
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  หลักสูตร.............................................คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โทร………… 
ที่  อว. 0604.9/...................................................................วันที่......................................................................... 
เรื่อง    ขออนุมัติคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (เพ่ิมเติม) 
เรียน  คณบดีคณะศิลปศาสตร 

ตามบันทึกที่  อว.0604.9/.................... ลงวันที่ ...................... ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
.....................................................................................วันที่.................................ณ....................................................
งบประมาณ..............................บาท  (............................................................................)  ความทราบแลวน้ัน 

 เน่ืองจาก (ระบุเหตุผลความจําเปน)............................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

ในการน้ีขาพเจาจึงใครขออนุมัติเบิกคา.............................เพ่ิมเติม   จํานวน.............................บาท 
(..........................................................)  รวมเปนเงิน...............................บาท (.....................................................)
ทั้งน้ีไมเกินวงเงินงบประมาณที่รับอนุมัติใหการเดินทางไปราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงช่ือ)....................................................... 
 (........................................................) 

ตําแหนง……………………………………………… 



สัญญายืมเงนิเลขที่.....................................วันที่.......................................................................................สวนที่ 1 
ชื่อผูยืม...........................................................จํานวนเงิน.......................................................................แบบ 8708 
 

 
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ที่ทําการ............................................................... 
วันที่................................................................ 

 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน คณบดีคณะศลิปศาสตร 
 
 ตามคําสั่ง/บันทึกที่อว0604.9/...............................................ลงวันที่.....................................ไดรับอนุมัติ
ให 
ขาพเจา..............................................................................ตําแหนง.......................................................สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมดวย
............................................................................................................ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ............................................................................................................................................. 
ระหวางวันที่...............................................................ณ.................................................................โดยออกเดินทาง 

บานพัก  สํานักงาน ประเทศไทย ต้ังแตวันที่........เดือน...................พ.ศ............เวลา............. 
และกลับถึง บานพัก     สํานักงาน    ประเทศไทย  วันที.่.......เดือน...................พ.ศ............เวลา............... 
รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี.............วัน............ช่ัวโมง 

ขาพเจาขอเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการสาํหรับ         ขาพเจา   คณะทํางาน  ดังนี้ 
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท.......   อัตรา...............บาท x………..วัน x………………..คน รวม............................บาท 
คาเชาที่พักประเภท.................... อัตรา...............บาท x………..วัน x………………..คน รวม............................บาท 
คาพาหนะ..........................................................................................................................รวม............................บาท 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
คาใชจายอ่ืนๆ....................................................................................................................รวม.............................บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร).....................................................................................รวมเปนเงิน...................................บาท 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย จํานวน......
ฉบับ  รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
       ลงชื่อ........................................................ผูขอรับเงิน 
       (.....................................................................) 
       ตําแหนง........................................................ 
 
 



ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตอง 
แลว เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 
 
 
ลงช่ือ....................................................................... 
(..............................................................................) 
ตําแหนง.................................................................. 
วันที.่....................................................................... 

อนุมัติใหจายได 
 
 
 
ลงช่ือ....................................................................... 
(..............................................................................) 
ตําแหนง.................................................................. 
วันที.่....................................................................... 

 
ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน..................................บาท 

(......................................................................................................)  ไวเปนการถูกตองแลว 
 
 
ลงช่ือ...........................................................ผูรับเงิน   ลงช่ือ..............................................ผูจายเงิน 
(...................................................................)    (..........................................................) 
ตําแหนง......................................................    ตําแหนง............................................. 
วันที.่...........................................................    วันที.่................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที.่..................................ลงวันที่................................................................................ 
 
หมายเหตุ
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

คําชี้แจง 1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด 

 

    การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวัน เวลาที่แตกตางกันของบุคลน้ันใน 
    ชองหมายเหตุ 

 2.  กรณีย่ืนขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน  

      กรณทีี่มีการยืมเงินใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขทีส่ญัญายืมเงินและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย  

 3. กรณีที่ย่ืนขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ทั้งน้ี ใหผูมีสทิธ์ิ  

     แตละคนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที ่2)   
 



แบบ  บก. 111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงนิ 

สวนราชการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

วัน  เดือน  ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงนิ หมายเหตุ 
    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 รวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)……………………………………......................................................................………… 
 ขาพเจา……….........................…………………….……………………ตําแหนง……….................................……..
กอง…………....................……………ขอรับรองวา  รายจายขางตนน้ี  ไมอาจเรียกใบสําคญัรับเงินจากผูรับได  และ
ขาพเจาไดไปราชการโดยแท 
 
