สัญญายืมเงิน
ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

เลขที่.........../2561
วันครบกำหนด
............................

ข้ำพเจ้ำ...................................................................................ตำแหน่ง ครู คศ. ........................
โรงเรียน.............................................................................................มีควำมประสงค์จะขอยืมเงิน งบประมำณ ตำมโครงกำร
พัฒนำครูรูปแบบครบวงจรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ระหว่ำงวันที่..............................................................
ถึงวันที่.............................................................ณ ..................................................... ...............................................................
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
รายการ
จานวนเงิน
ค่ำลงทะเบียน
เป็นเงิน
ค่ำพำหนะ
เป็นเงิน
ค่ำเช่ำที่พัก .................คน วันละ....................บำท จำนวน..............วัน
เป็นเงิน
ค่ำเบี้ยเลี้ยง.................คน วันละ....................บำท จำนวน..............วัน
เป็นเงิน
ตัวอักษร (................................................................................................................) รวมเงิน
ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะนำใบสำคัญคู่จ่ำยที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่ำย(ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในกำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง คือ ภำยใน 15 วันนับแต่วันกลับมำปฏิบัติ
รำชกำร ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนำญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้ำพเจ้ำจะพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยมื เงิน

วันที่.......................................................................

เสนอ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตำมใบยืมฉบับนี่ได้ จำนวน...................... บำท (ระบุจำนวนเงิน)
(..............................................................................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................................. (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน) วันที่...................................................................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้ เป็นจำนวนเงิน ................................................บำท (ระบุจำนวนเงิน)
(...........................................................................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................................ผูอ้ นุมัติ

วันที่.......................................................................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืม จานวน................บาท (ระบุจานวนเงิน)(.....................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับเงิน วันที่..........................................................

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการส่งใช้เงินยืม
รำยกำรส่งใช้
เงินสดหรือใบสำคัญ
จำนวนเงิน

คงค้ำง

ลำยมือชื่อผู้รับ
เงิน

หมายเหตุ 1. ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
2. ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรที่จ่ำยเงินยืม
3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินยืมไปใช้จ่ำย
4. เสนอต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ

ใบรับเลขที่

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุม่ สำรระฯ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ อำเภอปำกชม จังหวัดเลย .
ที่
วันที่
.
เรื่อง ขออนุญำตเดินทำงไปรำชกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
.
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับกำรพัฒนำทำงเว็บไซต์
http:/ training obec.go.th/login นั้น
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................ตำแหน่ง.....................................................
พร้อมด้วย.....................................................................................มีควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรพัฒนำหลักสูตร
.....................................................................................................รหัสหลักสูตร.................................................
รุ่นที่......................ระหว่ำงวันที่...................................................ถึงวันที...........................................................
ณ.......................................................................................................................................................................
กำรเดินทำงครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขออนุญำตใช้พำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำรโดยพำหนะ
เครื่องบิน
รถยนต์รับจ้ำง
รถยนต์โดยสำรประจำทำง
อื่นๆ
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน.......................................... พนักงำนขับรถยนต์ชื่อ.............................................
รถยนต์ส่วนบุคคล หมำยเลขทะเบียน.............................. รวมระยะทำงไป-กลับ ......................กิโลเมตร
และขอเบิกค่ำชดเชยน้ำมันกิโลเมตรละ 4 บำท เป็นเงิน.........................บำท..(............................................................)
เหตุผลที่ขอใช้รถส่วนบุคคล...........................................................................................................................................
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรเดินทำงไปรำชกำรครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำโดยตรงและจะรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทรำบ
เมื่อกลับจำกรำชกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต
(ลงชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญำต
(.......................................................)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
( ) อนุญำต
( ) ไม่อนุญำต เนื่องจำก………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( นำงวรำกร มังบู่แว่น )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ

กรณียืมเงิน

ที่ ศธ ……………/………………

โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
๒๔๑ ม. ๑ ตำบลเชียงกลม
อำเภอปำกชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐
วันที่........................................................

