สัญญายืมเงินเลขที่
2/2561
ชื่อผู้ยืม
นางศรีนวล ภัทรพงศ์บัณฑิต

วันที่
จานวนเงิน

ส่วนที่ ๑
บาท แบบ ๘๗๐๘

120,000.00

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ
วันที่ เดือน

.
.

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6
ตามคาสั่ง/บันทึกที่
ลงวันที่
.ได้อนุมตั ใิ ห้
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
.
สังกัด
พร้อมด้วย
.
เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการอานวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การส่งเสริม
การบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์แอดเวนเจอร์ปาร์ค อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าพเจ้าออกเดินทางจาก
 บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่
และไปถึง บ้านพัก สานักงาน ประเทศไทย วันที่

รวมเวลาไปราชการครัง้ นี้

วัน

ชัว่ โมง

เวลา
เวลา

นาฬิกา
นาฬิกา

นาที

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
จานวน
วัน
รวม
บาท
ค่าเช่าที่พัก
จานวน
วัน
รวม
บาท
ค่าพาหนะ
รวม
บาท
ค่าใช้จ่ายอืน่
รวม
บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) (
)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ ส่งมาด้ว ย
จานวน
ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
.

ผู้ขอรับเงิน
)
.

-2ได้ ต รวจสอบหลั ก ฐานการเบิ ก จ่ ายเงิน ที่ แ นบถู ก ต้ อ งแล้ ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

อนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ………………………..………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………………
(
)
ตาแหน่ง
.
วันที่
.

(นางศศิปภัสร์ ศศิอริยธนภัทร)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานประจาศาลแรงงานภาค 6
วันที่..........................................................................

(

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้รับเงิน
)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

บาท

ผู้จ่ายเงิน
)
.
.

ได้รับเงินยืมจากสัญญาเลขที่ ….....................…..………….. วันที่....................................................………..…………
หมายเหตุ

.
.
.
.

คาชี้แจง
๑. การยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืม
2. กรณี เดิน ทางเป็ น หมู่ คณะและจัด ทาใบเบิก ค่าใช้จ่ายรวมฉบับ เดี ยวกั น หากระยะเวลาในการเริ่มต้ น และสิ้ น สุ ด
การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
3. กรณีที่ยื่นของเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินและ
ผู้มีขอยืมเงินจากทางราชการ ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

บก ๑๑๑

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ....................................................................................
วัน เดือน ป

รายละเอียดรายจาย
คารถรับจางจากบานเลขที่ ............................ ตําบล .....................................................
อําเภอ ....................................................... จังหวัด ...............................................(ไป)
ถึง สถานีขนสง.................
สถานีรถไฟ .....................
สนามบิน.............
รถโดยสารปรับอากาศ
คารถไฟ
นั่ง - นอนปรับอากาศ
นั่ง-นอนธรรมดา
นั่งปรับอากาศ(สปริ้นเตอร)
จาก
สถานีขนสง.............................
สถานีรถไฟ ................................
ถึง
สถานีขนสง...........................
สถานีรถไฟ ...............................
คารถรับจางสาธารณะจาก …………………………………………………………………..
สถานีขนสง .......................
สถานีรถไฟ .................. สนามบิน .................
ถึง ……………………………………………….................................………………………………….
คารถรับจางจาก......................................................................................................
อําเภอ ........................................... จังหวัด ...................................................(กลับ)
ถึง สถานีขนสง...................................
สถานีรถไฟ.....................................
รถโดยสารปรับอากาศ
คารถไฟ
นั่ง - นอนปรับอากาศ
นั่ง-นอนธรรมดา
นั่งปรับอากาศ(สปริ้นเตอร)
จาก สถานีขนสง..................................
สถานีรถไฟ ................................
ถึง สถานีขนสง...................................
สถานีรถไฟ ...............................
คารถรับจางสาธารณะจาก …………………………………………………………………
สถานีขนสง .........................
สถานีรถไฟ ..................... สนามบิน ..............
ถึง บานเลขที่...........ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวัด........................
เดินทางโดยรถยนตสวนตัว หมายเลขทะเบียน........................................................
คาชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการจาก...........................................
.....................................................................................................................................
ถึง ภูแกวรีสอรทแอนแอดเวนเจอรปารค อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
เปนระยะทาง ..............กิโลเมตร กิโลเมตรละ 4 บาท ไป-กลับ เปนเงิน...........................บาท
รวม

จํานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ...............................................................................................................................................
ขาพเจา .............................................................ตําแหนง .......................................................................................
สังกัด ........................................................................................................................ ขอรับรองวา รายการขางตนนี้
ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของทางราชการโดยแท
ลงชื่อ ............................................................................
(..........................................................................)
ตําแหนง...............................................................................
วันที่.....................................................................................

หมายเหตุ

