หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม
 (สำหรับกิจกรรมส่วนกลำง)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เขียนที.่ ...............................................................
1
มิถุนายน
2560
วันที่...........เดื
อน..............................พ.ศ............
เรียน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตสระแก้ว
องค์การนิ สิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ด้วย (หน่วยกิจกรรม)................................................................................................................
รวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
มีควำมประสงค์จะจัดโครงกำร..............................................................................................................................
กรกฎาคม
8
01.30
2560
ในวันที่................เดื
อน............................................................พ.ศ......................เวลำ......................................น.
กรกฎาคม
8
2560
20.00
ถึงวันที่................เดื
อน............................................................พ.ศ......................เวลำ......................................น.
เชิงเขาสามมุข และมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ชลบุรี
เมืองชลบุรี
ณ...................................................................................อ
ำเภอ................................จั
งหวัด.................................
5,000
60
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน...................................คน
โดยใช้งบประมำณ จำนวน.......................................บำท
ห้าพันบาทถ้วน
(จำนวนเงินตัวหนังสือ-.........................................................-)
จำกแหล่งงบประมำณ
5.1
2560
/ งบประมำณค่ำบำรุงกีฬำ ประจำปีกำรศึกษำ......................................

ข้อ.......................................
 งบประมำณค่ำบำรุงกิจกรรมนิสิต ประจำปีกำรศึกษำ......................... ข้อ.......................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ.........................................ตั
วบรรจง
หนึ่ ง ไม่เป็ นสอง
่
นายหนึ ง ไม่เป็ นสอง
(.....................................................)
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ตำแหน่ง................................................

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
อาจารย์ท่ปี รึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการ
............................................................................
ยื่นขออนุ ญาตจัดกิจกรรมในครัง้ นี ้
............................................................................
ปลานิ ล เต็มบ้าน
ลงชื่อ...........................................................
นางสาวปลานิ ล เต็มบ้าน
(..........................................................)
โครงการรวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อำจำรย์ที่ปรึกษำ...............................................

 ควำมเห็นขององค์กำรนิสิต

 ควำมคิดเห็นของงำนกิจกำรนิสิต

ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ นํ าเอกสารเสนอ
.................................................................................
นายกองค์การนิ สิต ลงนาม
.................................................................................

ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ นํ าเอกสารเสนอ
................................................................................
งานกิจการนิ สิต ลงนาม
................................................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
(..................................................................)
ตำแหน่ง..........................................................

(ลงชื่อ)..................................................................
(..................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................

 คำสั่ง....................................................................................................................... .............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* โปรดแนบโครงกำรประกอบเอกสำรฉบับนี้ทุกครั้ง
หมายเหตุ : 1. ส่งเอกสารก่อนจัดกิจกรรมโครงการฯ 30 วันทําการ
2. รอผลการพิจารณา ประมาณ 5-7 วันทําการ
(ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ ติดต่อรับเอกสารคืนที่งานกิจการนิ สิต)

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม และขออนุมัติเบิกเงิน
นิสิต : ติดต่อกรอกแบบฟอร์มหนังสือขออนุญำตจัดกิจกรรม และขออนุมัติเบิกเงิน
โครงกำร
นิสิต : แนบเอกสำรทั้งหมดที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
(รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ใช้แนบประกอบกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ตรวจพิจำรณำ หำกเห็นชอบให้เสนอควำมเห็น ลงลำยมือชื่อ

งานการเงิน : ตรวจพิจำรณำ หำกเห็นชอบให้เสนอควำมเห็น ลงลำยมือชื่อ
นิสิต : ติดต่อส่งเอกสำรเมื่อเอกสำรครบถ้วน ที่งำนกิจกำรนิสิต

งานกิจการนิสิต : ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร เสนอผู้บริหำร (ระยะเวลำดำเนินกำรประมำณ 5-7 วันทำกำร)
ขั้นติดต่อรับเอกสำรคืน เพื่อนำไปติดต่อขอเบิกเงินโครงกำร
นิสิต : ติดต่อขอรับเอกสำรโครงกำรฉบับจริง คืนจำกงำนกิจกำรนิสิต
นิสิต และ งานกิจการนิสิต : สำเนำเอกสำรทั้งหมดไว้เป็นหลักฐำน และเก็บใส่แฟ้มหน่วยกิจกรรมของตนเอง (เก็บ 2 ส่วน)
นิสิต : นำเอกสำรฉบับจริงไปติดต่อที่งำนกำรเงิน เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรทำงำน
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 (หน่วยกิจกรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เขียนที่..............................................................................
1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่..................................................................................

