทึกการเดินทางไปราช
การ และทําการยืมเงินทดรองจาย (กรณีการใชจาย
และยืมเงิน)
ขาราชการ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
ดําเนินการรายงานการเดินทางไปราชการ
พรอมสงคืนเงินยืมภายใน 15 วันทําการ หลังจากเดินทาง
กลับมาปฏิบตั ิราชการ

แบบ ปร.1

บันทึกขอความ

0.

สวนราชการ……คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง…………………………………………………………
ที่…..อว 0613.3/กษ…128……………..………วันที…่ …..8………เดือน………….มีนาคม…….………….พ.ศ………2564……....…
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
(กรณีเบิกคาใชจาย)
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อางถึง ……………………………..………………………………..…………………………..……………………………………………………………………
สิ่งที่สงมาดวย …................................................................................................................................................…………………
ดวยขาพเจา….ผศ.ดร.จําเนียร..มีสําลี...................................ตําแหนง….รองคณบดี....................…………………………..
และบุคคลตอไปนี้ 1....รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยดังแนบ............ตําแหนง…........................................…..………………........
2…....................................................…………….…ตําแหนง…................................…..…..………………………..
3…..........................……………………………….……..ตําแหนง…................................……..………………………….
มีความประสงคจะไปราชการเพือ่ ( ) อบรม/ประชุม/สัมมนา ( ) นิเทศ นศ. ( / ) ติดตอราชการ เรื่อง....ลงพื้นที่สง เสริมและพัฒนา
ความรูการพึ่งพาตนเองในพื้นทีอ่ ําเภอแมพริก....................................................................................
ส ถ า น ที่ . . . . . อํ า เ ภ อ แ ม พ ริ ก . . จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง . . . . . . วั น ที่ . . . . . 1 6 . . . . . มี น า ค ม . . . . 2 5 6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ) ขอใชรถยนตของมหาวิทยาลัย หมายเลขทะเบียน….......................… ( ) ขอใชยานพาหนะสวนตัว ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย ไมสามารถบริการรถใหได รวมระยะทางไป - กลับ จํานวน…………-………….. กิโลเมตร
การไปราชการครั้งนี้ ขาพเจา ( ) ไมขอเบิกคาใชจายใด ๆ ( / ) ขอเบิกคาใชจาย รวม…..1,752….…บาท
เพื่อใชในรายการดังตอไปนี้
- คาลงทะเบียน = ………-……… บาท
- คาที่พัก ……….…-…….…. วัน = …………-…….บาท
- คายานพาหนะ = ………-…...… บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง ……240x3….... วัน = ………720..…บาท
- คาน้ํามัน กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน…..…258…...…กิโลเมตร เปนเงิน………1,032.…..……บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

………………………….……………………
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี)

ความเห็นของฝายยานพาหนะ
( ) สามารถบริการรถได
( ) ไมสามารถบริการรถได เนื่องจากรถยนตของมหาวิทยาลัยติดราชการ
ลงชื่อ ……………………………………………….
………../………../……………
(1) ความเห็นของคณบดี,ผูอํานวยการ,หัวหนาหนวยงาน (2) ความเห็นของ ผอ.กองนโยบายและแผน (กรณีใชงบกลาง)
( ) เห็นควรอนุญาต
( ) เห็นควรอนุญาต
โดยขออนุมัติคาใชจายจากเงิน
( ) อื่น ๆ …………………………………………………
( / ) งปม. ( ) เงินรายได ( ) อื่น ๆ ....………………….
ลงชื่อ……………………………………………
ในวงเงิน………..............1,752...................…….บาท
………./……………/…………
โครงการ..การสรางความรูแ ละการลงมือปฏิบัติสูการพึ่งพา
กิจกรรมที่...ตนเอง.............................................................. (3) ความเห็นของหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
ลงชื่อ………………………………………….
ไดตรวจสอบแลว เห็นวา
………./……………/…………….
( ) ถูกตอง
( ) อื่น ๆ …………………………………………………
เบิกจาก................................................................
ลงชื่อ…………………………….…………………
……….…/………………/………….
(4) ความเห็นของรองอธิการบดี
(5)
(
( ) อนุญาตและอนุมัติคาใชจายตามเสนอ
เห็นควรอนุญาต
( ) อื่น ๆ ……………………………………………….
( ) อื่น ๆ ........................................................
ลงชื่อ…………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
………./………/…..………
………./………/…..……
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

