กองฝกอบรม กรมที่ดิน

คํานํา
การบริหารจัดการการใชจายเงินงบประมาณเพื่อการบริหารโครงการฝกอบรมเปนกิจกรรมหนึ่งของ
การบริหารโครงการฯ และเปนสวนที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารโครงการฯ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารโครงการ
ฝกอบรมมีประสิทธิภาพและมีความคุมคาตอการลงทุน กองฝกอบรมจึงไดจัดทําเอกสารคูมือการใชจายเงิน
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝกอบรมขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของ
โครงการฝกอบรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การประมาณการคาใชจาย การจัดทําสัญญายืมเงินและการจัดทําใบสําคัญหักลางเงินยืม พรอมทั้งตัวอยาง
ประกอบเพื่อสรางความเขาใจและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง กองฝกอบรมหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารนี้จะเปนประโยชน4ตอผูที่สนใจจะไดใชศึกษา และเปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ
ในการบริหารโครงการฝกอบรมตอไป
กองฝกอบรม
มีนาคม 2558

สารบัญ
คํานํา
หนา
การใชจายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝกอบรม
1
• สวนที่ 1 การประมาณการคาใชจาย
1
• สวนที่ 2 สัญญายืมเงิน
7
• สวนที่ 3 การจัดทําใบสําคัญหักลางเงินยืม
10
• ภาคผนวก
20
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
- หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค. 0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป8 2556

การใชจายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝกอบรม
การใชทรัพยากรที่มีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เงินหรืองบประมาณ
ถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคการที่จะตองบริหารจัดการอยางเปนระบบ การบริหารโครงการฝ,กอบรมก็มีสวน
ที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณซึ่งเปนป0จจัยที่สําคัญในการบริหารโครงการฝ,กอบรม จึงจําเปนตองบริหาร
จัดการใหเปนรูปแบบและเปนระบบที่ถูกตอง สามารถตรวจสอบได ซึ่งการใชจายเงินงบประมาณที่เกี่ยวของกับการ
ฝ,กอบรม ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ดังนี้
1. การประมาณการคาใชจาย
2. สัญญายืมเงิน
3. จัดทําใบสําคัญหักลางเงินยืม
สวนที่ 1 การประมาณการคาใชจาย
สิ่งที่ตองรู - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝ,กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ
- สถานที่ จํานวนวัน จํานวนคน ที่จะจัดฝ,กอบรม / สัมมนา
คาใชจายประกอบดวย
1. คาอาหาร เบิกจายตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ มท 0406/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําปD 2556
จัดฝกอบรมในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
การฝ,กอบรม ประเภท ก จัดครบทุกมื้อ (เชา กลางวัน เย็น) อัตราวันละ 850 บาท
จัดไมครบทุกมื้อ ( เชา / กลางวัน / เย็น / เชา กลางวัน / กลางวัน เย็น )
อัตราวันละ 600 บาท
การฝ,กอบรม ประเภท ข
จัดครบทุกมื้อ
อัตราวันละ 600 บาท
จัดไมครบทุกมื้อ อัตราวันละ 400 บาท
จัดฝกอบรมในสถานที่เอกชน
การฝ,กอบรม ประเภท ก จัดครบทุกมื้อ
อัตราวันละ 1,200 บาท
จัดไมครบทุกมื้อ
อัตราวันละ 850 บาท
การฝ,กอบรม ประเภท ข
จัดครบทุกมื้อ
อัตราวันละ 950 บาท
จัดไมครบทุกมื้อ
อัตราวันละ 700 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมไดกําหนดอัตราในการเบิกจายไว จึงอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ
3. คาที่พัก เบิกจายตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ มท 0406/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําปD 2556
การฝ,กอบรมประเภท ก
หองพักคนเดียว อัตรา 2,400 บาท / วัน / คน
หองพักคู
อัตรา 1,300 บาท / วัน / คน
การฝ,กอบรมประเภท ข หองพักคนเดียว อัตรา 1,450 บาท / วัน / คน
หองพักคู
อัตรา 900 บาท / วัน / คน
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4. คาตอบแทนวิทยากร ตามระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ขอ 14
วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ
การฝ,กอบรมประเภท ก อัตราชั่วโมงละ 800 บาท
การฝ,กอบรมประเภท ข อัตราชั่วโมงละ 600 บาท
วิทยากรที่มิใชเปนบุคลากรของรัฐ การฝ,กอบรมประเภท ก อัตราชั่วโมงละ 1,600 บาท
การฝ,กอบรมประเภท ข อัตราชั่วโมงละ 1,200 บาท
- กรณีที่จําเปนตองใชวิทยาการที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษเพื่อประโยชนในการ
ฝ,กอบรมจะใหวิทยากรไดรับคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดขางตนก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการ
- กรณีวิทยากรสังกัดสวนราชการของผูจัดการฝ,กอบรม ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ
หลักเกณฑ-การจายคาสมนาคุณวิทยากร
- ชั่วโมงการบรรยาย จายไดไมเกิน 1 คน
- ชั่วโมงการอภิปรายหรือสัมมนาเปนคณะ จายไดไมเกิน 5 คน รวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือ
สัมมนาเปนคณะ
- ชั่วโมงการแบงกลุมฝ,กภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือสัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรมซึ่งได
กําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตร จายไดไมเกินกลุมละ 2 คน
- ชั่วโมงการฝ,กอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวขางตน ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณ
วิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายไดตามหลักเกณฑ
5. คาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางของผูเขารับการอบรม ตามระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ขอ 17
และขอ18
6. คากระเป5า ใบละคนละ 300 บาท ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
7. คาจางเหมารถยนต-รับจาง กรณีไปจัดอบรมตางจังหวัด และไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประมาณการ
ตามราคาจากกองพัสดุ ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
8. คาพาหนะรับจางไป – กลับของเจาหนาที่โครงการ เบิกตามระยะทางของแตละคน สวนใหญประมาณการ
คนละ 800 บาท
9. คาน้ํามันเชื้อเพลิง ประมาณการไว 1,000 บาท / วัน / คัน
10. คาทางดวน ประมาณการไว 200 บาท / วัน / คัน
11. คาวัสดุ ประมาณการไว 30 บาท / วัน / คน เฉพาะผูเขารับการฝ,กอบรม แตถาไมพอสามารถประมาณ
การไดมากกวานี้เพราะไมไดกําหนดอัตราในการเบิก ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
12. คาซักเครื่องนอน 65 บาท / คน / สัปดาห กรณีจัดอบรมในสถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน
ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
13. คาลางรูป – คาแบตเตอรี่ ประมาณการไว 500 บาท ไมไดกําหนดอัตราในการเบิก ตองทําจัดซื้อจัดจาง
วาดวยระเบียบพัสดุ
14. คาดอกไมธูป-เทียนพิธีเปAด-ปAด ประมาณการไว 800 บาท ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
15. คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติพิธีเปAด-ปAด ประมาณการไว 20 คน
16. คาใชจายอื่นที่จําเปBนและสามารถเบิกตามระเบียบนี้ได ตองทําจัดซื้อจัดจางวาดวยระเบียบพัสดุ
ตามตัวอยางตอไปนี้
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ประมาณการคาใชจาย โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ ศูนย)ขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการชางรังวัดเอกชน และสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ
ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหวางวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ) 2558
ณ โรงแรม รอยัล พลาคลิฟ บีช อ.บานฉาง จ.ระยอง
(การเบิกจายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝ!กอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ)
1. ผูเขารับการฝ!กอบรม
2. ทีป่ รึกษาและเจาหนาที่โครงการฯ
3. พนักงานขับรถยนต?

