บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ กองกลาง โทรศัพท์ 3040, 3065 โทรสาร 0-2623-5158
ที่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
เรียน ท่านอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/ผู้อานวยการกอง/ผู้อานวยการสานักงาน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ/วิทยาลัย/เลขานุการคณะ/สานัก/สถาบัน/หัวหน้างาน
ด้วยมหาวิทยาลัยกาหนดจะนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ที่จาพรรษา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2559 ออกเดินทาง
ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 (พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตรงกับวัน พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม
2559) คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ประชุมพิจารณากาหนดการที่จะเดินทางไป
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและรายละเอียดอื่น ๆ แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. จานวนผู้ร่วมเดินทาง
กาหนดจานวนผู้ร่วมเดินทางไว้ 120 คน เนื่องจากเกรงว่าจะมีผู้แสดงความจานงร่วมเดินทาง
เป็นจานวนมาก คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดผู้ที่จะร่วมเดินทางไป โดยจะพยายามคานึงถึง
ความเหมาะสมและการแสดงความจานงก่อน – หลัง
2. คุณสมบัติของผู้ร่วมเดินทาง
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ไปร่วมพิธีฯ ให้มากที่สุด คณะกรรมการฯ ได้กาหนด
คุณสมบัติของผู้ร่วมเดินทางคือ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศิษย์เก่า และข้าราชการ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ สาหรับผู้ติดตามนั้น จะให้สิทธิเฉพาะ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางไปได้อีกท่านละ 1 คน
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ 10,500 บาท ซึ่งจะเป็นค่ายานพาหนะ ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าอาหารบางมื้อ เงินทาบุญร่วมพิธีส่วนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีที่จะนาเด็กร่วมเดินทางไปด้วย จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกัน และเนื่องจากการเดินทางไปเป็นขบวนใหญ่ใช้เวลานาน ไม่ควรนาเด็กเล็กเดินทางไป
ด้วย จะเป็นภาระกับตัวท่านเอง
4. การจาหน่ายบัตรกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้
ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ และประสงค์จะจาหน่ายบัตรให้แก่บุคคลอื่นจะต้องจาหน่าย
ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่
งานบริหารอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์ กองกลาง หากปรากฏว่า มีการนาไปจาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มิใช่
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวร่วม
เดินทางไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปร่วมพิธีฯ
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ในกรณีที่ท่านแสดงความจานงร่วมเดินทางไปแล้ว
และท่านไม่สามารถเดินทางไปได้ จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้กับท่าน
5. การแสดงความจานงและชาระค่าเดินทาง
5.1 กรณีหักเงินเดือน (เฉพาะคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
จะหักเงินเดือนเป็นเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2559 ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
โดยกรอกรายละเอียด แบบฟอร์ มแสดงความจานงร่ว มเดินทางร่วมเดินทางไปถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 และจัดส่งไปที่
ท่าพระจันทร์ : งานบริหารอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์ กองกลาง
ศูนย์รังสิต : งานบริหารอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองงานศูนย์รังสิต
5.2 กรณีชาระเงินสด โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มแสดงความจานงร่วมเดินทางไปถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559 และแบบฟอร์มใบแทนใบเสร็จ พร้อมชาระเงินสดได้ที่
ท่าพระจันทร์ : งานบริหารอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์ กองกลาง
(ติดต่อประสานงาน นายยืนยง แสนสุข และนายสิทธิศักดิ์ ยงค์รัมย์ โทรศัพท์ 0-2613-3040, 0-2613-3065
เบอร์ภายใน 3040, 3065)
ศูนย์รังสิต : งานบริหารอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองงานศูนย์รังสิต
(ติดต่อประสานงาน น.ส.มยุลี สุดสระ โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1915)
5.3 สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการแสดงความจานงร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจาปี 2559 ได้จากเว็บไซต์ กองกลาง ww.tu.ac.th/org/central/
6. สถานที่ทัศนศึกษา (โดยสังเขป)
ปราสาทพนมรุ้ง, ปราสาทเรืองรอง, ปราสาทวัดสระกาแพงใหญ่ , นั่งเรือล่องโตนเลสาปใน
กัมพูชา, ปราสาทบันทายสรี, ปราสาทตาพรม, เมืองพระนครหลวงเมืองนครธม, ปราสาทบายน, ปราสาทนครวัด
ที่ยิ่งใหญ่อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของพี่น้องชาวเอเซียของเรา
สาหรับกาหนดการในรายละเอียด จะจัดทาหลังจากที่เดินทางไปสารวจสถานที่แล้ว ซึ่งอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่มีอยู่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเวียนแจ้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างในหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์กมล ฉายาวัฒนะ)
ประธานคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

หมายเหตุ เนื่องจากการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ มีการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา วันที่ 28 – 29
ตุลาคม 2559 ผู้รว่ มเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------------

แบบฟอร์มแสดงความจานงร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2559
----------------------------------------

ชื่อ–นามสกลุ…………………………………………..………………….…………………………………ที่อยู…่ …………………………………….……ซอย………………………………..…..……..…….….……
แขวง/ตาบล.....................................................................เขต/อาเภอ.....................................................................จังหวัด...................................................................
หน่วยงาน………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………โทรศัพท์…………………………..………………….…….….…
 อาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างงบพิเศษ
 ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างโครงการ  ข้าราชการบานาญ  อื่นๆ ระบุ……………………………….……………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
และเสียค่าใช้จ่ายเดินทางในอัตราคนละ 10,500.- บาท โดยยินยอมที่จะชาระเงิน ดังนี้
 หักเงินเดือน เป็นเวลา 7 เดือนๆ ละ 1,500 บาท (ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม
2559)
 ชาระเงินสด (ชาระเงินสดได้ที่งานบริหารอาคารสถานที่ กองงานศูนย์รังสิต และกองกลาง)
ขอให้จัดรถและห้องพักรวมกับ.........................................................................………………….…………………………………………………………………………………………….…..
ขึ้นรถที่
 มธ.ท่าพระจันทร์
 มธ.ศูนย์รังสิต
(ลงชื่อ)………………………....…….....….….…….…………………………..………………………..
วันที…่ ……........................../......................................../....................................
หมายเหตุ 1. โปรดส่งแบบฟอร์มฯ ไปที่
ท่าพระจันทร์ : งานบริหารอาคารสถานที่ ท่าพระจันทร์ กองกลาง โทรศัพท์ 3040
โทรสาร 0-2623-5158
ศูนย์รังสิต : งานบริหารอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต กองงานศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 1915
โทรสาร 0-2564-4409 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
(ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายน 2559 โปรดแจ้งคณะกรรมการฯ ให้ทราบ
ด้วย)
2. โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วย
3. ในกรณีที่มีผตู้ ดิ ตามไปด้วย ให้ระบุชื่อ–นามสกุล ให้ชดั เจน
4. ห้องพัก ๆ ห้องละ 2 คน (ยกเว้นกรณีทมี่ ีเศษเหลือ จะต้องจัดพักห้องละ 3 คน)