)

รายชื่อผูไปราชการลงพื้นที่สงเสริมและพัฒนาความรูการพึ่งพาตนเองในพื้นที่อาํ เภอแมพริก
ณ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
วันที่ 16 มีนาคม 2564
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
2. นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช
3. นายวีรเชษฐ ภิมาลย
4. นายณรงคศักดิ์ แกววังปวน
5. นายพงษศักดิ์ ปะทุมา
6. นายอิทธิเชษฐ กิตติกวินวรโชติ

รองคณบดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
พนักงานขับรถยนต
นักศึกษา
นักศึกษา

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่ ๑๒/๒๕๖๔
เรื่อง ใหอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไปราชการ
--------------------------------ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงคไปราชการเพื่อลงพื้นที่สงเสริมและพัฒนาความรูการพึ่งพาตนเองใน
พื้นที่อําเภอหางฉัตร ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๒ เรื่องมอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ตอน ๒ ขอ ๔ จึงอนุมัติให
๑. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
๒. นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช
๓. นายวีรเชษฐ ภิมาลย
๔. นายณรงคศกั ดิ์ แกววังปวน
๕. นายพงษศักดิ์ ปะทุมา
๖. นานอิทธิเชษฐ กิตติกวินวรโชติ

รองคณบดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
พนักงานขับรถยนต
นักศึกษา
นักศึกษา

ไปราชการจังหวัดลําปาง โดยรถยนตโตโยตาวิโก หมายเลขทะเบียน กจ ๗๙๒๐ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)
โดยเบิกคาใชจายจากงบรายไดโครงการการสรางความรูและการลงมือปฏิบัติสูการพึ่งพาตนเอง (๙๖๘ บาท)
สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

แบบ ปร.1

บันทึกขอความ

0.

สวนราชการ……คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง…………………………………………………………
ที่ …..อ ว 0 6 1 3 . 3 / ก ษ …112……………..………วั น ที่ ……..2………เ ดื อ น ………….มี น า ค ม …….………….พ .ศ ………2564……....…
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
(กรณีไมเบิกคาใชจาย)
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อางถึง ……………………………..………………………………..…………………………..…………………………………………………………………….………
สิ่งที่สงมาดวย …......................................................................................................................................................................………
ดวยขาพเจา….ผศ.สุวรรณี..จันทรตา...................................ตําแหนง….ผูชวยศาสตราจารย........…………………….……………..
และบุคคลตอไปนี้ 1..........................................................................ตําแหนง…...........................................................…..………........
2…....................................................…………….…ตําแหนง…...................................................…..…..………………..
3…..........................……………………………….……..ตําแหนง…....................................................……..………………….
มีความประสงคจะไปราชการเพือ่ ( ) อบรม/ประชุม/สัมมนา ( ) นิเทศ นศ. ( / ) ติดตอราชการ เรื่อง....ลงพื้นที่เปดเวทีวจิ ัยการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลตนแบบเกษตรกรไทยปราดเปรียงดวยระบบเกษตรอินทรียวิถีชุมชนคนวอแกว........
สถานที่ ..องค การบริ หารส วนตํ า บลวอแก ว อํ า เภอห า งฉั ตร จั งหวั ดลํ า ปาง.....วั น ที่ .....8.....มี น าคม....2564.......................
( ) ขอใชรถยนตของมหาวิทยาลัย หมายเลขทะเบียน….......................… ( ) ขอใชยานพาหนะสวนตัว ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย ไมสามารถบริการรถใหได รวมระยะทางไป - กลับ จํานวน…………-………….. กิโลเมตร
การไปราชการครั้งนี้ ขาพเจา ( ) ไมขอเบิกคาใชจายใด ๆ ( ) ขอเบิกคาใชจาย รวม……..-….…บาท
เพื่อใชในรายการดังตอไปนี้
- คาลงทะเบียน = ………-……… บาท
- คาที่พัก ……….…-…….…. วัน = …………-…….บาท
- คายานพาหนะ = ………-…...… บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง …………-….….... วัน = …………-....…บาท
- คาน้ํามัน กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน…..…..-…...…กิโลเมตร เปนเงิน…………-.…..……บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