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

178 คน
14 คน
4 คน
196

การฝกอบรมครั้งนี้ถือวาเป?นการฝกอบรมประเภท ข
4. ระยะเวลาการฝกอบรม 3 วันทําการ
5. คาอาหาร เบิกจายตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ มท 0406.4/ว.5 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ําปD 2556

การฝ!กอบรมประเภท ข. จัดฝ!กอบรมในสถานที่เอกชน (จัดครบทุกมื้อ เบิกจาย ไดไมเกิน 950 บาท / คน / วัน
จัดไมครบทุกมื้อ เบิกจายได ไมเกิน 700 บาท /คน /วัน)
ผูเขารับการฝ!กอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่/พนักงานขับรถยนต?
อาหารเชา
100 บาท 196 คน 2 วัน
อาหารกลางวัน (ดูงาน) 200 บาท 196 คน 1 วัน
อาหารกลางวัน 300 บาท 196 คน 2 วัน
อาหารเย็น
400 บาท 196 คน 2 วัน

เปHนเงิน
เปHนเงิน
เปHนเงิน
เปHนเงิน
รวมเป?นเงิน

39,200 บาท
39,200 บาท
117,600 บาท
156,800 บาท
352,800 บาท

6. คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๑4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- วิทยากรเปHนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ?เปHนพิเศษ
คนละ 5,000 บาท 2 คน
เปHนเงิน 10,000 บาท
- วิทยากรบุคลากรของรัฐ การฝ!กอบรมประเภท ข วิทยากรบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดไมเกินชั่วโมงละ6๐๐บาท
อภิปรายเปHนคณะ 3 ชั่วโมง 600 บาท 4 คน
เปHนเงิน 7,200 บาท
รวมเป?นเงิน 17,200 บาท
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7. คาที่พัก เบิกจายตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ มท 0406.4/ว.5 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตรา
คาจางขั้นต่ําปD 2556

การฝ!กอบรมประเภท ข. (หองพักเดี่ยว เบิกไดไมเกิน 1,450 บาท / คน / วัน
หองพักคู เบิกไดไมเกิน
900 บาท / คน / วัน)
- คาหองพักผูเขารับการฝ!กอบรม วิทยากร และที่ปรึกษาและเจาหนาที่โครงการ วันที่ 13 – 15 ก.พ. 58
- หองพักเดี่ยว 1,450 บาท 2 หอง 1 วัน
- หองพักเดี่ยว 1,450 บาท 4 หอง 2 วัน
- หองพักคู
1,500 บาท 96 หอง 2 วัน
- คาหองพักที่ปรึกษาและเจาหนาที่โครงการ วันที่ 12 ก.พ. 58
- หองพักเดี่ยว 1,450 บาท
1 หอง 1 วัน
- หองพักคู
1,500 บาท
1 หอง 1 วัน