เรื่อง ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๙
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สัญญำยืมเงิน
2. ใบลงทะเบียนอบรม
3. รำยละเอียดหลักสูตร
4. บันทึกขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน...........ฉบับ
จำนวน...........ฉบับ
จำนวน...........ฉบับ

ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบ
ครบวงจรดังนี้
๑. หลักสูตร....................................................................................................................................
ในวันที่............................................................................ ณ .......................................................................................
๒. หลักสูตร.....................................................................................................................................
ในวันที่.............................................................................. ณ ....................................................................................
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ ขอส่งเอกสำรเพื่อยืมเงินตำมโครงกำรดังกล่ำว จำนวน...........รำย
รำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำลงทะเบียน
เป็นเงิน.....................................บำท
2. ค่ำพำหนะ
เป็นเงิน.....................................บำท
3. ค่ำเช่ำที่พัก.
เป็นเงิน.....................................บำท
4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เป็นเงิน......................................บำท
รวมเป็นเงิน.....................................บำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(ลงชื่อ).................................................................
( นำงวรำกร มังบู่แว่น )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
โทร.๐-๔๒๐๗-๕๐๗๕

กรณีส่งเบิก(ไม่ได้ยืมเงิน)

ที่ ศธ ……………/………………

โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
๒๔๑ ม. ๑ ตำบลเชียงกลม
อำเภอปำกชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐
วันที่........................................................

เรื่อง ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
สิ่งที่ส่งมำด้วย หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย

จำนวน .........ชุด

ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบ
ครบวงจร ดังนี้
1. หลักสูตร..................................................................................................................... ...........
ในวันที่............................................................................ ณ .................................................................................
2. หลักสูตร.................................................................................................................. .............
ในวันที่.............................................................................. ณ ..............................................................................
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ ขอส่งเอกสำรเพื่อยืมเงินตำมโครงกำรดังกล่ำว จำนวน...........รำย
รำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำลงทะเบียน
เป็นเงิน.....................................บำท
2. ค่ำพำหนะ
เป็นเงิน.....................................บำท
3. ค่ำเช่ำที่พัก.
เป็นเงิน.....................................บำท
4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เป็นเงิน......................................บำท
รวมเป็นเงิน.....................................บำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ).................................................................
( นำงวรำกร มังบู่แว่น)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
โทร.๐-๔๒๐๗-๕๐๗๕

(กรณีส่งใช้เงินยืม )

ที่ ศธ ……………/………………

โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
๒๔๑ ม. ๑ ตำบลเชียงกลม
อำเภอปำกชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐
วันที่........................................................

เรื่อง ขอส่งใช้หลักฐำนกำรยืมเงินตำมสัญญำยืมเงิน เลขที่......................................
(โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
อ้ำงถึง สัญญำยืมเงิน เลขที่........./2561 ลงวันที่....................................(สพม.19 จะแจ้งเลขที่สัญญำในวันโอนเงิน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย หลักฐำนประกอบกำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร

จำนวน .........ชุด

ตำมสัญญำยืมเงินที่อ้ำงถึง โรงเรียนเชียงกลมวิทยำได้ ยืมเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร นั้น
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ ขอส่งเอกสำรเพื่อ ส่งใช้สัญญำยืมเงิน ดังกล่ำวรำยละเอียดดังนี้
1 ค่ำลงทะเบียน
เป็นเงิน.....................................บำท
2. ค่ำพำหนะ
เป็นเงิน.....................................บำท
3. ค่ำเช่ำที่พัก.
เป็นเงิน.....................................บำท
4. ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เป็นเงิน......................................บำท
5. เงินสด (ถ้ำมี)
เป็นเงิน......................................บำท
รวมเป็นเงิน.....................................บำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(ลงชื่อ).................................................................
( นำงวรำกร มังบู่แว่น)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
โรงเรียนเชียงกลมวิทยำ
โทร.๐-๔๒๐๗-๕๐๗๕

สัญญำเงินยืมเลขที่…………/ 2561…………
วันที…่ …………………………
ชื่อผู้ยืม………………………………………………….…...จำนวนเงิน..................................บำท

ส่วนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โรงเรียน.............................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................
เรื่อง

ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
ตำมคำสั่ง / บันทึก ที่ ............................................................... ลงวันที่.............................................
ได้อนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ.............................................................. ตำแหน่ง......................................................................
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 พร้อมด้วย................................................
.........................................................................................................................................เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร
เพื่ออบรมพัฒนำ ตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยออกเดินทำงจำก
บ้ำนพัก

สำนักงำน

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่..........เดือน...........................พ.ศ........... เวลำ.............น.

