แบบ บก.111

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
วัน เดือน ปี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุ โลก
รายละเอียดการจ่ายเงิน
จานวนเงิน
1. ค่ารถ………………………….จาก………………………
ต. ………………. อ. ……………….จ. …………………
ถึง …………………….. เที่ยวละ ……….. ไป-กลับ เงิน ……….……….
2. ค่ารถ………………………….จาก………………………
ถึง …………………….. เที่ยวละ ……….. ไป-กลับ เงิน
………………..
3. ค่ารถ………………………….จาก………………………
ถึง …………………….. เที่ยวละ ……….. ไป-กลับ เงิน
4. ค่ารถ………………………….จาก……………………… ………………..
ถึง …………………….. เที่ยวละ ……….. ไป-กลับ เงิน
5. ค่ารถ………………………….จาก……………………… ต. …
ถึง …………………….. เที่ยวละ ……….. ไป-กลับ เงิน ………………..

หมายเหตุ

หมายเหตุ มีสมั ภาระไม่สะดวกในการโดยสารรถประจาทาง
จาเป็ นต้องนัง่ รถแท็กซี่
(ลงชื่อ) …………….…………………………..
(..............................................)
รวมทั้งสิ้ น

………………..

รวมทั้งสิ้ น (ตัวอักษร) …………………………………………………………………………………………………...
ข้าพเจ้า.............................................................................ตาแหน่ง...........................................................................................
สังกัด..................................................................... ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี ้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จจากผูร้ บั จ้างได้ และ
ข้าพเจ้าได้จ่ายไปปฏิบตั ิงานโดยแท้

(ลงชื่อ)...............................................................
(.......................................................)
วันที่....................................................................

ส่วนที่ 1
แบบ 8708
สัญญาเงินยืมเลขที่ ……….…..../…..…….. วันที่ ……..… เดือน………………………พ.ศ………….………
ชื่อผูย้ ืม ………………………………………………… จานวนเงิน……………………………..……..บาท
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน
ที่ทาการ………………………………………….
วันที่ ……………………………………………………...
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
นมัสการ/เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ตามคาสัง่ /บันทึก ที่ ………………………. ลงวันที่……………………...………………..อนุมตั ิให้
ข้าพเจ้า …………………………………….….. ระดับ ……… ตาแหน่ง ………….………………………………..…
สังกัด ……………………………………..……… พร้อมด้วย ………………………………………………….…..……
……………………………………………………………….……………………………………………………….………
……………………………………………………………….…………………………………………………………….…
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน …………………………………….………………………………….…….………………………..
…………………………………………………………………….……………………….……….. โดยออกเดินทางจาก
( ) บ้านพัก ( ) สานักงาน ( ) ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ ……………………………เวลา ………………น.
และกลับถึง ( ) บ้านพัก ( ) สานักงาน ( ) ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ ………………………………
เวลา ……………… น. รวมเวลาในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานครั้งนี้ ………….. วัน …………….ชัว่ โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานสาหรับ ( ) ข้าพเจ้า ( ) คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ………………………………………. จานวน ………… วัน รวม…………..……….….บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท………..………………………………………. จานวน ………… วัน รวม……………..….…….บาท
ค่าพาหนะ………………………………………………………………….……………… รวม….………..….………บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น……………………………………………………………….……………… รวม…………..….…….…บาท
รวมทั้งสิ้ น ………….………….………………..บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) ………………………………………………………………………………..…..………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน……………….. ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………… ผูข้ อรับเงิน
(..................................................)
ตาแหน่ง........................................................

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
(ลงชื่อ) …………………………….……………..
(……………….………….……………….)
รักษาการรองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร/ฝ่ ายวิชาการ
วันที่ ………………………..……………………..

อนุมตั ิให้จ่ายได้
(ลงชื่อ) …………….……………………………..
(……….…………………………………..)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ …………..…………………………………..

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จานวน ………....................…………...……………………. บาท
(…………………….………………………..……………………………………….) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ………………………..……………ผูร้ ับเงิน
(ลงชื่อ) ……………………………………ผูจ้ ่ายเงิน
(…………...………………………….)
(………….…………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………….
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วันที่ …………………………………………..
วันที่ …………………………………………..
จากเงินยืมตามสั ญญาเลขที่ ………..……./………..……. วันที่ ……………….……………………….
หมายเหตุ…………………………………..………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง 1. กรณี เดินทางเป็ นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น
ในช่องหมายเหตุ
2. กรณี ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่รับเงิน
กรณี ที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม และที่สญ
ั ญายืมและวันที่อนุมตั ิเงินยืมด้วย
3. กรณี ที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้
ให้ผมู ้ ีสิทธิ แต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่ วนที่ 2)

