กรณี เดินทางในประเทศ

การเบิกค่าใช้จ่าย
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ประจําปี งบประมาณ 2560

กรณี เดินทางในประเทศ (ต่อ)
รถไฟ สามารถเบิกได้ตามจ่ายจริ ง ดังนี้
- ชัน้ 2 นัง่ ธรรมดาหรือนัง่ ปรับอากาศ
- ชัน้ 2 นัง่ นอนธรรมดา
(ใช้กากตั ๋วเป็ นหลักฐานการเบิกเงิ น พร้อมทัง้ เขียนลงในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิ น ให้ระบุว่าเดิ นทางจากไหนถึงไหน ทัง้ ไปและกลับ)
หมายเหตุ ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และค่ารถรับจ้าง เบิกไม่ได้

รายการที่เบิกได้
1. ค่าลงทะเบียน
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง (ตามใบเสร็จรับเงิ น)
- ใช้ใบเสร็จรับเงิ น (ต้นฉบับ) ในการเบิกจ่าย
- ใบเสร็จรับเงิ นที่PRINT จากINTERNET ใช้เบิกไม่ได้
2. ค่าเดิ นทาง
พาหนะประจําทาง สามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ดังนี้
- รถโดยสารประจําทาง
- รถยนต์โดยสารประจําทางปรับอากาศ

กรณี เดินทางในประเทศ (ต่อ)
3. ค่าที่พกั
 สามารถเบิ กได้ตามที่จ่ายจริ งในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิ นคืน
ละ 800 บาท หลักฐานที่ต้องนํามาเบิกจ่าย คือ ใบเสร็จรับเงิ นและใบ
แจ้งรายการ (FOLIO) เป็ นหลักฐานการเบิกเงิ น
 กรณี ที่เดิ นทางไปมากกว่า 1 คนให้พกั รวมกัน 2 คนและเบิ กค่าที่พกั คน
ละครึ่ง ในอัตราห้องพักคู่ ราคาไม่เกิ นคืนละ 1,500 บาท
 การนับวันเข้าพัก คือ ก่อนวันจัดงาน 1 คืน ไปจนถึงวันสิ้ นสุดงาน เช่น
จัดประชุมวันที่ 3 – 5 ม.ค.60 สามารถเบิกค่าที่พกั ได้จาํ นวน 4 คืน คือ
วันที่ 2, 3, 4 และ5 ม.ค.60 (วันที่ 6 ม.ค.60 สิ้ นสุดงานเบิกค่าที่พกั ไม่ได้)

กรณี เดินทางไปต่างประเทศ
รายการที่เบิกได้
1. ค่าลงทะเบียน
1.1 ถ้าชําระด้วยบัตรเครดิ ต จะต้อง
- ชื่อบัตรเป็ นของผูร้ บั ทุน
- ใบเสร็จรับเงิ น (Receipt) ไม่ใช้ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
1.2 ถ้าชําระด้วยการโอนเงิ นผ่านธนาคาร จะต้องใช้
- สลิ ปการโอนเงิ นที่เป็ นชื่อผูร้ บั ทุนเป็ นผูโ้ อน
- ใบเสร็จรับเงิ น (Receipt) ไม่ใช้ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
1.3 ถ้าชําระเป็ นเงิ นสด
- ใช้ใบเสร็จรับเงิ น (Receipt) เท่านัน้

กรณี เดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)
- ค่าเดิ นทางภายในต่างประเทศเบิกได้ 2 เที่ยวคือจากสนามบินถึงที่พกั
ไป-กลับ
3. ค่าที่พกั ต่างประเทศ
‐ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิ นอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
‐ จะต้องแนบใบเสร็จรับเงิ นและใบแสดงรายการ (Folio) ในการเบิกจ่าย
พร้อมเขียนลงในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิ นด้วย

รณี เดินทางไปต่างประเทศ (ต่อ)
** กรณี ที่ Print ใบเสร็จรับเงิ นจาก Web จะต้องเขียนค่าลงทะเบียนลงใน ใบรับร
ทนใบเสร็จรับเงิ น
2. ค่าเดิ นทาง
2.1 กรณี ซื้อจากบริ ษทั สายการบินโดยตรง เอกสารที่ใช้เบิกคือ
ใบเสร็จรับเงิ น(ต้นฉบับ), E-Ticket และ Boarding Pass
2.2 กรณี ซื้อจากบริ ษทั ตัวแทน เอกสารที่ใช้เบิกคือ
ใบเสร็จรับเงิ นของบริ ษทั ตัวแทน คู่กบั Booking/ Confirm
2.3 กรณี การซื้อ Online จาก Web เอกสารที่ใช้เบิกคือ
ใบเสร็จรับเงิ น หรือ Itinerary Receipt และกากตั ๋วโดยสาร

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. ใบสําคัญรับเงิ นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิ ชาการ
(แบบ บวจ.7)
2. ใบเสร็จรับเงิ น ค่าลงทะเบียนและค่าที่พกั
จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
Text in here
- เลขที่..........
เล่มที่.........
- วันที่ / เดือน / พ.ศ.
- ชื่อร้าน / ที่อยู่ / เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
- ชื่อผูจ้ ่ายเงิ น / ผูซ้ ื้อ.........(ระบุชื่อนักศึกษาที่รบั ทุน)
- รายการ / ราคาต่อหน่ วย / จํานวนเงิ น
- ผูร้ บั เงิ น (ลายมือชื่อ)

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ต่อ)
3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิ น (ใช้กรณี ที่ใบเสร็จรับเงิ นที่ได้มาไม่สมบูรณ์)
4. ใบเสร็จรับเงิ นค่าตั ๋วเครื่องบิน กากตั ๋ว /E-Ticket และ Boarding pass
5. อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
- มีหลักฐานการแลกเปลี่ยน ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงิ นตราขายของ
ธนาคารที่แลกเปลี่ยน แนบประกอบการเบิกจ่าย
- ไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยน ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนอัตราขาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทําการก่อนออกเดิ นทาง 1 วัน

Thank you!

ธร สุวรรณทอง
-202420 ต่อ 42416