และกลับถึง บ้ำนพัก สำนักงำน
ประเทศไทย วันที่.........เดือน........................พ.ศ............ เวลำ...........น.
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้….………..…………วัน………………..ชัว่ โมง
ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรสำหรับ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง................คน ๆ ละ..................บำท จำนวน..............วัน
ค่ำเช่ำที่พัก.................คน
จำนวน..............วัน
ค่ำพำหนะ..............................................................................................
ค่ำใช้จ่ำยอื่น..........................................................................................

ข้ำพเจ้ำ
คณะเดินทำง ดังนี้
รวม................................บำท
รวม.................................บำท
รวม................................บำท
รวม................................บำท
รวมทั้งสิ้น..............................บำท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)............................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย
จำนวน...................ฉบับ รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับเงิน
(..............................................)
ตำแหน่ง .........................................

แบบ 8708 หน้ำ 2
ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ (กำรเงินสพม.19)
(ลงชื่อ).....................................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง.....................................................................
วันที่.........................................................

อนุมัติให้จ่ำยได้ (ผอ.สพม.19)
(ลงชื่อ)..........................................
(...................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่.....................................................

ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จำนวน…….…………………บำท (จำนวนเงินที่จ่ำยจริง)
(.............................................................................................. ) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)…………..............………….….… ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)………….......................…………. ผู้จ่ำยเงิน
(................................................. )
(.....................................................)
ตำแหน่ง............................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................
วันที่...............................................
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที่................./...........
วันที่.........................................................................
หมำยเหตุ
…………………………………………………………………………………...........................…………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………............................………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………............................………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………............................…………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………............................………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………….................................................………………………………………
………………………………………………………………………….................................................……………………………………………
คำชี้แจง 1. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกันหำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้น
และสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่แตกต่ำงกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน
กรณีที่มีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ 2)

แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
วัน เดือน ปี
เที่ยวไป
...............
เที่ยวกลับ
.................

รำยละเอียดรำยจ่ำย
จำนวนเงิน
1. ค่ำรถ ........................................................................................
ออกจำกถึง.................................................................................
ถึง..............................................................................................
ไป – กลับ...........เที่ยว ๆ ละ ..................บำท
เป็นเงิน ......................

หมำยเหตุ

2. ……………………………………………………………………….….……….. ……….….………
…………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………….………………………………

ขอเบิกเพียง
...................บำท

3. ………………………………………………..…………………………………. …………….…….
………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..………………………………………

รวมทั้งสิ้น

(ตัวอักษร)...............................................................................

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

ข้ำพเจ้ำ………….……………………………….….ตำแหน่ง…………………...........................................
กอง…สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำก
ผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้
(ลงชื่อ) ..............................................................
วันที่ ........../................/................

แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
วัน เดือน ปี
เที่ยวไป
...............
เที่ยวกลับ
.................

รำยละเอียดรำยจ่ำย
ค่ำชดเชยน้ำมันรถยนต์ส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หมำยเลขทะเบียน.........................................................................
ออกจำกบ้ำนเลขที่.....................ตำบล..........................................
อำเภอ.....................................จังหวัด...........................................
ถึง..................................................................................................
......................................................................................................
ระยะทำง.............กิโลเมตร ไป – กลับ...........เที่ยว
รวมระยะทำง .................กิโลเมตร ๆ ละ....4.....บำท
เป็น
เงิน

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

.......................
ขอเบิกเพียง
...................บำท

รวมทั้งสิ้น

(ตัวอักษร).......................................................................

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

ข้ำพเจ้ำ………….……………………………….….ตำแหน่ง…………………............................................
กอง…สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19 ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำก
ผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท้
(ลงชื่อ) ..............................................................
วันที่ ........../................/................