เปHนเงิน 2,900 บาท
เปHนเงิน 11,600 บาท
เปHนเงิน 288,000 บาท

เปHนเงิน
1,450 บาท
เปHนเงิน
1,500 บาท
รวมเป?นเงิน 305,450 บาท
8. คายานพาหนะ เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๑7 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท 4 คัน 3 วัน
เปHนเงิน 24,000 บาท
- คาผานทางพิเศษ 400 บาท 4 คัน 3 วัน
เปHนเงิน
4,800 บาท
- คาพาหนะไป-กลับที่ปรึกษา วิทยากร และเจาหนาที่โครงการ 18 คน
เปHนเงิน 14,400 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงที่ปรึกษาและเจาหนาที่โครงการ 240 บาท 3 คน 1 วัน
เปHนเงิน
720 บาท
- คาจางเหมารถรับจางไมประจําทาง 12,000 บาท 4 คัน 2วัน
เปHนเงิน 96,000 บาท
รวมเป?นเงิน 139,920 บาท
9. คาใชจายอื่น ๆ เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท 196 คน 5 มื้อ
เปHนเงิน
49,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท 196 คน 1 มื้อ
เปHนเงิน
6,860 บาท
- คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ? 30 บาท 178 คน 2 วัน
เปHนเงิน
10,680 บาท
- คาลางรูป คาแบตเตอรี่
เปHนเงิน
490 บาท
รวมเป?นเงิน
67,030 บาท
ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม
รวมเป?นเงินทั้งสิ้น 882,400 บาท
(แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)
- ใชจายจากเงินแผนงานอนุรักษ?และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน กิจกรรม
จัดทําและใหบริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน กิจกรรมยอย สรางระวางแผนที่ภาพถาย
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ลัดดาวัลย?
ผูประมาณการ
(นางลัดดาวัลย? เรืองเดช)

ชัยณรงค?
ผูตรวจ/ทาน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)
หมายเหตุ การเบิกจายตองเบิกจายเทาที่จายจริง ถามีเงินเหลือตองสงคืนคลัง
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ประมาณการคาใชจาย
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเสริมสรางประสิทธิภาพวิทยากร
(การเบิกจายถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝ!กอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ)
ระหวางวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2556
ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------

1.
๒.
3.
4.

ผูเขารับการฝ!กอบรม
เจาหนาที่
วิทยากร
พนักงานขับรถยนต?

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

30
9
3
3
40

คน
คน
คน
คน
คน

การฝกอบรมครั้งนี้ถือวาเป?นการฝกอบรมประเภท ข
5. ระยะเวลาการฝกอบรม 5 วันทําการ
6. คาอาหาร เบิกจายตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ มท 0406.4/ว.5 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับ
อัตรา
คาจางขั้นต่ําปD 2556

การฝ!กอบรมประเภท ข. จัดฝ!กอบรมในสถานที่ราชการ (จัดไมครบทุกมื้อ เบิกจายได ไมเกิน 400 บาท)
ผูเขารับการฝ!กอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่/พนักงานขับรถยนต?
อาหารกลางวัน ( 200 บาท 40 คน 5 วัน )

เปHนเงิน 40,000 บาท
รวมเป?นเงิน 40,000 บาท

7. คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๑4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
การฝ!กอบรมประเภท ข เบิกจายตามระเบียบฯ ไดไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
- วิทยากรที่เปHนบุคลากรของรัฐ
แบงกลุมฝ!กปฏิบัติ 12 ชัว่ โมง ๖๐๐ บาท 1 คน
เปHนเงิน 7,2๐๐ บาท
- วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
บรรยาย 18 ชั่วโมง ๑,๒๐๐ บาท
เปHนเงิน 21,6๐๐ บาท
แบงกลุมฝ!กปฏิบัติ 12 ชัว่ โมง 1,2๐๐ บาท 2 คน
เปHนเงิน 28,8๐๐ บาท
รวมเป?นเงิน 57,600 บาท
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-28. คาใชจายอื่น ๆ เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 บาท 40 คน 10 มื้อ )
- คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ?
9. คายานพาหนะ เบิกจายตามระเบียบฯ ขอ ๑7 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง ( 1,640 บาท 2 คัน 5 วัน )
- คาผานทางพิเศษและอื่น ๆ

เปHนเงิน 20,000 บาท
เปHนเงิน 5,000 บาท
รวมเป?นเงิน 25,000 บาท
เปHนเงิน 16,400 บาท
เปHนเงิน 5,000 บาท
รวมเป?นเงิน 21,400 บาท

ประมาณการคาใชจายในการฝกอบรม

รวมเป?นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน)

- ใชจายจากเงินงบประมาณสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ

(ลงชื่อ)

ลัดดาวัลย?
ผูประมาณการ
(นางลัดดาวัลย? เรืองเดช)

(ลงชื่อ)

ชัยณรงค?
ผูตรวจ/ทาน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)

หมายเหตุ การเบิกจายตองเบิกจายเทาที่จายจริง ถามีเงินเหลือตองสงคืนคลัง
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สวนที่ 2 สัญญายืมเงิน
สัญญายืมเงิน คือ การยืมเงินยืม หรือเงินทดรองราชการมาใชในโครงการ
แยกเปน 2 หมวด คือ คาตอบแทน และคาใชสอย
คาตอบแทน คือ คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย คือ คาใชจายที่เหลือทั้งหมด
คาใชจายที่ไมตองยืมเงินออกมา ไดแก คาจางเหมารถยนตรับจาง คาวัสดุ คากระเปPา คาพาหนะผูเขารับการอบรม
สวนภูมิภาคกรณีโอนไปใหเบิกจายที่ตนสังกัด และคาใชจายอื่น ๆ ที่ตองใหกองพัสดุจัดซื้อจัดจาง
ตามตัวอยางตอไปนี้
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รหัสศูนย?ตนทุน
รหัสผลผลิตหลัก
รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสกิจกรรมยอย

ใชเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ? 2558

สัญญาการยืมเงิน
ยื่นตอ............. ผูอํานวยการกองคลัง.............................................................................(๑)

1500500011
1500520002000000
150051000 J 2088
104

แบบ ๘๕๐๐
เลขที่............................
วันครบกําหนด
.........................................

