
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโทร.8515 
ท่ี  อว 0651.205(1)/    วันท่ี ……………………………………………………………..…………….. 
เรื่อง ขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ   
เรียน .......................................................................................................................................................................... 

 ด้วยข้าพเจ้า....................................................ต าแหน่ง..................................ได้รับอนุมัติให้ยืมเ งินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย.................................................................................................... ............................................................................. 
ต้ังแต่วันที่..................................................ถงึวันที่.........................................ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.................................... 
จ านวนเงิน...........................................บาท (.........................................................................................................) 
 บัดน้ี ข้าพเจ้าได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งใช้เงินยืมเป็นใบส าคัญ.......................บาท 
เป็นเงินสด.............................................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................................บาท มาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้สง่คืนเงินยืม 

            (........................................................) 
เรียน............................................................................. 
 ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว ครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ยืม 
จึงเห็นควรให้ส่งใช้เงินยืมเป็นใบส าคัญ..................................บาท เงินสด.................................บาท และขออนุมัติเบิกเงิน
เพื่อส่งคืนยืมจาก (    ) เงินงบประมาณ รหัสงปม..............................................แหล่งงปม.................................................. 

(    ) เงินรายได้.........................................................หมวดงบ................................................. 
(    ) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... ........................................ 

จ านวนทั้งสิ้น.............................................................บาท (..................................................................................................) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ).....................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
        (.....................................................................) 
 

เรียน.................................................        อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ   
 เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควร  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  .............................................................. 
...................................................................................   .............................................................. 
...................................................................................  (ลงชื่อ)..................................................................... 
(ลงชื่อ).....................................................................         (.....................................................................) 
        (.....................................................................)   คณบดี/ผู้อ านวยการ/อธิการบดี 
ต าแหน่ง .................................................................   ................/.................../...............  
............................................................................................................................. .................................................................. 
ส่วนกองคลัง 

ได้รับเอกสารและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
        (.....................................................................) 
                เจ้าหน้าที่การเงิน 
 
สัญญาเงินยืมเลขที่...............................................วันที.่.......................................................................ส่วนที่  1 
ช่ือผู้ยืม..........................................................จ านวนเงิน ............................................ บาท  แบบ  8708 
 

 
 
 

 

ปรับปรุง ณ 1 ต.ค.62 



ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

                ที่ท าการ สถาบันเทคโนโลยกีารบิน 
   วันที่.........เดือน.............……..พ.ศ............. 
 
เรื่อง     ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 
   ตามค าสั่ง/บันทึก  ที่.................…ลงวันที่...............................................................ได้อนุมัติให ้
ข้าพเจ้า.....................................................…………………………..ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกัด.............................................................................พร้อมด้วย................................. ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ............................................................………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..โดยออกเดินทางจาก 
     บ้านพัก      ส านักงาน        ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................พ.ศ..............เวลา............น. 
และกลับถึง      บ้านพัก      ส านักงาน      ประเทศไทย  วันที่........เดอืน................. พ.ศ...........เวลา..........น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้................................วัน........................ช่ัวโมง 
 
  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบั      ข้าพเจ้า    คณะเดินทาง   ดังนี้  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท................................................................... จ านวน...........วัน รวม................. บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท........................................................................ ........ จ านวน...........วัน รวม................. บาท 
ค่าพาหนะ..................................................................................................................... .......รวม................. บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น..................................................................................... ....................................รวม.................. บาท 

        รวมทั้งสิ้น...................................... บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)………………………………………………………………………………………………………………...... 
   
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง  และหลกัฐานการจ่ายทีส่่งมาด้วย  
จ านวน......................... ฉบบั  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบกิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
        ลงช่ือ..................................................ผู้ขอรบัเงิน 
                (………………………………..…………) 
                    ต าแหน่ง................................................. 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนมุัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงช่ือ................................……………………………. 
        (…………………………………………………….) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันที่............................................................................ 
 

อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 
ลงช่ือ................................……………………………. 
             (นายคุณานันท์ สุขพาสน์เจรญิ) 
          ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
วันที่............................................................................  

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน...........................................................บาท 
(………………………………………………………………………………………….…………………..) ไว้เป็นการถูกตอ้งแล้ว 
 



ลงช่ือ............................……………………..ผู้รับเงิน           ลงช่ือ............................……………..ผู้จ่ายเงิน 
       (……………………………..…………….)                                  (……………………………..…………….) 
ต าแหน่ง.......................................................                     ต าแหน่ง......................................................... 
วันที่...............................................................                     วันที่............................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่.............................................................วันที่.................................. ............................ 
 
หมายเหตุ
...........................................................................………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ค าช้ีแจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบบัเดียวกัน   หากระยะเวลาในการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด  การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหต ุ
  2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล  ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รบัเงินและวันเดือนปีทีร่ับ
เงิน  กรณีที่มกีารยืมเงิน  ให้ระบุวันทีท่ี่ได้รับเงินยืม  เลขที่สญัญายืมและวันที่อนุมัตเิงินยืมด้วย 
  3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รบัเงิน  ทั้งนี้  
ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผูร้ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่  2) 
   



หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                      

     ช่ือส่วนราชการ..............................................................................................จงัหวัด.......... .ชลบุร.ี...........................                                     
   ประกอบใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ........................................................................................  ลงวันที.่..........เดือน............................พ.ศ................... 
 

ล าดับที ่ ช่ือ  ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย   รวม 
 

ลายมือช่ือ 
ผู้รบัเงิน  

วัน  เดือน  
ป ี

ที่รับเงิน   

หมายเหต ุ
 ค่าเบี้ย

เลี้ยง 
ค่าเช่าที่
พัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

  
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.......….วันที่............... 
 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ………………………………………………………..………….……………….                          ลงช่ือ............................…………….......... ผู้จ่ายเงิน 
                                                (……………………………..………………….) 
ค าช้ีแจง     1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                 ต าแหน่ง........................................................ 
             2. ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมอืช่ือผูร้บัเงินและวันเดือนปีทีไ่ด้รบัเงิน  กรณีเป็นการรบัจากเงินยมื  ใหร้ะบุวันที่ที่ได้รับจากเงนิยืม         วันที่................................................. 
               3.  ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยมืเงินจากทางราชการ  และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน  เป็นผู้ลงลายมือช่ือผูจ้่ายเงิน      

ส่วนที่  2 
แบบ  8708 

สถาบันเทคโนโลยกีารบิน     

 



แบบ บค.111 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ 
วัน  เดือน  

ปี 
รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                         

รวมท้ังสิ้น 
  

 
 รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………….…….. 
 ข้าพเจ้า..................................................................................ต าแหน่ง............................ ....................... 
กอง.......................................ขอรับรองว่า  รายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้  และ 
ข้าพเจ้า  ได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้จริง 
 
    ลงช่ือ................................................ 
    วันที่................................................. 
 

ใบส าคัญที่ ................................ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  เงินจ านวน.........................................................บาท............................................. สตางค์ 
(…………………………………………………………………………….) ได้จ่ายเป็นค่า........................................................จริง 
 
    ลงช่ือ...................................ผู้จ่ายเงิน 
    ลงช่ือ...................................พยาน 
    ลงช่ือ....................................พยาน 
 

       