ส่วนที่ ๒
แบบ 8708

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ชื่อส่วนรำชกำร...........................................................................
ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ...........................................................ลงวันที.่ ...............เดือน....................................................พ.ศ. ...........................
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ค่ำเบี้ยเลี้ยง

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำพำหนะ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวม

ลำยมือชื่อ
ผู้รับเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมำยเหตุ

รวมเงิน

จำนวนเงินทัง้ สิ้น (ตัวอักษร)............................................................................................... .........
คำชี้แจง 1.ค่ำเบี้ยเลีย้ งและค่ำเช่ำที่พักให้ระบุอัตรำวันและจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ
2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีทไี่ ด้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืม ให้ระบุวันที่ทไี่ ด้รับจำกเงินยืม
3.ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนัน้ ให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคน เป็นผู้ลงลำยมือชือ่ ผู้จ่ำยเงิน

ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ำยเงิน
(..............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่............................................................

ตัวอย่าง
บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จาแนกรายคน ตามหลักสูตร และวันที่จัดอบรมตามหลักสูตร
โรงเรียน....................................................................................
เพื่อประกอบสัญญายืมเงินของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1.

ตัวอย่ำงกำรกรอก
นำงสำวเอ****

2.

นำงบี

3.

นำงสำวซี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

6000004395 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กำรพัฒนำนวัฒกรรมเพื่อกำรเรียนรู้
6000005995 โดยบูรณำกำรสื่อออนไลน์แบบ
Active Learning
6000004555 กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงำน
รวม

ระยะเวลำอบรม
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด

ค่ำลงทะเบียน

เบี้ยเลีย้ ง

ค่ำที่พัก

ค่ำพำหนะ

รวมค่ำใช้จ่ำย

29 ก.ค. 61

30 ก.ค.61

7,000

-

1,200

300

8,500

29 ก.ค.61

30 ก.ค.61

3,000

-

600

-

3,600

1 ส.ค.61

2 ส.ค.61

5,000

-

-

-

5,000

15,000

-

1,800

300

17,100

หมำยเหตุ : เรียงลำดับตำมวันที่เข้ำรับอบรม
**** คือ ตัวแทนของผู้เข้ำรับกำรอบรมในกำรยืมเงินค่ำลงทะเบียน : 1 สัญญำ/โรง (หลักสูตรเดียวกัน หรือต่ำงหลักสูตรแต่วันที่ไปอบรมใกล้เคียงกัน)
จัดส่งสัญญำยืมเงินล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร ก่อนถึงวันอบรม

อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
* การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมำยถึง กำรได้รับอนุมัติจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ไปปฏิบัติรำชกำรนอกที่ตั้งสำนักงำน(สถำนศึกษำ)
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่าย คือ
* ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง
* ค่ำเช่ำที่พัก
* ค่ำพำหนะ
1. กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง / วัน / คน
ข้ำรำชกำร
ประเภท
ระดับชำนำญกำรพิเศษ/คศ 3 ลงมำ
240
ระดับเชี่ยวชำญ/คศ 4 ขึ้นไป
270