………………………….……………………
(ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา)

ความเห็นของฝายยานพาหนะ
( ) สามารถบริการรถได
( ) ไมสามารถบริการรถได เนื่องจากรถยนตของมหาวิทยาลัยติดราชการ
ลงชื่อ ……………………………………………….
………../………../……………
(1) ความเห็นของคณบดี,ผูอํานวยการ,หัวหนาหนวยงาน (2) ความเห็นของ ผอ.กองนโยบายและแผน (กรณีใชงบกลาง)
( ) เห็นควรอนุญาต
( ) เห็นควรอนุญาต
โดยขออนุมัติคาใชจายจากเงิน
( ) อื่น ๆ …………………………………………………
( ) งปม. ( ) เงินรายได ( ) อื่น ๆ ....………………….
ลงชื่อ……………………………………………
ในวงเงิน……….....ไมขอเบิกคาใชจาย.................…….บาท
………./……………/…………
โครงการ...............................................................................
กิจกรรมที่............................................................................ (3) ความเห็นของหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
ลงชื่อ………………………………………….
ไดตรวจสอบแลว เห็นวา
………./……………/…………….
( ) ถูกตอง
( ) อื่น ๆ …………………………………………………
เบิกจาก................................................................
ลงชื่อ…………………………….…………………
……….…/………………/………….
(4) ความเห็นของรองอธิการบดี
(5)
(
(
)
อนุ
ญ
าตและอนุ
ม
ต
ั
ค
ิ
า

ใช
จ
า

ยตามเสนอ
เห็นควรอนุญาต
( ) อื่น ๆ ……………………………………………….
( ) อื่น ๆ ........................................................
ลงชื่อ…………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
………./………/…..………
………./………/…..……
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

)

คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่ ๘/๒๕๖๔
เรื่อง ใหขาราชการไปราชการ
--------------------------------ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงคไปราชการเพื่อลงพื้นที่เปดเวทีวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคล
ตนแบบเกษตรกรไทยปราดเปรียงดวยระบบเกษตรอินทรียวิถีชุมชนคนวอแกว ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ องคการบริหาร
สวนตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๒ เรื่องมอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ตอน ๒ ขอ ๔ จึงอนุมัติให
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา

ผูชวยศาสตราจารย

ไปราชการจังหวัดลําปาง (๘ มีนาคม ๒๕๖๔)
โดยไมขอเบิกคาใชจาย
สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

แบบ ปร.1
0.