ขาพเจา........นายชัยณรงค? รูเจียมสิน .................. ตําแหนง.....นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ...............................................
สังกัด.....กองฝ!กอบรม กรมที่ดิน.........................................................................จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร..........................................
มีความประสงค?ขอยืมเงินจาก........กองคลัง กรมที่ดิน...............................................................................................................................(๒)
เพื่อเปHนคาใชจาย โครงการฝ!กอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักเทคโนโลยีทาํ แผนที่ฯ ระหวางวันที่ 13 - 15
กุมภาพันธ? 2558 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ที่ มท ๐๕๐๗.2.4 /
เรียน ผูอํานวยการกองคลัง
17,200.ไดพิจารณาแลวเห็นควรให นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
คาตอบแทน
769,200.ยืมเงินจํานวน 786,400.-บาท
ชัยยศ
คาใชสอย
(นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง)
786,400.ผูอํานวยการกองฝ!กอบรม
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน)
รวมเงิน (บาท)
ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตอง พรอมทั้งเงินเหลือ
จาย(ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คือภายใน..............วัน นับแตวันที่ไดรับเงินนี้ ถาขาพเจาไมสงตาม
กําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงิน
ที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที
ลายมือชื่อ
ชัยณรงค?
ผูยืม
วันที่ 2 กุมภาพันธ? 2558
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)
เสนอ.........................................................................................................................................................................................(๔)
ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนีไ้ ด จํานวน ....................................................................บาท
(.................................................................................................................................................................................)
ลงชื่อ................................................................................................................... วันที่................................................................................

คําอนุมัติ
อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได เปHนเงิน......................................บาท (............................................................................................)
ลงชื่อผูอนุมัติ..........................................................................................................วันที่.................................................................................

ใบรับเงิน
ไดรับเงินยืมจํานวน.....................................บาท (................................................................................................................)
ไปเปHนการถูกตอง
ลงชื่อ..........................................................................................ผูรับเงิน วันที่...........................................................................................

- ใชจายจากเงินแผนงานอนุรักษ?และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน
กิจกรรม จัดทําและใหบริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน กิจกรรมยอย สรางระวางแผนที่ภาพถาย
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รายการสงใชเงินยืม
ครั้งที่

วัน เดือน ปD

หมายเหตุ

รายการสงใช
เงินสด หรือ
จํานวนเงิน
ใบสําคัญ

คงคาง

ลายมือชื่อผูรับ

(๑) ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนากองคลัง หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใด
ที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกันแลวแตกรณี
(๒) ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม
(๓) ระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินยืมไปใชจาย
(๔) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ใบรับเลขที่
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สวนที่ 3 การจัดทําใบสําคัญหักลางเงินยืม
การสงใบสําคัญหักลางเงินยืม หมายถึง การจัดทําคาใชจายทั้งหมดในการฝ,กอบรมแยกตามหมวด
ตาง ๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนวิทยากร ไดแก คาตอบแทนวิทยากร
2. คาใชสอย ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาซักเครื่องนอน
คาลางรูป คาแบตเตอรี่ คาถายเอกสาร คาดอกไมธูป -เทียนพิธีเปVด-ปVด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม แขกผูมีเกียรติ
3. คาพาหนะ ไดแก คาพาหนะเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม (กรณีไมไดโอนเงินฯ) คาพาหนะ
รับจางไป-กลับ ของเจาหนาที่โครงการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาทางดวน คาปะยาง
ตามตัวอยางตอไปนี้
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แบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม
โครงการฝกอบรม หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรฯ
ระหวางวันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2557
ณ สถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
………………………………
ผูเขารับการฝกอบรม
เจาหนาที่โครงการฯ
พนักงานขับรถยนต?
รวม

22 คน
3 คน
๓ คน
28 คน

๑. ชื่อ ตามบัญชีรายชื่อ........................................................................................................................…………………..
๒. การฝกอบรมครั้งนี้ถือเป?นการฝกอบรมประเภท ข จํานวนผูเขารับการฝ!กอบรม เจาหนาที่โครงการฯ
และพนักงานขับรถยนต?
รวมทั้งหมด
28 คน
๓. คาอาหาร
- มื้อเชา
จํานวน 5 มื้อ มื้อละ 110 บาท 28 คน
- มื้อกลางวัน จํานวน 5 มื้อ มื้อละ 160 บาท 28 คน
จํานวน 5 มื้อ มือ้ ละ 160 บาท 28 คน
- มื้อเย็น
รวมคาอาหาร
๔. คาพาหนะ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาผานทางพิเศษ
- แบบ บก.๑๑๑
- คาพาหนะเดินทางไป-กลับของผูเขารับการฝ!กอบรม

เปHนเงิน
เปHนเงิน
เปHนเงิน
เป?นเงิน

เปHนเงิน
เปHนเงิน
เปHนเงิน
เปHนเงิน
รวมคายานพาหนะ เป?นเงิน

15,400
22,400
22,400
60,200

บาท
บาท
บาท
บาท

8,820 บาท
2,065 บาท
5,12๐ บาท
13,590 บาท
29,595 บาท

๕. คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป?น
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุอุปกรณ?
- คาซักเครื่องนอน

เปHนเงิน 59,400 บาท
เปHนเงิน 9,800 บาท
เปHนเงิน 4,980 บาท
เปHนเงิน 1,820 บาท
รวมคาใชจายอื่น ๆ เป?นเงิน 76,000 บาท
รวมเป?นเงินทั้งสิ้น 165,795 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)
ลงชื่อ

