แนวปฏิบัตกิ ารดําเนินงานทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
1. การยื่นใบสมัคร/เอกสารประกอบ
ผูสมัครขอรับทุ นตองยื่นใบสมัครขอรับทุนและเอกสารประกอบตางๆ จํานวน 7 ชุด ผานตนสังกัดมายัง
สํานักบริหารวิชาการ (สบว.) อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 (โดยสงใบสมัครและเอกสารประกอบมายัง สบว.ลวงหนากอน
การเดิ น ทางอย างนอย 2 เดื อน โดยส งภายใน 7 วัน แรกของเดื อน เช น ไปเสนอผลงานในเดือนตุ ลาคม ตองส ง
ใบสมัครและเอกสารประกอบตางๆ ภายในวันที่ 1 – 7 ของเดือนสิงหาคม เปนตน) รายละเอียดตามตารางที่กําหนดไว
สํ า หรั บ การยื่ น ใบสมั ค รขอรั บ ทุ น ล า ช า ผู ส มั ครต องชี้ แจงเหตุ ผ ลและความจํ าเป น ผ านส วนงานต น สั งกั ดมายั ง
มหาวิทยาลั ย โดยทํ าหนังสือถึงรองอธิการบดี ที่กํากับ ดู แลงานดานวิช าการ เพื่ อพิ จารณาเปน กรณี พิเศษ (การรอ
หนังสือตอบรับจากทางผูจัดการประชุมไมถือวาเปนเหตุอันพนวิสัย) แตไมไดเปนเงื่อนไขวาผูสมัครขอรับทุนจะตอง
ทราบผลการพิจารณาไดทันกอนการเดินทาง หรือจะไดรับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัย
2. การยืมเงินรองจาย
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชบัตร
เครดิตมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ (สบง.) ไดออกแนวปฏิบัติการยืมเงินรองจาย ตามหนังสือฝายการเงิน ที่ ศธ 0512.2.7.1/สบง./00093/2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ การยืมเงินรองจายสําหรับผูที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนประชุมฯ ตามแนว
ปฏิบัติการยืมเงินรองจายสามารถทําได ดังนี้
1) ยืมรองจายจากมหาวิทยาลัยตามวงเงินทั้งหมด (ที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและสวนงาน) หรือ
2) ยืมรองจายจากสวนงานตามวงเงินทั้งหมด (ที่ไดรับอนุมัติจากสวนงานและมหาวิทยาลัย)
2.1 การดําเนินการเรื่องบัตรเครดิตของมหาวิทยาลัย
2.1.1 เจาหนาที่ของ สบง. ที่ทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องบัตรเครดิตของมหาวิทยาลัย คือ
นางสาวนวรัตน โพธิ์คง โทร. 80069 (ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5)
2.1.2 ติดตอขอรับแบบฟอรมการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดที่เจาหนาที่
ตามรายชื่อที่ระบุไวตามขอ 2.1
2.1.3 ใหสงแบบฟอรมการสมัครบัตรเครดิต (ลงลายมือชื่อในแบบคําขอทั้ง 2 แหง และในสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (เซ็นชื่อใหเหมือนกัน) ที่คุณนวรัตน สบง. อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3)
2.1.4 สบง. จะไดจัดสงเอกสารตามขอ 2.1.2 ไปยังธนาคารฯ
2.1.5 ธนาคารฯ จะสงบัตรเครดิตใหทาง สบง. ภายใน 3 สัปดาห
2.1.6 สบง. จะเก็บบัตรเครดิตดังกลาวไวที่สบง. และจะมอบใหแกผูรับทุนก็ตอเมื่อผูรับทุนทําเรื่องยืมรองจาย
อยางเปนทางการจากตนสังกัดมายัง สบว. เทานั้น
2.2 การยืมเงินรองจายจากฝายบริหารทุนวิชาการ สํานักบริหารวิชาการ (สบว.)