บันทึกขอความ

สวนราชการ……คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง…………………………………………………………………….……………
ที่…..อว 0613.3/กษ…101……………วันที…่ …...1………เดือน……………มีนาคม…..…………….พ.ศ………2564……………………………….
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
(กรณีคําสั่งถึงอธิการบดี)
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อางถึง ……………………………..………………………………..…………………………..……………………………………………………………….……………
สิ่งที่สงมาดวย …...................................................................................................................................................................…………
ดวยขาพเจา…ผศ.นันทินา...ดํารงวัฒนกูล.............................ตําแหนง…..คณบดี………….…………..……………………….…………
และบุคคลตอไปนี้ 1...รายชื่ออาจารยและพนักงานดังแนบ...............ตําแหนง…...................................…………………………………......
2….........................................……………………….…ตําแหนง…..................................…....…………………...……………
3…...................................…………………………….…ตําแหนง…...................………………..…………………………………..
มีความประสงคจะไปราชการเพือ่ ( ) อบรม/ประชุม/สัมมนา ( ) นิเทศ นศ. ( / ) ติดตอราชการ เรื่อง...ลงพื้นที่ในการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน.......สถานที่ ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง บานน้ําโทงอุดมพร ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง...........วันที่.......18.........มีนาคม....2564....
( / ) ขอใชรถยนตของมหาวิทยาลัย หมายเลขทะเบียน……นข-3164....... ( ) ขอใชยานพาหนะสวนตัว ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไมสามารถบริการรถใหได รวมระยะทางไป - กลับ จํานวน…………-………….. กิโลเมตร
การไปราชการครั้งนี้ ขาพเจา ( ) ไมขอเบิกคาใชจายใด ๆ ( / ) ขอเบิกคาใชจาย รวม……2,054.…..บาท
เพื่อใชในรายการดังตอไปนี้
- คาลงทะเบียน = ………-……… บาท - คาที่พัก ………..…-……….……วัน = ……..-..…..บาท
- คายานพาหนะ = ………-…...… บาท - คาเบี้ยเลี้ยง ..(270)+(240x5)…วัน = ….1,470….บาท
- คาน้ํามัน กิโลเมตรละ 4 บาท จํานวน…….146…..…กิโลเมตร เปนเงิน………….584….…..……บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
………………………….……………………
(ผศ.นันทินา ดํารงวัฒนกูล)
ความเห็นของฝายยานพาหนะ
( ) สามารถบริการรถได
( ) ไมสามารถบริการรถได เนื่องจากรถยนตของมหาวิทยาลัยติดราชการ
ลงชื่อ ……………………………………………….
………../………../……………
(1) ความเห็นของคณบดี,ผูอํานวยการ,หัวหนาหนวยงาน (2) ความเห็นของ ผอ.กองนโยบายและแผน (กรณีใชงบกลาง)
( ) เห็นควรอนุญาต
( ) เห็นควรอนุญาต
โดยขออนุมัติคาใชจายจากเงิน
( ) อื่น ๆ ………………………………………………
( / ) งปม. ( ) เงินรายได ( ) อื่น ๆ ....……………
ลงชื่อ……………………………………………
ในวงเงิน………..........2,054....................…….บาท
………./……………/…………
โครงการ...การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน...………
กิจกรรม................................................................................... (3) ความเห็นของหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
ลงชื่อ………………………………………….
ไดตรวจสอบแลว เห็นวา
………./……………/…………….
( ) ถูกตอง
( ) อื่น ๆ ……………………………………………
เบิกจาก............................................................
ลงชื่อ…………………………….………………
……….…/………………/………….
(4) ความเห็นของรองอธิการบดี
(5)
( ) อนุญาตและอนุมัติคาใชจายตามเสนอ
( ) เห็นควรอนุญาต
( ) อื่น ๆ ……………………………………………….
( ) อื่น ๆ ........................................................
ลงชื่อ…………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
………./………/…..………
………./………/…..……
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายชื่อผูไปราชการลงพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง บานน้ําโทงอุดมพร ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖๔
1. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. อาจารยมยุรี ชมภู
อาจารย
3. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก
อาจารย
4. ผูชวยศาสตราจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย
5. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย
อาจารย
6. นายสายันต กาทอง
พนักงานขับรถยนต

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่
/๒๕๖๔
เรื่อง ใหขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
--------------------------------ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงคลงพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ในวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง บานน้ําโทงอุดมพร ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตําบล
พิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑)และ(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึง
อนุมัติให
๑. ผูชว ยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒. อาจารยมยุรี ชมภู
อาจารย
๓. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก
อาจารย
๔. ผูชว ยศาสตราจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ผูชวยศาสตราจารย
๕. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย
อาจารย
๖. นายสายันต กาทอง
พนักงานขับรถยนต
ไปราชการจังหวัดลําปาง โดยรถตูโตโยตา หมายเลขทะเบียน นข-๓๑๖๔ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔)
โดยเบิกคาใชจายจากโครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (๒,๐๕๔ บาท)
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สัญญาเงินยืมเลขที่…………………………....……………………………..…………วันที…่ …………………………………………….
ชื่อผูยืม………………………………………….………………………………………จํานวนเงิน…………………………………….บาท

สวนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กรณีสํารองจาย)

