
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขนุกำร คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำขธำนี โทร.3700 
ที่ อว 0604.9/1234                                         วันที่ 15 มีนำคม 2564  
เรื่อง  ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 
เรียน คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
   ด้วยข้ำพเจ้ำ  นำงสำวนันสุดำ   ขำววงษ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   
มีควำมประสงค์ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (  )ประชุม  (√)อบรม  (  )สัมมนำ  (  )อ่ืนๆ 
เรื่อง เข้ำร่วมอบรมโครงกำรเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับงำนกำรคลังและพัสดุของภำครัฐ 
วันที่ 22 มีนำคม 2564 ณ มหำวิทยำลัยนครพนม จ.นครพนม  
ออกเดินทำงจำกที่พักตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มีนำคม พ.ศ.2564 เวลำ 08.00น. กลับถึงที่พักวันที่ 22 เดือน 
มีนำคม พ.ศ.2564 เวลำ 23.00 น. 
1. (  )ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำย 
2. (√)กรณีเบิกค่ำใช้จ่ำย                     (  ) ยืมเงินทดรองจ่ำย     (  ) ไม่ยืมเงินทดรองจ่ำย 
(√) ไปตำมสิทธิ์    (  ) ใช้งบกลำงของคณะ   (  ) งบหลักสูตร....................   (  ) งบโครงกำร..................... 
ขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ดังนี้  
         (√) ค่ำเบี้ยเลี้ยง อัตรำ 240 บำท× 2 วัน    จ ำนวน   480.00 บำท 
         (√) ค่ำท่ีพัก      อัตรำ 1,000 บำท×1 คืน    จ ำนวน          1,000.00 บำท 
         (√) ค่ำพำหนะโดยรถโดยสำรประจ ำทำง อัตรำ 450 บำท× 2 เที่ยว จ ำนวน          1,800.00 บำท 
             ค่ำรถรับจ้ำง จำกที่พักอุบล-บขส.-ที่พักอุบล(อัตรำ 200 บำท * 2 เที่ยว)  
             ค่ำรถรับจ้ำง จำกบขส.-รร.นครพนม-บขส.(อัตรำ 250 บำท * 2 เที่ยว)                          
         (  ) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำลงทะเบียน)...................................................  จ ำนวน............................ บำท 
                                                 
                                                                  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น        3,280.00 บาท 
กรณีใช้เงินตามสิทธิ์ 

ไปมาแล้ว ครั้งนี้ 
ครั้ง รวม

วัน 
งบที่
ใช้ 

วันท า
การ 

งบที่
ใช้ 

งบที่
เหลือ 

                
      
      

 
(ลงชื่อ)........................................ ผู้ตรวจสอบ 
       (..........................................) 
ต ำแหน่ง....................................... 
วันที่............................................ 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)........................................ ผู้ขออนุมัติ 

(นำงสำวนันสุดำ  ขำววงษ์) 
วันที่……………………………….. 

 
ควำมคิดเห็นหน.สำขำวิชำ/หน.ส ำนักงำน 

..................................................................... 
(ลงชื่อ).................................. หน.สำขำวิชำ/ 

        (...................................)  หน.ส ำนักงำน 
วันที่............................................... 

 
ควำมคิดเห็นคณบดี (  ) อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ 

(ลงชื่อ)....................................... ผู้อนุมัติ 
(............................................) 

วันที่............................................... 
 

 

 



สัญญำยืมเลขท่ี..............................................................วันที่........................................... .........         ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม...................................................................จ ำนวนเงนิ......................... ........................บำท   แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
 

                                                       ที่ท ำกำร คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
                                                 วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ.2564 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เรียน   คณบดีคณะศิลปศำสตร์ 
 
  ตำมค ำสั่ง/บันทึกที่ อว 0604.9/1234 ลงวันที่  15 มีนำคม 2564 ได้รับอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ  
นำงสำวนันสุดำ  ขำววงษ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร สังกัด คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พร้อมด้วย...................................................................... .................................................... 
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำร่วมอบรมโครงกำรเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับงำนกำรคลังและพัสดุของภำครัฐ โดยออก
เดินทำงจำก 
(√)บ้ำนพัก (  )ส ำนักงำน (  )ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.00 น.  
และกลับถึง (√)บ้ำนพัก (  )ส ำนักงำน (  )ประเทศไทย วันที่ 22 เดือน มีนำคม พ.ศ. 256 เวลำ 23.00 น. 
รวมไปรำชกำรครั้งนี้ 1 วัน  15 ชั่วโมง 
        ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ    (√) ข้ำพเจ้ำ   (  ) คณะเดินทำง  ดังนี้  
ค่ำเบี้ยเลี้ยงประเภท ข อัตรำ 240 บำท   จ ำนวน  2 วัน   รวม 480.00 บำท 
ค่ำท่ีพักประเภท ข อัตรำ 1,000 บำท   จ ำนวน 1 วัน   รวม   1,000.00 บำท 
ค่ำพำหนะเดินทำงโดยรถโดยสำรประจ ำทำง อุบล-นครพนม-อุบล             รวม    1,800.00 บำท     
(อัตรำ 450บำท×2เที่ยว)= 900 บำท ค่ำรถรับจ้ำง จำกที่พักอุบล-บขส.-ที่พักอุบล(อัตรำ 200 บำท×2 
เที่ยว)=400 บำท ค่ำรถรับจ้ำง จำกบขส.-รร.นครพนม-บขส.(อัตรำ 250 บำท×2 เที่ยว) =500       
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ..............................................................................................    รวม................... บำท 
                                                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         3,280.00 บาท 
จ ำนวนเงิน(ตัวอักษร)     =สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน= 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง  และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย   
จ ำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร              
                                         
