
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส่วน..................................................    สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 
ที ่......................./ ....................... วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย................................................................................................................... ...... 
 

เรียน   ผู้อ านวยการ  สถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 
   

ตามที่อนุมัติให้ส่วน ................................................. โดยมี ........................................................................ 
เป็นผู้ยืมเงินไปปฏิบัติราชการ ............................................................................................... ...................................... 
สถานที่ .................................................................... ระหว่าง วันที่ ........ เดือน .................. ........... พ.ศ. ..............ถึง 
วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ.  ............... และได้ปฏิบัติราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้ 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน ........................ บาท .......... สตางค์ อื่น ๆ ระบุ .............................................  
 2. ค่าท่ีพัก จ านวน ........................ บาท .......... สตางค์ ................................................................ 
 3. ค่าพาหนะ จ านวน ........................ บาท .......... สตางค์ ................................................................  
 4. อ่ืน ๆ  จ านวน ........................ บาท .......... สตางค์ ................................................................. 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน ........................... บาท .......... สตางค์ (............................................... ................) 
 ในการเบิกจ่ายครั้งนี้ต้องส่งใช้เงินยืม  ตามใบยืมที่ .........../.............. ลงวันที่ ......... เดือน ..................... ...... 
พ.ศ. ............. จ านวน ..................... บาท  คืนเงินสด ................... บาท  ส่งหลักฐานเกินเงินยืม ............... ...... บาท 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานรายงานการเดินทางมาด้วยแล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 ตรวจเสนอ 
 ......................... (...............................................) 
 ........./............/............. หัวหน้าส่วน ......................................... 
 
 งานการเงิน ความเห็นรองผู้อ านวยการ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
รหัสเงิน ............................. ………………………………………………………………………………… 
ล าดับที่ .............................. ………………………………………………………………………………… 
งาน     .............................. ค าสั่ง 
เบิก     .............................. ………………………………………………………………………………… 
คงเหลือ ............................. ………………………………………………………………………………… 
 ............................... ผู้อ านวยการสถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 
 ........./............/.............  
  



สัญญาเงินยืมเลขที่ ..................................................................  วันที่ ............................................................................ 
ชื่อผู้ยืม ............................................................................ ........ จ านวนเงิน .......................................................... บาท 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
 ที่ท าการ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 วันที่ ......... เดือน ....................................... พ.ศ. ............. 
 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบัน  กศน.ภาคเหนือ 
 

 ตามค าสั่ง/บันทึกที่ ................................................. ลงวันที่ .............................................. ......... ได้อนมัุติให ้
ข้าพเจ้า ................................................................................. ต าแหน่ง ........ ................................................................. 
สังกัด ..................................................................................... พร้อมด้วย ...................... ................................................ 
............................................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................... ............เดินทางไป 
ปฏิบัติราชการ ................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก 
     บ้านพัก      ส านักงาน      ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ............ เวลา...........น.  
และกลับถึง      บ้านพัก         ส านักงาน      ประเทศไทย  วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. ......... เวลา......... ..น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ................... วนั .................... ชั่วโมง ……………….  นาที 
 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ      ข้าพเจ้า        คณะเดินทาง  ดังนี้ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ................................. จ านวน ................. วัน      รวม ................................. บาท 
2. ค่าท่ีพักประเภท .................................................... จ านวน ................. วัน  รวม ................................. บาท 
3. ค่าพาหนะ ..................................................................................................  รวม ................................. บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............................................................ ................................... รวม ................................. บาท 
                                                                                         รวมเงินทั้งสิ้น ................................. บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ........................................................................................................................................... ......... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง  และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน
.............................. ฉบบั  รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบกิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 ลงชื่อ ............................................ ผู้ขอรับเงิน  
  (.......................................................)  
 ต าแหน่ง............................................................  
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.ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว       อนุมัติให้จ่ายได้ 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ ............................................................................ ..     ลงชื่อ ............................................................................ .. 
 (.................................................................................)      (.................................................................................) 
 ต าแหน่ง.......................................................................     ต าแหน่ง....................................................................... 
 วันที่.............................................................................. วันที่.............................................................................. 
 

 
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน ............................................................................... บาท 
(........................................................................ ....................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับเงิน ลงชื่อ ........................................................... ผู้จ่ายเงิน 
 (...................................................................)  (..................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... ต าแหน่ง ..................................................................... 
วันที่ .......................................................................... วันที่ ........................................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ................................................     วันที่ ................................................................. .......... 
 

 
หมายเหตุ .................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 
ค าชี้แจง 

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าให้เบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการ  เริ่มต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ         
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน  ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม  เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน  ทั้งนี้ให้  ผู้มี
สิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนที่ 2) 

 
 



 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ชื่อส่วนราชการ  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  จังหวัดล าปาง 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ......................................................................... ลงวันที่ .......... เดือน ....................... ................ พ.ศ. ................. 
 

ล าดับ 
ที ่

 

ชื่อ 
 

ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย  

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

 

หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

รวมเงิน      ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี................วันท่ี................... 

 
 จ านวนเงินทั้งสิ้น  (ตัวอักษร) ............................................................................................... ........                                                      ลงช่ือ ................................................... ผู้จา่ยเงิน 

 ค าช้ีแจง    1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและคา่เช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                               (…………………………………………….) 
 2. ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีไดร้ับเงิน  กรณีเป็นการรบัจากเงินยมื  ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับจากเงินยมื                ต าแหน่ง ............................................... 
 3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยมืนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคนเป็นผู้เดนิทางแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน     วันท่ี ..................................................... 
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