เรื่อง

ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ทําการ........................................................
28 อน...........................พ.ศ.
ธันวาคม
2563
วันที.่ ........เดื
………

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
131/2563
14 ธันวาคม 2563
ตามคําสั่ง/บันทึก ที่...................................................ลงวั
นที.่ .......................................................ได
อนุมัติให
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
รองคณบดี
ขาพเจา...........................................................................................ตํ
าแหนง..............................................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายวีรเชษฐ ภิมาลย นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช
สังกัด………………………………………………………………….พร
อมดวย...............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งกระบวนการปฐมนิเทศและกําหนดเปาหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสราง
เดินทางไปปฏิบัติราชการ............................................................................................................................................................
ความเขาใจของกลุมผูปลูกพืช วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารเวียงตาล องคการบริหารสวนต.เวียงตาล อ.หางฉัตร
..................................................................................................................................................................โดยออกเดิ
นทางจาก
ธันวาคม
2563
06.00
บานพัก  สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที19และ26
.่ ............เดือน................................พ.ศ.............เวลา....................น.
ธันวาคม
2563
20.00
และกลับถึง บานพัก  สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที19และ26
่.........เดือน.......................พ.ศ..........เวลา...................น.
14
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้…………….วัน………………ชั
่วโมง

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ขาพเจา  คณะเดินทาง ดังนี้
2
960
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท.................................................................จํานวน................วั
น
รวม……………..………….บาท
คาเชาที่พักประเภท..............................................................................จํานวน................วัน
รวม………………..……….บาท
คาน้ํามันเชื้อเพลิง (ขอเบิกเพียง)
300
คาพาหนะ........................................................................................................................................รวม………………..……….บาท
คาใชจายอื่น.....................................................................................................................................รวม……………..………….บาท
1,260
รวมทั้งสิ้น........................................บาท
หนึ่งพันสองรอยหกสิบบาทถวน
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................…………………………………….………………………………………………………….
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า รายการที่ ก ล า วมาข า งต น เป น ความจริ ง และหลั ก ฐานการจ า ยที่ ส ง มาด ว ย
จํา นวน...................1..................ฉบั บ รวมทั้ ง จํา นวนเงิ น ที่ ข อเบิ ก ถู ก ต อ งตามกฎหมายทุ ก ประการ
ด

ลงชื่อ ………………………………………….……..……..…ผูขอรับเงิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
(................................................................
)
รองคณบดี
ตําแหนง...............................................................

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจาย

อนุมัติใหเบิกเงิน

ลงชื่อ ……………………………………………………………………
นางสาวลัดดา กาจารี
(……………………………………….…………………………..)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ตําแหนง ……………………………….……………………..………
28 ธันวาคม 2563
วันที่ …………………………………………………………………...

ลงชื่อ ………................................……………………………..
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล
(……………………………….…………………….………….)
คณบดี
ตําแหนง …………………………………….……..………………..
28 ธันวาคม 2563
วันที่ …………………………..………………………………………

1,260
ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน...................................................................
บาท
หนึ่งพันสองรอยหกสิบบาทถวน
(.....................................................................................................)
ไวเปนการถูกตองแลว

ลงชื่อ …………………………………….…….……..ผูรับเงิน
ลงชื่อ ……………………............………………………ผูจายเงิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
(…………………………………….………..)
(…………..…..………….………..………..…….)
รองคณบดี
ตําแหนง……………………………………………………
ตําแหนง ............................................................
26 ธันวาคม 2563
วันที่ ...............................................................
วันที่ ………….........................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ……………………………………………………..วันที่ ………………………………………………………………………..
หมายเหตุ ………………………………………………………..............................………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลา ที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชอง
หมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีที่มี
การยืมเงินใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ
แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)

แบบ บก 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ ..คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง....
วัน เดือน ป
19 ธค. 63

รายละเอียดรายจาย
คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ถึง วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารเวียงตาล
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
ระยะทาง 48 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท (ไป – กลับ)
(48 กิโลเมตร x 4 บาท) ขอเบิกเพียง 150