ชัยณรงค?
ผูรับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)

ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
วันที่

5 มิถุนายน 2557
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ใบสําคัญรับเงิน
ที่ กองฝ!กอบรม กรมที่ดิน
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
ขาพเจา....นายชัยณรงค? รูเจียมสิน............อยูบานเลขที่........กองฝ!กอบรม......กรมที่ดิน...........
ที่อยู ศูนย?ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไดรับเงินจาก
กองคลัง กรมที่ดิน หมวดรายจายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เปHนเงิน 165,795 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว

ลงชื่อ

ชัยณรงค?
ผูรับเงิน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)

ลงชื่อ........................................................ผูจายเงิน
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สัญญาเงินยืมเลขที่……ท 292/57 …….................วันที่.....8 พฤษภาคม 2557.....................
ชื่อผูยืม.……นายชัยณรงค? รูเจียมสิน.........................จํานวนเงิน........ 214,510 บาท

สวนที่ ๑
แบบ ๘๗๐๘

ใบเบิกคาใชจายในการฝกอบรม
ที่ทําการ กองฝ!กอบรม กรมที่ดิน
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการดําเนินการ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 744/๒๕๕7 ลงวั นที่ 22 เมษายน ๒๕๕7 ไดอนุมัติ ให
ขาพเจา นายชัยณรงค? รูเจียมสิน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองฝ!กอบรม กรมที่ดิน
ดําเนินการโครงการฝ!กอบรม หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรฯ ระหวางวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2557
โดยเดินทางจาก
บานพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
และกลับถึง
บานพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา ๑9.๐๐ น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.....…..-.......วัน...…-.........ชั่วโมง
ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการฝ!กอบรมสําหรับ ขาพเจา / คณะเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท................…..................... .........จํานวน.....…........วัน รวม
คาเชาที่พักประเภท ข.....................……....................................……………...………. รวม
คาพาหนะ..................................................…...................................................... รวม
คาใชจายอื่นๆ..................................................................................................... รวม
รวมเป?นเงินทั้งสิ้น
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)

/ ดังนี้
................ บาท
................ บาท
29,595 บาท
136,200 บาท
165,795 บาท

ขาพเจาขอรับรองวา รายการที่กลาวมาขางตนเปHนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย
จํานวน.........ฉบับ รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ

ชัยณรงค?
ผูขอรับเงิน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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- ๒-

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได

อนุมัติใหจายได

ลงชื่อ................................................................................
(................................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที่................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่...................................................................

ไดรับเงินคาใชจายในการฝ!กอบรม จํานวน 165,795 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)
ไวเปHนการถูกตองแลว
ลงชื่อ

ชัยณรงค?
ผูรับเงิน
ลงชื่อ.......................................................ผูจายเงิน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)
(...............................................)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง……….....………………………..
วันที่ ....................................................
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕7
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ท 292/57 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ...สําหรับผูที่เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง......................................................................................................................
ออกจากที่พัก/สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ ..................... เวลา ................... น. ถึงสถานที่อบรม วันที่ .............เวลา........น.
ออกจากสถานที่อบรม วันที่ ................................ เวลา ................ น. ถึงที่พักวันที่............................เวลา..................น.

คําชี้แจง ๑. กรณีเดินทางเปHนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ
สิ้นสุดการเดินทางของแตบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางของบุคคลนั้นใน
ชองหมายเหตุ
๒. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปHนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปDที่รับเงิน กรณี
ที่มีการยืมเงิน ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปHนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ
แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ ๒)
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หนางบใบสําคัญคาใชสอย
ประกอบรายงานการฝ!กอบรมของ
หลักฐานการจายที่
๑.
๒.
๓.

นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
รายการ

ใบสําคัญคาตอบแทน
ใบสําคัญคาใชสอย
ใบสําคัญคาพาหนะ

รวมทั้งสิ้น

ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕7
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

59,400.
76,800.
29,595.

-

15 ฉบับ
4 ฉบับ
81 ฉบับ

165,795.

-

รวม 100 ฉบับ

ลงชื่อ
ชัยณรงค?
ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…..…นายชัยณรงค? รูเจียมสิน.........….................................…....
ซึ่งไดรับการจายในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฎีกาที่.......................................ลงวันที่...................................….
ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หนางบใบสําคัญคาใชสอย
ประกอบรายงานการเดินทางของ นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
หลักฐานการจายที่
๑. ใบสําคัญรับเงิน
๒. ใบสําคัญรับเงิน
๓. ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
1495/57
๔. ใบสําคัญรับเงิน

รายการ
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาวัสดุอุปกรณ?
- คาซักเครื่องนอน

รวมทั้งสิ้น

ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน ๒๕๕7
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

60,200.
9,800.
๔,98๐.

-

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

1,820.

-

๑ ฉบับ

76,800

-

รวม 4 ฉบับ

ลงชื่อ
ชัยณรงค?
ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…...............นายชัยณรงค? รูเจียมสิน.......................................
ซึ่งไดรับการจายในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฎีกาที่........................................ลงวันที่.....................................
ลงชื่อ.......................................................เจาหนาที่
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ประกอบรายงานการเดินทางของ
หลักฐานการจายที่
๑. ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
28040 27833
27686 28158
327637 43640
PA - 57011905

หนางบใบสําคัญคาพาหนะ
นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
รายการ

ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕7

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง

8,820.