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงกำร
เรียน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตสระแก้ว
องค์การนิ สิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ตำมที่(หน่วยกิจกรรม).............................................................................................ได้
รับอนุมัติ
รวมใจบูรพาวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร........................................................................................................................
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ในวันที่.................................................................................................................................................................
เชิงเขาสามมุข และมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ณ..........................................................................................................................................................................
ค่าบํารุงกีฬา ประจําปี การศึกษา 2560 ข้อ 5.1
โดยใช้เงินงบประมำณในส่วนของ.........................................................................................................................
ห้าพันบาทถ้วน
5,000
เป็นจำนวนเงิน.............................................บำท
(..............................................................................................)

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ปลานิ ล เต็มบ้าน
(ลงชื่อ)................................................
นางสาวปลานิ ล เต็มบ้าน
(...............................................)
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร
1 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2560
........../............./.........

 ควำมเห็นขององค์กำรนิสิต
- ได้ตรวจสอบเอกสำร และรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
เรียบร้อยแล้ว...............................................................
.....................................................................................
ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ นํ าเอกสารเสนอ
นายกองค์การนิ สิต ลงนาม
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
นำยกองค์กำรนิสิต
........./........./.........
 เพื่อโปรดทรำบและโปรดพิจำรณำ
- ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรวิทยำเขตสระแก้ว
........./........./.........

 ควำมคิดเห็นของกำรเงิน
- ได้ตรวจสอบแผนกำรใช้งบประมำณ
ค่ำบำรุงกิจกรรมนิสิต ค่ำบำรุงกีฬำ ตำมทีไ่ ด้รับ
อนุมัติและเอกสำรแนบกำรขออนุมัติเบิกเงินค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรให้เบิกจ่ำยเงิน
จำนวน...................................................................บำท
ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ นํ าเอกสารเสนอ
(...................................................................................)
เจ้าหน้ าที่การเงิน ลงนาม
(ลงชื่อ)........................................................
(.......................................................)
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
........./........./.........

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ).........................................................
(.....................................................................)

หมายเหตุ : เมื่อกรอกข้อมูล และเสนอเอกสาร ช่องที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว ให้นําส่งงานกิจการนิ สิต

หมำยเหตุ กำรขออนุมัติเบิก หน่วยกิจกรรมต้องยื่นเอกสำรก่อนกำหนดจัดกิจกรรมโครงกำร 2 - 3 สัปดำห์
ปรับแก้แบบฟอร์ม 01/05/63

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม และขออนุมัติเบิกเงิน
นิสิต : ติดต่อกรอกแบบฟอร์มหนังสือขออนุญำตจัดกิจกรรม และขออนุมัติเบิกเงิน
โครงกำร
นิสิต : แนบเอกสำรทั้งหมดที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม
(รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ใช้แนบประกอบกำรขออนุญำตจัดกิจกรรม)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ตรวจพิจำรณำ หำกเห็นชอบให้เสนอควำมเห็น ลงลำยมือชื่อ

งานการเงิน : ตรวจพิจำรณำ หำกเห็นชอบให้เสนอควำมเห็น ลงลำยมือชื่อ
นิสิต : ติดต่อส่งเอกสำรเมื่อเอกสำรครบถ้วน ที่งำนกิจกำรนิสิต

งานกิจการนิสิต : ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำร เสนอผู้บริหำร (ระยะเวลำดำเนินกำรประมำณ 5-7 วันทำกำร)
ขั้นติดต่อรับเอกสำรคืน เพื่อนำไปติดต่อขอเบิกเงินโครงกำร
นิสิต : ติดต่อขอรับเอกสำรโครงกำรฉบับจริง คืนจำกงำนกิจกำรนิสิต
นิสิต และ งานกิจการนิสิต : สำเนำเอกสำรทั้งหมดไว้เป็นหลักฐำน และเก็บใส่แฟ้มหน่วยกิจกรรมของตนเอง (เก็บ 2 ส่วน)
นิสิต : นำเอกสำรฉบับจริงไปติดต่อที่งำนกำรเงิน เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรทำงำน

ปรับแก้แบบฟอร์ม 01/05/63