รวมเปนเงิน

จํานวนเงิน
150.00

หมายเหตุ

150.00

หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………………………………..
ผศ.ดร.จําเนียร มีสาํ ลี
รองคณบดี
ขาพเจา ....................................................................
ตําแหนง ..............................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัด.........................................................................................
ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท

แบบ บก 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ ..คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง....
วัน เดือน ป
19 ธค. 63

รายละเอียดรายจาย
คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ถึง วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกผักปลอดสารเวียงตาล
องคการบริหารสวนตําบลเวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
ระยะทาง 96 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท (ไป – กลับ)
(96 กิโลเมตร x 4 บาท) ขอเบิกเพียง

รวมเปนเงิน

จํานวนเงิน
300.00

หมายเหตุ

300.00

สามรอยบาทถวน
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………………………………..
ผศ.ดร.จําเนียร มีสาํ ลี
รองคณบดี
ขาพเจา ....................................................................
ตําแหนง ..............................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัด.........................................................................................
ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูขอรับเงิน
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
(................................................................)
วันที่ 19 ธันวาคม 2563

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ลําปาง
ชื่อสวนราชการ......................................................................
จังหวัด...................................
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
28
ธันวาคม
2563
ประกอบใบเบิกจายคาใชจายในการเดินทางของ...........................................................
ลงวันที่................เดื
อน.....................................พ.ศ.........................

ลําดับ
คาใชจาย
ชื่อ
ตําแหนง
ที่
คาเบี้ยลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น
1 ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี รองคณบดี
480
300
2 นายวีรเชษฐ ภิมาลย นักวิชาการเกษตร
3 นส.เสาวณีย ไกวัลวนิช เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
480
-

รวมเงิน

960

-

-

-

รวม
780.00
480.00

ลายมือชื่อ
ผูรับเงิน

สวนที่ 2
แบบ 8708

วัน เดือน ป
หมายเหตุ
ที่รับเงิน
26 ธค. 63 240x2x1
26 ธค. 63 ไมเบิก
26 ธค. 63 240x2x1

1,260.00 ตามสัญญายืมเงินเลขที.่ ............วันที่.......................

หนึ่งพันสองรอยหกสิบบาทถวน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ( ตัวอักษร )…………………………………………………………………………….............................
ลงชื่อ …………………………….........….……………….ผูจายเงิน
(………………….…………………….………..)
คําชี้แจง 1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ
ตําแหนง………………………..………………
2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูล งลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม
วันที่……....................................
ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
3. ผูจายเงิน หมายถึง ผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน
เปนผูล งลายมือชื่อผูจายเงิน

แบบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
ขาพเจา
คณะ/ศูนย/สํานัก เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช
131/2563
ไดรับคําสั่งที่
ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2563
1,260
ทั้งสิ้น
บาท

เกษตรศาสตร
สังกัดโปรแกรมวิชา/ฝาย.........................................
พรอมดวย นายวีรเชษฐ ภิมาลย
.
.
.
ไปราชการเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปฐมนิเทศฯ .
และ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 รวม 14 ชั่วโมง วัน
ใชจายเงินไป

คาใชจายใชงบประมาณของ โครงการการสรางความรูและการลงมือปฏบัติสูการพึ่งพาตนเอง
.
.
วการประชุม อบรม สัมมนา

เรื่อง
วันที่

.

.
ข

1. สรุปผลการประชุม
ง

.
.
.

2. หัวขอการประชุม อบรม สัมมนา
หัวขอ/เรื่อง

วิทยากร

3. สิ่งที่ผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา จะดําเนินการตอไป
.
.
.