-

7 ฉบับ

๒. ใบรับคาผานทางพิเศษ - คาผานทางพิเศษ
เลขที่ 24 34 58 26
46 63 40 85 58 52
56 28 43 24 90 57
33 34 40 39 54 92
14 02 13 83 83 24
54 01 67 41 67 42
55 62 78 32 49 59
47 40 35 61 04 81
41

2,065.

-

47 ฉบับ

5,120.

-

6 ฉบับ

13,590.

-

21 ฉบับ

29,595

-

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จ
รับเงิน

- แบบ บก.๑๑๑

4. ใบสําคัญรับเงิน
-คาพาหนะเดินทางไป-กลับของ
ผูเขารับการฝ!กอบรม

รวมทั้งสิ้น

รวม 81 ฉบับ

ลงชื่อ
ชัยณรงค?
ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ……. นายชัยณรงค? รูเจียมสิน................
ซึ่งไดรับการจายในหมวด............................................. ฎีกาที่.........................................ลงวันที่...............................…….
ลงชื่อ...........................................................เจาหนาที่
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หนางบใบสําคัญคาตอบแทนวิทยากร
ประกอบรายงานการเดินทางของ นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕7
หลักฐานการจายที่
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน
ใบสําคัญรับเงิน

รายการ

จํานวนเงิน

นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
นายไชยรัตน?
บัวเผื่อน
นางลัดดาวัลย? เรืองเดช
อาจารย?ศิริวรรณ ศิริอารยา
อาจารย?กมลวรรณ สัตยายุทย?
อาจารย?ประอร โกมลภิส
อาจารย?พินัย
คงคาเขตร

รวมทั้งสิ้น

1,800.
1,800.
1,800.
21,600.
3,600.
21,600.
7,200.

59,400 -

หมายเหตุ
-

1
1
1
4
2
4
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

รวม 15 ฉบับ

ลงชื่อ
ชัยณรงค?
ผูเบิก
หมายเหตุ ไดรับอนุมัติใหจายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…..…นายชัยณรงค? รูเจียมสิน..................................
ซึ่งไดรับการจายในหมวด....................................................................... ฎีกาที่...........................................ลงวันที่....................................

ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการฝกอบรม
ชื่อสวนราชการ..….กองฝ!กอบรม....กรมที่ดิน........จังหวัด...กรุงเทพมหานคร............
ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ
นายชัยณรงค? รูเจียมสิน
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

คาใชจาย

ตําแหนง
คาเบี้ยเลี้ยง

๑

นายชัยณรงค? รูเจียมสิน

นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการพิเศษ

รวม

คาเชาที่พัก

คายานพาหนะ

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557
รวม

ลายมือ
ชื่อผูรับเงิน

วัน เดือน ปD หมายเหตุ
ที่รับเงิน

ชัยณรงค?

8
พฤษภาคม
2557

คาใชจาย
อื่น ๆ

-

-

29,595 136,200

165,795

-

-

29,595 136,200

165,795 ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ท 292/57
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)
ลงชื่อ

ชัยณรงค?
ผูจายเงิน
(นายชัยณรงค? รูเจียมสิน)
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
วันที่
5 มิถุนายน ๒๕๕7
คําชี้แจง ๑. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ
๒. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปHนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปDที่รับเงิน กรณีเปHนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
๓. ผูจายเงิน หมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปHนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน
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ใบสําคัญรับเงิน
ที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน
วันที่ 19 มกราคม 2553
ขาพเจา...นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ.......อยู'บานเลขที่...........กองฝ*กอบรม...........กรมที่ดิน....................
แขวง......ท'าขาม..............................เขต.......บางขุนเทียน..............................จังหวัด.............กรุงเทพมหานคร................
ไดรับเงินจาก กองคลัง กรมที่ดิน หมวดรายจ'ายค'าตอบแทนใชสอยและวัสดุ
เป3นเงิน 913,346.20- บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค# ) ไวเรียบรอยแลว

ลงชื่อ....................................................................ผูรับเงิน
(นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ )
ลงชื่อ....................................................................ผูจ'ายเงิน
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แบบใบแจงรายการคาใชจายโครงการสัมมนาผูบริหารกรมที่ดิน เรื่อง นโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2553
ระหวางวันที่ 18 – 19 มกราคม 2553
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด3 กรุงเทพฯ
………………………………
ผูเขาร'วมการสัมมนา
- ส'วนกลาง
83 คน
- ส'วนภูมิภาค
493 คน
ผูสังเกตการณ#
8 คน
ที่ปรึกษาและเจาหนาที่โครงการ
41 คน
พนักงานขับรถยนต#
4 คน
รวม
629 คน
1. ชื่อ ตามบัญชีรายชื่อ
2. การฝ8กอบรมครั้งนี้ถือเป;นการฝ8กอบรม ประเภท ข จํานวนผูเขาร'วมการสัมมนา ผูสังเกตการณ# ที่ปรึกษาและ
เจาหนาที่โครงการและพนักงานขับรถยนต#
รวมทั้งหมด 629 คน
3. คาอาหาร
- ค'าอาหารเย็น 18 ธันวาคม 2552 จํานวน 1 มื้อ อัตรามื้อละ 400 บาท 477 คน เป3นเงิน 190,800.- บาท
- ค'าอาหารเชา 19 ธันวาคม 2552 จํานวน 1 มื้อ อัตรามื้อละ 100 บาท 478 คน เป3นเงิน 47,800.- บาท
- ค'าอาหารกลางวัน 19 ธันวาคม 2552 จํานวน 1 มื้อ อัตรามื้อละ 300 บาท 600 คน เป3นเงิน
180,000.- บาท
รวมคาอาหารเป;นเงิน
4. คาที่พัก สถานที่พักแรมของเอกชน ( โรงแรมดิเอมเมอรัลด3 )
- ค'าหองพักเดี่ยว จํานวน 22 หอง ๆ ละ 1,200 บาท
- ค'าหองพักคู'
จํานวน 238 หอง ๆ ละ 1,400 บาท

