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ได้ตรวจสอบหลกัฐานการเบกิจา่ยเงินท่ีแนบถกูต้องแล้ว        อนมุตัใิห้จา่ยได้ 
เห็นควรอนมุตัใิห้เบกิจา่ยได้ 
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 ได้รับเงินคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  จ านวน .........................................................บาท 
(....................................... .................................)   ไว้เป็นการถกูต้องแล้ว 
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ค าชีแ้จง   1.  กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  และจดัท าใบเบกิคา่ใช้จา่ยรวมฉบบัเดียว  หากระยะเวลาในการ  
                     เร่ิมต้น  และสิน้สดุการเดนิทางของแตล่ะบคุคลตา่งกนั  ให้แสดงรายละเอียดของวนั เวลา ท่ี  
         แตกตา่งกนัของบคุคลนัน้ในชอ่งหมายเหตุ 
                2. กรณีขอเบกิคา่ใช้จา่ยรายบคุคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้ รับเงินและวนัเดือนปี ท่ีรับเงิน  
                     กรณีท่ีมีการยืมเงิน  ให้ระบวุนัท่ีท่ีได้รับเงินยืม  เลขท่ีสญัญายืมและวนัท่ีอนมุตัเิงินยืมด้วย  
                3.  กรณีท่ีย่ืนขอเบิกเงินคา่ใช้จา่ยรวมเป็นหมูค่ณะ  ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในชอ่งผู้ รับเงิน   
                     ทัง้นี ้ ให้ผู้ มีสิทธิแตล่ะคนลงลายมือช่ือผู้ รับเงินในหลกัฐานการจา่ยเงิน  (สว่นท่ี 2)    

                           



 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สว่นราชการส านกังาน กศน.จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

ส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
วนัเดือนปี รายละเอียด จ านวนเงิน หมายเหต ุ
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หลกัฐานการจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ช่ือสว่นราชการ................. ส านกังาน กศน................จงัหวดั.ฉะเชิงเทรา. 

ประกอบใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  ........................................................ลงวนัท่ี.................เดือน.................................... ....พ.ศ.................... 
ล าดบั
ที ่ ช่ือ ต าแหนง่ 

คา่ใช้จ่าย 
รวม 

ลายมือช่ือผู้ รับเงิน 
วนั เดือน 

ปี 
หมายเหต ุคา่เบีย้เลีย้ง คา่เช่าที่พกั คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 รวมเงิน 
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วนัท่ี.................................................. ....................... 

 
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ (ตวัอกัษร)..................................................................................................... ........................  
ค าชีแ้จง  1.  คา่เบีย้เลีย้งและคา่เช่าที่พกัให้ระบอุตัราวนัละ และจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแตล่ะบคุคลในช่องหมายเหต ุ                               ลงช่ือ.................................. ................ผู้จ่ายเงิน 
              2.  ให้ผู้สทิธิ แตล่ะคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้ รับเงินและวนัเดือนปีเกิดที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับเงินจากเงินยืม                                   (…………………………………….) 
                   ให้ระบวุนัท่ีที่ได้รับจากเงิน                        ต าแหนง่.................................................. 
              3.  จ่ายเงินหมายถึง  ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินนัน้ให้แก่ผู้ เดินทางแตล่ะคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือ         วนัท่ี.................................................. 
                   ผู้จ่ายเงิน    
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