. จะตองดําเนินการตอไปนี้
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4. สิ่งที่มหาวิทยาลัย หนวยงาน

ลงชือ

(

ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี

วันที 28 เดือน ธันวาคม

ผูร้ ายงาน
)

พ.ศ. 2563 8

ง
.
.
ลงชือ

(
วันที

ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล
28

)
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณบดี/ผอ.ศูนย์/ผอ.สํานัก

บย.229/64
17/12/2563
สัญญาเงินยืมเลขที่…………………………....……………………………..…………วั
นที…่ …………………………………………….
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
87,000
ชื่อผูยืม………………………………………….………………………………………จํ
านวนเงิน…………………………………….บาท

สวนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กรณียืมเงิน)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ทําการ........................................................
21 อน...........................พ.ศ.
ธันวาคม
2563
วันที.่ ........เดื
………

เรื่อง

ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
130/2563
14 ธันวาคม 2563
ตามคําสั่ง/บันทึก ที่...................................................ลงวั
นที.่ .......................................................ได
อนุมัติให
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
รองคณบดี
ขาพเจา...........................................................................................ตํ
าแหนง..............................................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นายวีรเชษฐ ภิมาลย นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช
สังกัด………………………………………………………………….พร
อมดวย...............................................................................................
นางสาวปยะธิดา ประเด็ม นางภาสกร ปญญาอุด นางสาวอริศรา อินทพงค นายภูริเดช สุยา นายสัมฤทธิ์ แกวนิ่ม
....................................................................................................................................................................................................
นายศภวิชญ อุนเรือน นางสาวปยะพร แปงคําใส นายกิติ นิติพนาวัลย
....................................................................................................................................................................................................
ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ งการผลิตปุยน้ําชีวภาพสําหรับฉีดพน ณ ศูนยการเรียนรูบา นแมพริก
เดินทางไปปฏิบัติราชการ............................................................................................................................................................
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
..................................................................................................................................................................โดยออกเดิ
นทางจาก
18 อน................................พ.ศ.............เวลา....................น.
ธันวาคม
2563
06.00
บานพัก  สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที.่ ............เดื
18 อน.......................พ.ศ..........เวลา...................น.
ธันวาคม
2563
20.00
และกลับถึง บานพัก  สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่.........เดื
14
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้…………….วัน………………ชั
่วโมง

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ ขาพเจา  คณะเดินทาง ดังนี้
480
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท.................................................................จํานวน................วัน
รวม……………..………….บาท
คาเชาที่พักประเภท..............................................................................จํานวน................วัน
รวม………………..……….บาท
คาพาหนะ........................................................................................................................................รวม………………..……….บาท
คาใชจายอื่น.....................................................................................................................................รวม……………..………….บาท
480
รวมทั้งสิ้น........................................บาท
สี่รอยแปดสิบบาทถวน
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)....................................................…………………………………….………………………………………………………….
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า รายการที่ ก ล า วมาข า งต น เป น ความจริ ง และหลั ก ฐานการจ า ยที่ ส ง มาด ว ย
จํา นวน...................-..................ฉบั บ รวมทั้ ง จํา นวนเงิ น ที่ ข อเบิ ก ถู ก ต อ งตามกฎหมายทุ ก ประการ
ด

ลงชื่อ ………………………………………….……..……..…ผูขอรับเงิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
(................................................................
)
รองคณบดี
ตําแหนง...............................................................

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจาย

อนุมัติใหเบิกเงิน

ลงชื่อ ……………………………………………………………………
นางสาวลัดดา กาจารี
(……………………………………….…………………………..)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ตําแหนง ……………………………….……………………..………
21 ธันวาคม 2563
วันที่ …………………………………………………………………...

ลงชื่อ ………................................……………………………..
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล
(……………………………….…………………….………….)
คณบดี
ตําแหนง …………………………………….……..………………..
21 ธันวาคม 2563
วันที่ …………………………..………………………………………

480
ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน...................................................................
บาท
สี่รอยแปดสิบบาทถวน
(.....................................................................................................)
ไวเปนการถูกตองแลว

ลงชื่อ …………………………………….…….……..ผูรับเงิน
ลงชื่อ ……………………............………………………ผูจายเงิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร มีสําลี
(…………………………………….………..)
(…………..…..………….………..………..…….)
รองคณบดี
อาจารย
ตําแหนง……………………………………………………
ตําแหนง ............................................................
17 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
วันที่ ...............................................................
วันที่ ………….........................................................
บย. 229/64
17 ธันวาคม 2563
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ……………………………………………………..วั
นที่ ………………………………………………………………………..
หมายเหตุ ………………………………………………………..............................………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลา ที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชอง
หมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีที่มี
การยืมเงินใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ
แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)

แบบ บก 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ.....................................................................................
วัน เดือน ป

รายละเอียดรายจาย

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจา .................................................................... ตําแหนง ..............................................................
สังกัด......................................................................................... ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท
ลงชื่อ………………………………………………………… ผูขอรับเงิน
(................................................................)
วันที…่ ……………..................................................