เป3นเงิน 26,400.- บาท
เป3นเงิน 333,200.- บาท
รวมคาที่พักเป;นเงิน

5. คาพาหนะ
- ค'าพาหนะเดินทาง ตามแบบ บก.111
- ค'าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค'าผ'านทางพิเศษ

418,600.- บาท

เป3นเงิน
เป3นเงิน
เป3นเงิน
รวมคายานพาหนะ เป;นเงิน

359,600.- บาท
28 ,860.1,660.370.30,890.-

บาท
บาท
บาท
บาท
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6. คาใชจายอื่นที่จําเป;น
- ค'าตอบแทนวิทยากร
- ค'าอาหารว'างและเครื่องดื่ม
- ค'าของที่ระลึก
รวมคาใชจายอื่นๆ

เป3นเงิน
เป3นเงิน
เป3นเงิน
เป;นเงิน

3,600.- บาท
96,000.- บาท
4,656.20 บาท
104,256.20 บาท

รวมเป;นเงินทั้งสิ้น 913,346.20.- บาท ( เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค3 )

ลงชื่อ..............................................................ผูรับรองหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
( นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ )
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
วันที่
19 มกราคม 2553
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สัญญาเงินยืมเลขที่…ท 155 / 53………................. ……...................วันที่… 15 ธันวาคม 2552 .....................….ส'วนที่ 1
ชื่อผูยืม.………นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ .........จํานวนเงิน 1,298,150.- บาท….............…................... แบบ 8708
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทําการ สถาบันพัฒนาขาราชการกรมที่ดิน
วันที่
19 มกราคม 2553
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค'าใชจ'ายในการดําเนินการ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2608 / 2552 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ...........................ไดอนุมัติให
ขาพเจา นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ ตําแหน'ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สังกัด….กองฝ*กอบรม กรมที่ดิน
พรอมดวยคณะและสัมภาระเดินทางไปดําเนินการโครงการสัมมนาผูบริหารกรมที่ดิน เรื่อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหว'างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด# กรุงเทพฯ
โดยออกเดินทางจาก
บานพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแต'วันที่ 18 ธันวาคม 2552
เวลา 09.00 น.
และ กลับถึง
บานพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย ตั้งแต'วันที่ 19 ธันวาคม 2552
เวลา 19.00 น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.....…........วัน...….........ชั่วโมง
ขาพเจาขอเบิกค'าใชจ'ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
ขาพเจา /
คณะเดินทาง ดังนี้
ค'าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท....................................... ..............จํานวน.....…...........วัน รวม.......................-...............…บาท
ค'าเช'าที่พักประเภท...................................................................…………………….
รวม............. . .359,600.บาท
ค'าพาหนะ..................................….........................................................................…....รวม......... ..... . 30,890.บาท
ค'าใชจ'ายอื่นๆ............................................................................................................ ....รวม...…......... 522,856.20 บาท
รวมเป;นเงินทั้งสิ้น
913,346.20 บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ( เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค# )
ขาพเจาขอรับรองว'า รายการที่กล'าวมาขางตนเป3นความจริง และหลักฐานการจ'ายที่ส'งมาดวย จํานวน.... ....ฉบับ
รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................................ผูขอรับเงิน
(นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ)
ตําแหน'ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ'ายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจ'ายได

อนุมัติใหจ'ายได

ลงชื่อ................................................................................
(................................................................................)
ตําแหน'ง..........................................................................
วันที่................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหน'ง.............................................................
วันที่...................................................................

ไดรับเงินค'าใชจ'ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 913,346.20 บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบหกบาท- ยี่สิบสตางค#) ไวเป3นการถูกตองแลว
ลงชื่อ..................................................................ผูรับเงิน
ลงชื่อ.............................................................ผูจ'ายเงิน
(นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ)
(..........................................................)
ตําแหน'ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ตําแหน'ง…………………………………..
วันที่
19 มกราคม 2553
วันที่ ............................................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ท 155 /53
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ...สําหรับผูที่เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง.......................................................................................................................
ออกจากที่พัก/สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ ............................ เวลา ................... น. ถึงสถานที่อบรม วันที่ ...................เวลา...................น.
ออกจากสถานที่อบรม วันที่ ................................ เวลา ................ น. ถึงที่พักวันที่..............................เวลา.....................น.
คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป3นหมู'คณะและจัดทําใบเบิกค'าใชจ'ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด
การเดินทางของแต'บุคคลแตกต'างกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต'างของบุคคลนั้นในช'องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค'าใชจ'ายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเป3นผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปLที่รับเงิน กรณีที่มี
การยืมเงิน ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค'าใชจ'ายรวมเป3นหมู'คณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในช'องผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิแต'ละ
คนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจ'ายเงิน (ส'วนที่ 2)
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หนางบใบสําคัญคาใชสอย
ประกอบรายงานการฝ*กอบรมของ.……นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ……..……..……..ลงวันที่
หลักฐานการจายที่
1.
2.
3.