หมำยเหตุ
กรณีผู้จัดอบรมเลี้ยงอำหำรให้หัก
ค่ำเบี้ยเลี้ยง มื้อละ 80 บำท

* กำรนับเวลำเพื่อคำนวณกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง
1.1 นับเวลำตั้งแต่ออกจำกบ้ำนพักหรือจำกสถำนศึกษำ จนกลับถึงบ้ำนพักหรือสถำนศึกษำ
1.2. กรณีที่ต้องพักแรม ให้นับเวลำตำมข้อ 1.1 คิด 24 ชั่วโมง = 1 วัน
ถ้ำมีเศษเกิน 12 ชั่วโมง คิด = 1 วัน
1.3. กรณีที่ไม่พักแรม (หมำยถึง กำรเดินทำงไปกลับระหว่ำงบ้ำนพักกับสถำนที่
ไปปฏิบัติรำชกำรทุกวัน) ให้นับเวลำตำมข้อ 1.1
คิด 24 ชัว่ โมง = 1 วัน
หำกไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมง คิด = 1 วัน
2. กำรเบิกค่ำที่พัก 600 บำท/ วัน / คน ต้องมีใบเสร็จรับเงินพร้อมระบุวันเข้ำพัก
3. กำรเบิกค่ำพำหนะ
ยำนพำหนะประจำทำง
ข้ำรำชกำร
รถไฟ
* ระดับปฏิบัติกำร ระดับปฏิบัติงำน ครูผู้ช่วย ครู คศ 1
เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง ยกเว้น ชั้น บนอ.ป (รถไฟชั้น 1 นอนปรับอำกำศ)
* ระดับชำนำญงำน ระดับชำนำญกำร ครู คศ 2 ขึ้นไป
เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง กรณีเดินทำงชั้น บนอ.ป. ให้แนบกำกตั๋วประกอบ
กำรขอเบิกด้วย
รถโดยสำรประจำทำง

ทุกระดับ เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง
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4. กำรเบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน
กระทรวงกำรคลังกำหนด
สิทธิกำรเบิกตำมอัตรำมำตรกำรของ สพฐ.
ระดับชำนำญงำน/ระดับชำนำญกำร/
* เดินทำงโดยสำยกำรบินต้นทุนต่ำ (Low Cost) หรือกำรบินไทย
ครู คศ 2 ขึ้นไป เดินทำงได้
ชั้นประหยัด อัตรำ Fix Flight Fix Cost
* ระดับชำนำญกำรพิเศษ/ครู คศ 3 ระดับเชี่ยวชำญ/ ครู คศ 4
ชั้นประหยัด
* ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ/ครู คศ 5 ขึ้นไป ชั้นประหยัด
ที่ นร 1008/ว 30 ลว 15 ก.ย 53

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรเทียบตำแหน่งอย่ำงอื่นเท่ำกับตำแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.2551
5. กำรใช้สิทธิเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง
* ไม่มีพำหนะประจำทำง
* มีพำหนะประจำทำง แต่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของรำชกำร
* ให้ชี้แจงเหตุและควำมจำเป็น
*. กำรเดินทำงโดยใช้พำหนะรับจ้ำง
** เป็นข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ 6(เดิม) ชำนำญกำร/ชำนำญงำน/คศ 2 ขึ้นไป
** เป็นกรณีเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงบ้ำนพักหรือสถำนศึกษำกับ
สถำนีขนส่ง หรือสถำนที่ที่ได้จัดพำหนะไว้ให้ โดยเบิกในอัตรำดังนี้
การเดินทาง
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรการประหยัด สพฐ.
ข้ำมเขตระหว่ำง กทม.กับ เท่ำที่จ่ำยจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บำท * เท่ำที่จ่ำยจริงเที่ยวละไม่เกิน 400 บำท
จังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม.
* กรณีเดินทำงไปท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
เท่ำที่จ่ำยจริงเที่ยวละ ไม่เกิน 500 บำท
ข้ำมเขตจังหวัดอื่น ๆ

เท่ำที่จ่ำยจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บำท เท่ำที่จ่ำยจริงเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท

** กำรเดินทำงไป-กลับ ระหว่ำงบ้ำนพัก กับสถำนที่ที่ไปปฏิบัติรำชกำรภำยในจังหวัดเดียวกัน
เบิกได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
** กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขต กทม.
** ข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติงำน/ระดับปฏิบัติกำร/ครูผู้ช่วย/ครู คศ 1 ลงมำ
ขอเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ต้องมีสัมภำระ
6. กำรใช้สิทธิเบิกค่ำชดเชยกรณีที่ใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
* อัตรำค่ำชดเชย
** รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บำท
** รถจักรยำนยนต์ กิโลเมตรละ 2 บำท
* กำรคำนวณระยะทำง
** ใช้เส้นทำงกรมทำงหลวงกำหนด
** หน่วยงำนอื่น เช่น จังหวัด ท้องถิ่น เป็นต้น กำหนด ** ถ้ำไม่มีให้ผู้ขอเบิกรับรอง