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ลําปาง
ชื่อสวนราชการ......................................................................
จังหวัด...................................
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
21
ธันวาคม
2563
ประกอบใบเบิกจายคาใชจายในการเดินทางของ...........................................................
ลงวันที่................เดื
อน.....................................พ.ศ.........................

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
นายวีรเชษฐ ภิมาลย
นส.เสาวณีย ไกวัลวนิช
นส.ปยะธิดา ประเด็ม
นายภาสกร ปญญาอุด
นส.อริศรา อินทพงค
นายภูรเิ ดช สุยา
นายสัมฤทธิ์ แกวนิ่ม
นายศุภวิชญ อุนเรือน
นส.ปยะพร แปงคําใส
นายกิติ นิติพนาวัลย

ตําแหนง
รองคณบดี
นักวิชาการเกษตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
รวมเงิน

คาใชจาย
คาเบี้ยลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น
240
240
480

-

-

-

รวม

ลายมือชื่อ
ผูรับเงิน

วัน เดือน ป
ที่รับเงิน

สวนที่ 2
แบบ 8708

หมายเหตุ

240.00
18 ธค. 63
240x1x1
18 ธค. 63
ไมเบิก
240.00
18 ธค. 63
240x1x1
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
18 ธค. 63
ไมเบิก
480.00 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ บย229/64 วันที่ 17 ธค.63

สี่รอยแปดสิบบาทถวน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ( ตัวอักษร )…………………………………………………………………………….............................
ลงชื่อ …………………………….........….……………….ผูจายเงิน
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
(………………….…………………….………..)
รองคณบดี
คําชี้แจง 1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ
ตําแหนง………………………..………………
21 ธันวาคม 2563
2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูล งลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม
วันที่……....................................
ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
3. ผูจายเงิน หมายถึง ผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน
เปนผูล งลายมือชื่อผูจายเงิน

แบบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ
ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี
ขาพเจา
คณะ/ศูนย/สํานัก เทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรศาสตร
สังกัดโปรแกรมวิชา/ฝาย.........................................
พรอมดวย นายวีรเชษฐ ภิมาลย
.
นางสาวเสาวณีย ไกวัลวนิช นางสาวปยะธิดา ประเด็ม นายภาสกร ปญญาอุด นางสาวอริศรา อินทพงค
.
นายภูรเิ ดช สุยา นายสัมฤทธิ์ แกวนิ่ม นายศุภวิชญ อุนเรือน นางสาวปยะพร แปงคําไส นายกิติ นิตพิ นาวัลย .
132/2563
ไดรับคําสั่งที่
ไปราชการเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุยน้ําชีวภาพสําหรับฉีดพน .
18 ธันวาคม 2563
ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รวม 14 ชั่วโมงวัน
480
ใชจายเงินไปทั้งสิ้น
บาท

คาใชจายใชงบประมาณของ โครงการการสรางความรูและการลงมือปฏิบัติสูการพึ่งพาตนเอง .
.
.
วการประชุม อบรม สัมมนา

เรื่อง
วันที่

.
ข

1. สรุปผลการประชุม
ง

.
.
.

2. หัวขอการประชุม อบรม สัมมนา
หัวขอ/เรื่อง

วิทยากร

3. สิ่งที่ผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา จะดําเนินการตอไป
.
.
.

. จะตองดําเนินการตอไปนี้
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4. สิ่งที่มหาวิทยาลัย หนวยงาน

ลงชือ

(

ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี

วันที 21 เดือน ธันวาคม

)

ผูร้ ายงาน

พ.ศ. 2563 8

ง
.
.
ลงชือ
คณบดี/ผอ.ศูนย์/ผอ.สํานัก
( ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล )
วันที 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 8

8