                                                                ลงชือ่..............................................................ผู้ขอรับเงิน 
                                                                              (นำงสำวนันสุดำ   ขำววงษ์) 
                                                                 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
 
 
 
 
 
 



ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยที่แนบถูกต้องแล้ว        อนุมัติให้จ่ำยได้ 
  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้  
 
ลงชื่อ.....................................................................      ลงชื่อ............................................................... .                 
   (.....................................................................)           (...................................................................) 
ต ำแหน่ง........นักวิชำกำรเงินและบัญชี.........       ต ำแหน่............................................................... 
วันที่.............................................................   วันที่.................................................................... 
 
          ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 3,280.00  บำท (สามพันสองร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงิน          ลงชื่อ.....................................................ผู้จ่ำยเงิน                  
       (นำงสำวนันสุดำ   ขำววงษ์)                                       (นำงสำวนันสุดำ   ขำววงษ์)                                
 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                    
 วันที่..............................................................                   วันที่............................................................ 
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที่......................................วันที่.......................................................................... 
 
หมายเหต.ุ.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 
ค าชี้แจง  ๑.กรณีเดินทำงเป็นหมูค่ณะและจดัท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้นและสิ้นสดุกำร
เดินทำงของ แต่ละบุคคลแตกต่ำงกันให้แสดงรำยละเอียดของวัน เวลำที่แตกต่ำงกันของบุคคลนั้นในช่องหมำยเหตุ 
            ๒.กรณยีื่นขอเบิกค่ำใช้จำ่ยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลำยมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงินกรณีทีม่ีกำรยมื
เงินใหร้ะบุวันที่ท่ีไดร้ับเงินยืม เลขที่สัญญำยืมเงินและวันท่ีอนุมัตเิงินยืมด้วย 
            ๓.กรณีที่ยื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรบัเงินมิต้องลงลำยมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธ์ิแต่ละคน
ลงลำยมือช่ือผู้รับเงนิในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที๒) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันเดือนปี 

 
รายละเอียดการจ่าย 

 
จ านวนเงิน 

 
หมายเหตุ 

 
21 มี.ค.64 ค่ำรถรับจ้ำง จำกที่พักในเมืองอุบล ถึงสถำนี

ขนส่งอุบลฯ 
200.00  

21 มี.ค.64 ค่ำรถโดยสำรประจ ำทำง จำกจ.อุบล-จ.นครพนม 450.00  
21 มี.ค.64 ค่ำรถรับจ้ำง จำกสถำนีขนส่งนครพนม ถึง

โรงแรมที่พักจ.นครพนม 
250.00  

22 มี.ค.64 ค่ำรถรับจ้ำง จำกโรงแรมที่พักจ.นครพนม ถึง
สถำนีขนส่งนครพนม 

250.00  

22 มี.ค.64 ค่ำรถโดยสำรประจ ำทำง จำกจ.นครพนม – จ.
อุบลฯ 

450.00  

22 มี.ค.64 ค่ำรถรับจ้ำง จำกสถำนีขนส่งอุบลฯ ถึงที่พักใน
เมืองอุบลฯ 

200.00  

    
    
    
    
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น  1,800.00  

  
รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร) =หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน= 
 ข้ำพเจ้ำ   นำงสำวนันสุดำ   ขำววงษ์   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร สังกัด คณะศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้น ไม่อำจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้และ
ข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนรำชกำรโดยแท้ 
 
             (ลงชื่อ)     นันสุดำ 
       (นำงสำวนันสุดำ ขำววงษ์) 
                          วันที่  22 มีนำคม 2564 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการเดินทางไปราชการ/ประชุม/สัมมนา/อบรม 

ด้วยข้ำพเจ้ำ   นำงสำวนันสุดำ      ขำววงษ์                  ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร      
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ..................                                                                                                           
ได้เดินทำงไปรำชกำร   ประชุม  อบรม   สัมมนำ  อ่ืนๆ 
เรื่อง เพ่ือเข้ำร่วมอบรมโครงกำรเชิงปฏิบัติกำรเก่ียวกับงำนกำรคลังและพัสดุของภำครัฐ 
เมื่อวันที่    22         เดือน         มีนำคม                 พ.ศ.2564 
ณ มหำวิทยำลัยนครพนม จ.นครพนม                                              
ผลกำรเดินทำงไปรำชกำร    ประชุม   อบรม   สัมมนำ อ่ืนๆ 
ได้น ำมำพัฒนำงำนที่รับผิดชอบคือ    จำกกำรเข้ำร่วมอบรมโครงกำรเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับงำนกำรคลังและ
พัสดุภำครัฐ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินของคณะให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

(นำงสำวนันสุดำ ขำววงษ์) 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 

วันที่ 24 มีนำคม 2564 
                                                           
 
 
 