2.2.1 กรณีที่ไดรับอนุมัติทุนแลว สามารถยืมรองจายจากมหาวิทยาลัย 100% มีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
2.2.1.1 ผูรับทุนทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินรองจาย ผานหัวหนาสวนงานตนสังกัด ใชแบบฟอรม 2.1
(โดยระบุรายการที่จะยืม) มายังรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา) โดยจะตอง
แยกรายการที่จะยืมรองจายเปน 2 สวน คือ
1) คาเดินทาง คาลงทะเบียน คาที่พัก เปนรายการที่จะตองยืมเพื่อเปดวงเงินบัตรเครดิต
2) คาใชจายรายการที่เหลือ ใหผูยืมฯ ระบุวาจะใหโอนเขาบัญชีธนาคาร หรือ จัดทําเช็ค
สั่งจายในนามผูรับทุนก็ได
2.2.1.2 สบว. เสนอเรื่องที่ไดรับจากผูรับทุน เสนอรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากไดรับอนุมัติแลว สบว.จะสงเรื่องไปยัง สบง. เพื่อดําเนินการตอไป
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2.2.1.4 ผูยืมเงินรองจายติดตอขอรับเงินรองจาย/บัตรเครดิต ไดที่สบง. ภายใน 15 วันทําการ (หลังจากที่
สบว. สงเรื่องยืมรองจายไปยัง สบง. แลว)
2.2.2 กรณี ผูสมัครอยูระหวางการยื่น เสนอขอทุ น/ยังไมไดรับอนุมัติทุน หากมีความจําเปนเรงดวน มี
ขั้นตอน ดังนี้
2.2.2.1 สามารถยื มเงิ นรองจ ายไดสํ าหรับรายการค าเดิ นทาง ค าลงทะเบี ยน ค า ที่ พั ก ได 100%
(โครงการของผู ที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ฯ ต อ งผ านบอรด คณะกรรมการบริห ารสว นงานแลว ) ใชแ บบฟอรม
แบบ 2.2 โดยการติดตอ/การขอใชแบบฟอรมแบบ 2.2. ติดตอขอรับไดที่ สบง. (คุณนวรัตน 80069)
2.2.2.2 ทําหนังสือขออนุมัติ ยืมเงิน รองจาย ผานหัวหนาภาควิชา/คณบดีสวนงานต นสังกัด (แนบ
หลักฐานที่แสดงวาผานบอรดคณะกรรมการบริหารสวนงานแลวมาดวย) มายังรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล
ณ อยุธยา) สงมาที่สบว. อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6
2.2.2.3 สบว. เสนอเรื่องที่ไดรับ จากผูขอรับ ทุน เสนอรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ
อยุธยา) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2.2.4 เมื่อรองอธิการบดีอนุมัติเรียบรอยแลว สบว.จะสงเรื่อง ไปยัง สบง. เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.2.5 ผูยืมเงินรองจายติดตอขอรับเงินรองจาย/บัตรเครดิต ไดที่สบง. ภายใน 15 วันทําการ (หลังจาก
ที่สบว. สงเรื่องยืมรองจายไปยัง สบง. แลว)
3. การเบิกคาใชจายและหลักฐาน/เอกสารประกอบการเบิกจาย
เมื่อผูรับทุนเดิน ทางกลับมาแลว จะตองนําเอกสาร/หลักฐานใบเสร็จคาใชจายตางๆ มาประกอบการเบิกจาย
(เพื่อหักลางเงินยืมรองจาย) ที่สํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 (คุณไฉไล
โทร.80069 ชวงเชา เวลา 08.00 – 11.00 น. และชวงบายเวลา 13.00 – 14.00 น.) ประกอบดวย
3.1 สําเนาคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่อนุมัติใหไปปฏิบัติงานตางประเทศ (ขอใหสวนงานดําเนินการตามแนวปฏิบัติ
ตามที่ สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย (สบม.)ระบุ ไว แ ล ว ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ ศธ
0512/04561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561)
3.2 ในกรณีที่มีการคืนเงินรองจาย ขอใหเตรียมคาใชจายมาดวย
3.3 คาเดินทาง ประกอบดวย Ticket, Receipt และ Boarding Pass หรือ E-Ticket
3.4 คาลงทะเบียน หลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจายดวยบัตรเครดิต) จะสนับสนุนเฉพาะ
คาลงทะเบียนหลักของการประชุมเทานั้น
3.5 คาที่พัก (ตามที่จายจริง) ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจายดวยบัตรเครดิต
3.6 คาเบี้ยเลี้ยง เหมาจาย (กรอกรายละเอียดแบบฟอรมการเบิกจายที่ คุณไฉไล สบง./และหรือกรอก
รายละเอียดใบแบบฟอรม แบบ 8708 แลวนํามายื่นที่คุณไฉไล สบง.) มหาวิทยาลัยจะเบิกจายให ตามประกาศ
จุฬาฯ เรื่อง การกําหนดเกณฑและอัตราการจายเงินประเภทตางๆ ที่ใชอยู ณ ขณะนั้น
3.7 คาธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) หลักฐานการจาย คือ ใบเสร็จรับเงิน
3.8 คาเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
3.8.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพรอมลายมือชื่อผูรับเงิน หรือ
3.8.2 หากชําระดวยบัตรเครดิต ตองมีหลักฐานการจายดวยบัตรเครดิต
3.8.3 ตารางเบี้ยประกันที่แสดงระยะเวลาการคุมครอง (ในกรณีที่ลากอน หรือลาหลังการประชุม)
*** ทุกรายการหากมีการจายเงินเปนสกุลตางประเทศ ใหใชหลักฐานการจายดวยบัตรเครดิตหรือหลักฐาน
การโอนเงินจากธนาคารมาเพื่อประกอบการเบิกจายดวย
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หมายเหตุ 1. การเบิกคาใชจาย ผูไดรับทุนจะเบิกคาใชจายไดเฉพาะชวงระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงคที่ระบุและไดรับอนุมัติไวเทานั้น
- หากมีการไปปฏิบัติงานอื่นตอเนื่องกอนหรือหลังการไปประชุมและเสนอผลงานฯ ใหนับเวลาการเบิก
คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานหรือหลังวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติทนุ
เทานั้น
- หากมีการลากิจหรือลาพักผอนกอนการปฏิบัติงานใหนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป
- หากมี การลากิจหรือลาพั กผอนหลังเสร็จสิ้น การปฏิ บัติงานแล วให ถือวาสิทธิ์ในการเบิ กคาใช จาย
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
2. สวนงานตองมีการจัดทําคําสั่งใหไปปฏิบัติงานกอนการเดินทาง เนื่องจากจะตองเปนหลักฐานแสดง
ประกอบการเบิกจาย
-------------------------------------------

ฝายบริหารทุนวิชาการ
สํานักบริหารวิชาการ
กันยายน 2561