      (ลงช่ือ)…………………………………………. 
           (...................................................) 
       วันที่ …………………………………………… 
 



แบบรายงานผลการเดนิทางไปราชการ/ประชุม/สัมมนา/อบรม 
 

ดวยขาพเจา.................................................................ตําแหนง..................................................... 
พรอมดวย.................................................................................................................................................................... 
ไดเดินทางไป      ประชุม        อบรม 

    
       สัมมนา             อ่ืนๆ 

เรื่อง............................................................................................................................................................................. 
เม่ือวันที่.............................................เดือน.....................................................พ.ศ..................................................... 
ณ................................................................................................................................................................................ 
ผลการเดินทางไปราชการ    ประชุม        อบรม 

    
    สัมมนา              อ่ืนๆ 

ไดนํามาพฒันางานที่รับผิดชอบ  คือ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
       (ลงช่ือ)…………………………………………. 
            (...................................................) 
     วันที่ …………………………….…........…… 



           หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ                                                           สวนที่ 2 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประกอบใบเบกิจายในการเดินทางของนาย/นาง/นางสาว.............................................................ลงวันที่ ........................................... 
 

ลําดับ
ที่ 
  

ชื่อ - สกุล 
  

 ตําแหนง  
  

คาใชจาย  รวม  

ลายมือชื่อผูรบัเงนิ 

วัน เดือน ป หมายเหตุ 
คาเบี้ย
เลี้ยง 

คาเชาที่
พัก  คาพาหนะ  

คาใชจาย
อ่ืน ๆ   ที่รับเงิน   

1                           ลงช่ือ.................... .....................  

2                

3                    

4                    

5                    

6                     

7                     

8                     

9                     

รวมเงิน                            
ตามสัญญายืมเงิน
เลขที่  ........................... 

ลงวันที่
.................... 

จํานวนเงนิทั้งสิ้น (ตัวอักษร)         ลงชื่อ............................................ผูจายเงิน 

        (.....................................................) 
หมายเหตุ  : คาเบ้ียเลี้ยงและคาที่พักใหระบุอัตราวันและจํานวนเงินที่ขอเบิกของ
แตละคนในชอง จากเงินยืมใหผูมีสทิธ์ิแตละคนเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวัน
เดือนปที่ไดรับเงินกรณีเปนการรับจายเงินยืม ใหระบุวันทีท่ี่ไดรับ     



คําอธบิาย 
 ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตองขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินใหวิทยากร   กอนวันที่เดินทาง
ไปราชการและไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะมีสิทธิเบิกคาพาหนะ ไมควรดําเนินการกระช้ันชิด   เพ่ือให

เจาหนาที่ ที่เก่ียวของมีเวลาดําเนินการดานกระบวนการเอกสารกอนเสนอผูบริหาร  และผูบริหารสามารถอนุมัติทัน

ตามกําหนด   และเขียนรายงานการเดินทางไปราชการหลังจากกลับถึงที่พักภายใน 15 วัน 

 การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด  ในกรณีที่
ไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกราชการใหใชยานพาหนะอื่นได  แตผู
เดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินคาพาหนะน้ัน    

 
  

เอกสารแนบ 

 กอนเดินทาง 

1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเดินทางโดยเครื่องบิน/บันทึกขอเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล(พรอม

แนบ Google map)  ระบุเหตุผลความจําเปน (กรณีเบิกคาพาหนะคาเครื่องบิน/คารถยนตสวนบุคคล) 

3. บันทึกขอใชรถราชการ (รถตูคณะฯ/รถบัสมหาวิทยาลัย) (ถามีเบิก) 

 

หลังจากเดินทางกลับ 

 1. เขียนรายงานเบิกคาใชจาย   แบบฟอรม ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายใน 15 วัน 
2.  แนบหลักฐานการขอเบิกคาเครื่อง ดังน้ี 
 2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทตัวแทน เซ็นตรับรองจายเงินสดแลว พรอมกับ

ลงช่ือ   กรณใีบเสร็จรับเงินไมสบูรณใหเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จแนบมาพรอมดวย  
  2.2 กากต๋ัวโดยสาร/ Boarding pass 
 

อางอิง : ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550  
 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 
  
 
 
 
 
 
 
 


	เรียน  คณบดีคณะศิลปศาสตร์
	แบบ  บก. 111
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