รายการ
ใบสําคัญค'าตอบแทน
ใบสําคัญค'าใชสอย
ใบสําคัญค'าพาหนะ

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน

19 มกราคม 2553
หมายเหตุ

3,600. 878,856. 20
30,890. -

2 ฉบับ
5 ฉบับ
52 ฉบับ

913,346. 20

รวม 59 ฉบับ

ลงชื่อ........................................................................ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจ'ายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ………….นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ ………..
ซึ่งไดรับการจ'ายในหมวดค'าตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฎีกาที่...........................................ลงวันที่....................................….
ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หนางบใบสําคัญคาใชสอย
ประกอบรายงานการเดินทางของ.……………นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ..........…….... ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
หลักฐานการจายที่

รายการ

1. ใบเสร็จรับเงินเลขที่
0230004

- ค'าอาหาร

2. ใบเสร็จรับเงินเลขที่
0230005

- ค'าอาหารว'างและเครื่องดื่ม

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

418,600.

-

1 ฉบับ

96,000.

-

1 ฉบับ

3. ใบเสร็จรับเงินเลขที่
0230003

- ค'าหองพัก

4 .บิลเงินสด บริษัท สยาม
พารากอน กรุงเทพฯ

- ค'าของที่ระลึก

1 ฉบับ

359,600.

รวมทั้งสิ้น

4,656.

878,856.

20

20

2 ฉบับ

5 ฉบับ

ลงชื่อ........................................................................ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจ'ายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…….นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ........……......
ซึ่งไดรับการจ'ายในหมวดค'าตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฎีกาที่...........................................ลงวันที่.................................…….
ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หนางบใบสําคัญคาพาหนะ
ประกอบรายงานการเดินทางของ.……………นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ..........…….... ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
หลักฐานการจายที่

รายการ

1. ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน

- ตามแบบ บก. 111

2. ใบเสร็จรับเงิน เลขที่
6132 , 0771390

- ค'าน้ํามันเชื้อเพลิง

3. ใบรับค'าผ'านทางพิเศษ
เลขที่
30,15,78,43,40,
19,08,51

- ค'าผ'านทางพิเศษ

จํานวนเงิน
28,860.

หมายเหตุ
-

42 ฉบับ

-

2 ฉบับ

-

8

1,660.
ฉบับ
370.

รวมทั้งสิ้น

30,890.

-

52 ฉบับ

ลงชื่อ........................................................................ผูเบิก
ไดรับอนุมัติใหจ'ายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…….นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ…........……......
ซึ่งไดรับการจ'ายในหมวด............................................. ฎีกาที่...........................................ลงวันที่..............................…….
ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หนางบใบสําคัญ คาตอบแทนวิทยากร
ประกอบรายงานการเดินทางของ…………….นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ.....…..……….ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
หลักฐานการจายที่

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

ใบสําคัญรับเงิน

- นายชนะชาติ พลพงศ#

1,800.

-

1 ฉบับ

ใบสําคัญรับเงิน

- นายเทพประสิทธิ์ อุตตะโมท

1,800.

-

1 ฉบับ

รวมทั้งสิ้น

-

2

ฉบับ

3,600.
ลงชื่อ.......................................................................ผูเบิก
หมายเหตุ
ไดรับอนุมัติใหจ'ายไดแลว ในรายงานการเดินทางของ…..…นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ…..………….
ซึ่งไดรับการจ'ายในหมวดค'าตอบแทนใชสอยและวัสดุ ฎีกาที่...........................................ลงวันที่................................…….
ลงชื่อ............................................................เจาหนาที่
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หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ลําดับที่

1.

ชื่อ

นางจินดามาศ
เสงี่ยมพงส#ชาญ

ชื่อส'วนราชการ..….กองฝ*กอบรม....กรมที่ดิน........จังหวัด...กรุงเทพมหานคร............
ประกอบใบเบิกค'าใชจ'ายในการเดินทางของ ……นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ ………...ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
ตําแหน'ง
ค'าใชจ'าย
รวม
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปL หมาย
ผูรับเงิน
เหตุ
ค'าเบี้ยเลี้ยง ค'าเช'าที่พัก ค'ายานพาหนะ ค'าใชจ'ายอื่น
ที่รับเงิน
นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการพิเศษ

รวม
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

-

-

359,600.-

359,600.-

30,890.-

30,890.-

522,856.20 913,346.20

335,340.-

15 ธ.ค.52
.

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ท 155 /53
913,346.20 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552

( เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค# )
ลงชื่อ……………..................................................ผูจ'ายเงิน
(นางจินดามาศ เสงี่ยมพงส#ชาญ)
ตําแหน'ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
วันที่
19 มกราคม 2553

คําชี้แจง 1. ค'าเบี้ยเลี้ยงและค'าเช'าที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแต'ละบุคคลในช'องหมายเหตุ
2. ใหผูมีสิทธิแต'ละคนเป3นผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปLทีรับเงิน กรณีเป3นการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
3. ผูจ'ายเงิน หมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ'ายเงินยืมนั้นใหแก'ผูเดินทางแต'ละคน เป3นผูลงลายมือชื่อผูจ'ายเงิน
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ภาคผนวก
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 3
พ.ศ.2555
2. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค. 0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําป7 2556

ชื่อหนังสือ:

คูมือการใชจายเงินงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝกอบรม

ที่ปรึกษา:

นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง
ผูอํานวยการกองฝกอบรม
นางสาวพรอุษา ประทุม
หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนาการฝกอบรม

ผูจัดทํา:

นางลัดดาวัลย- เรืองเดช

ปที่พิมพ:

มีนาคม 2558

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กองฝกอบรม กรมที่ดิน

