
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ที.่...............................................................................  วันที.่............................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัตเิบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

ตามค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ......................... ลงวันที่ ..................................................ให้ข้าพเจ้าและคณะ
เดินทางไปราชการ ณ ...................................................................ในวนัท่ี............... เดือน......................... พ.ศ. ...........
บัดนี้ได้เดินทางกลับถึงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์แล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ครั้งนี้ จ านวน ............................................ บาท (............................................................................) และขอคืนเงินยืม
ตามใบยืมเลขที่ .................................. จ านวนเงิน ................................. บาท (.............. ................................................) 

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ลงชื่อ..................................................... 
      (....................................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

 
 
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติ   เสนอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ.................................................... 
          (นางปุญภา  ไชยบัญดิษฐ์)             (นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญญู) 
ต าแหน่ง   หัวหน้างานการเงิน     ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ  

.........../............../.............    ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
.........../............../.............  
 

 งบอุดหนุนหมวด........................... 
เบิกเงิน  นอกงบประมาณ (บกศ.) 
  งบด าเนิน   ปวช.   ปวส. 

จ่ายครั้งนี้ ............................................... บาท     อนุมัติ 
คงเหลือ   ............................................... บาท 

ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ....................................................... 
         (นางสาวมายมูเน๊าะ  มิดคาดี)     (นายสมชาย   ท่าตะเคียน) 
ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
 .........../............../.............      .........../............../.............  



สัญญาเงินยืมเลขที่ ............................................................................ วันที่ ............................................... ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม .............................................................................. จ านวนเงิน ......................... ....................บาท แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ที่ท าการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
วันที่ .................. เดือน .................................. พ.ศ. .................... 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

ตามค าสั่ง/บันทึก ที่ ...................................... ลงวันที่ ......................................................... ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า............................................................................... ต าแหน่ง.............................. ................................................
สังกัด วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย ................................................................................... ............................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ เรื่อง ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
ณ ........................................................................................................................... ........................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก   ส านักงาน   ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. ........... เวลา ............. น. 
และกลับถึง  บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  วันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .......... เวลา ........... น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ................ วัน ................ ชั่วโมง  
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท............................................................ จ านวน ........... วัน รวม ........... ......................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท......................................................................... จ านวน ........... วัน รวม .................................บาท 
ค่าพาหนะ............................................................................. .......................................... รวม .................................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น .............................................................................................................. .... รวม .................................บาท 
        รวมเงินทั้งสิ้น ...........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) (....................................................................................................... ............................................) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จ านวน ................ ฉบับ 
รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอรับเงิน 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................ 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
(ลงชื่อ) ........................................................................... 
                  (นางปุญภา  ไชยบัญดิษฐ์) 
ต าแหน่ง           หัวหน้างานการเงิน 
วันที่ ............................................................................... 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... 
                  (นายสมชาย  ท่าตะเคียน) 
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
วันที่ ............................................................................... 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ...................................................................บาท 

(.............................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน 

(......................................................)         (.......................................................) 
ต าแหน่ง..................................................   ต าแหน่ง................................................... 
วันที่........................................................   วันที่......................................................... 
จากเงินยมืตามสัญญาเลขที่............................................................................. วันที่.......................... .............................. 

หมายเหตุ .......................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................................... ..........
............................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................. ........................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ................................................................... 
 
ค าช้ีแจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีรับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน  
ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคน  
ลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 



หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์    จังหวัดสงขลา  

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ลงวันที่ ................ เดือน ............................................ พ.ศ. ...................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวมเงิน 
ลงลายมือ
ชื่อผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 รวมเงิน       ตามสัญญา
เงินยืมเลขที่
....................... 

ลงวันที่
..................... 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (....................................................................................................... ..............) 
           ลงชื่อ .................................................... ผู้จ่ายเงิน 
                         (....................................................) 
           ต าแหน่ง ................................................



แบบ บก. 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินพาหนะ 

ส่วนราชการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 

1. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

2. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

3. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

4. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

5. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

6. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

7. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

8. ค่าโดยสารรถ................................ จาก…………………...
ถึง...................................... เที่ยวละ.................... บาท 

 
 

  

 รวมทั้งสิ้น   
 

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)....................................................................................................... ............................... 
ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง........................................... สังกัด  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้ 
       ลงชื่อ .................................................................... 
          ………../………………………/…………. 
หมายเหตุ เหตุที่ใช้รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เรือจ้าง เป็นพาหนะในการเดินทางครั้งนี้เนื่องจาก................................... 
............................................................................................................................................. ............................................ 

ลงชื่อ ....................................................................ผู้เบิก 
(ส าหรับการเดินทางโดยพาหนะ รถไฟ ขอให้บอกรายละเอียดด้วยวา่ เป็นรถไฟประเภท รถด่วน รถเรว็ รถธรรมดา ขบวนท่ี เดินทาง
ออกจากไหน โดยสารมาในช้ันอะไร เตียงลา่งหรือเตยีงบน เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่) 


