
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี      

ที่       วันที่                

เร่ือง   ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ่านทางพิเศษ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 ด้วยข้าพเจ้า .................................................. ต าแหน่ง ................................. ระดับ ...................  
ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป .............................................................................. ณ ............................................ ...  
ในวันที่ .............. เดือน ................................. . พ.ศ. ............... โดยรถชารการและได้ใช้บริการทางด่วนพิเศษ ไป – กลับ 
เป็นเงิน จ านวน............................ บาท  (................................... ...............) จึงขออนุญาตเบิกเงินดังกล่าวจากเงิน
สวัสดิการบุคลากร 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

         
(  ) 

ต าแหน่ง .......................................................          
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  
     (  ) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เบิกเงิน จ าวน ……………. บาท จากบัญชีเงินสวัสดีการบุคลากร 
     (  ) พิจารณาแล้วไม่สมควรให้เบิกเงินจ านวน ดังกล่าว เนื่อง................................................................ 
    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
         
       

            (นางสาววันวิสาข์  พริ้มพราย) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 
 

   (  )  อนุมัติ           (  ) ไม่อนุมัติ 
 
 

  
 

           (นายอาวุธ  ทัศนา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

..................../.............../................. 



ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวหรือขอบัตรประจ ำตัวใหม่ 
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

----------------------------------------- 
       เขียนที่………………….………..………… 
      วันที่………..เดือน……………..…..พ.ศ…………… 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/ยศ)……………..……..………....ชื่อสกุล………………….………… 
เกิดวันที่………..เดือน……………………………..พ.ศ………….. อายุ…….…….ปี สัญชาติ………….………….. 
หมู่โลหิต…………..มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่……….…………ตรอก/ซอย………..…………………………… 
ถนน…………………………………..ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต……………………………. 
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์……..……………………โทรศัพท์……………..………….. 
เลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ  -     -      -   -  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท…………………………….………………..…………………………… 
รับราชการ/ปฏิบัติงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน………………………………….ฝ่าย/ส่วน……………………………. 
กอง/ส านัก…………………………………….กรม/เทศบาล/องค์การ…………………….…………………………. 
กระทรวง/ทบวง………………………………………..ต าแหน่ง…………………………………………………….. 
ระดับ/ยศ……………………………………………… 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นต่อ……………………..…………………………………….. 
  กรณี  1. ขอมีบัตรคร้ังแรก 
   2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก          บัตรหมดอายุ             บัตรหายหรือถูกท าลาย 
       หมายเลขของบัตรเดิม………………………………………..(ถ้าทราบ) 
   3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก        เปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
                  เปลี่ยนชื่อตัว        เปลี่ยนชื่อสกุล           เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
     ช ารุด              อื่น ๆ…………..……………………………… 
   ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว และ  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

      (ลายมือชื่อ)……………………………….ผู้ท าค าขอ 
         (…………………………………..) 
หมำยเหตุ   

- ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกแล้วขีดเคร่ืองหมาย/ในช่อง        และหรือ       หน้าข้อความที่ใช้ 
- ให้ลงค าน านามตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น นาย/นาง/นางสาว/ยศ เป็นต้น  

และชื่อผู้ขอมีบัตร 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 

(ด้านหน้า) 
 

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 

                                                                               ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เลขที่……………… 

จังหวัดหนองบัวล ำภู  
วันออกบัตร………………….  บัตรหมดอายุ………………. 

 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
         เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
                              ……………………….………………..……. 
                            ชื่อ……………………....………………..…. 
                             ต าแหน่ง………………..…………………… 
                        ..……………………….…………………… 
                    ……………… 
                        ลายมือชื่อ               ต าแหน่ง…....………………………………….. 
                    หมู่โลหิต……..…                 ผู้ออกบัตร 
 
            
 
 
 



  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ ...................................................................  วันที ่ ............................................................................................................. 
เรื่อง   ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์....................................................................................................................……………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

เนื่องด้วย  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ  (ระบุ)......................................................................................................................  
ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ.์..................................................................  หมายเลขครุภัณฑ์  (ถ้ามี)................................................  
ซึ่งใช้งานประจำห้อง........................................................................  มีลักษณะที่ชำรุด  คือ  .................................................... 
............................................................................................................................................................................. ....................... 
ความเร่งด่วนในการซ่อม  (     )  ปกต ิ (     )  เร่งด่วน  เนือ่งจาก............................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 

ในการนี้  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ  (ระบุ)......................................................................................................   จึงขอ
อนุญาตซ่อมครุภัณฑ์...................................................................  หมายเลขครุภัณฑ์  (ถ้ามี )................................... .............
ดังกล่าว  เพ่ือใหพ้ร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ส่งซ่อม 
                                                                            (.....................................................) 
 

ความเห็นของพัสดุ  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

(    )  เห็นสมควรพิจารณา  (    )  ไม่เห็นสมควรพิจารณา 

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

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

ความเห็นของหัวหน้า  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

(    )  เห็นสมควรพิจารณา  (    )  ไม่เห็นสมควรพิจารณา 

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

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

บันทึกการซ่อม 

บันทึกข้อความขอซ่อม  ลงวันที่................................................... 
วงเงินค่าซ่อม..............................บาท  เป็นการซ่อมครั้งที่........... 
ซ่อมเสร็จเมื่อ  วันที่...................................................................... 
ผู้ส่งซ่อมได้รับคืน  วันที่................................................................ 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับคืนครุภัณฑ์ส่งซ่อม 
      (.......................................................) 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

(     )  อนุมัต ิ (     )  มอบพัสดุดำเนินการ  (     )  ไม่อนุมัติ 
เหตุผล...........................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
                          (นายบญุช่วย  วาดวงศ์) 

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

 



 

  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ ...................................................................  วันที ่ ............................................................................................................. 
เรื่อง   ขออนุญาตซื้อหมึกพิมพ์................................................................................................... .................……………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

เนื่องด้วย  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ  (ระบุ)............................................................  มีความประสงค์จะขออนุญาตซ้ือ
หมึกพิมพ์  ยี่ห้อ............................................  รุ่น....................................    สีดำ    สีเหลือง/แดง/น้ำเงิน  ซึ่งใช้งาน
ประจำห้อง.............................................................  เนื่องจาก........................................................................ ....................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 

ในการนี้  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ  (ระบุ)...................................................................  จึงขออนุญาตซื้อหมึกพิมพ์
ดังกล่าว  เพ่ือใหพ้ร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ขอ 
                                                                               (.....................................................) 
 

ความเห็นของพัสดุ  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

(    )  เห็นสมควรพิจารณา  (    )  ไม่เห็นสมควรพิจารณา 

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

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

ความเห็นของหัวหน้า  งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

(    )  เห็นสมควรพิจารณา  (    )  ไม่เห็นสมควรพิจารณา 

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

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

บันทึกการสั่งซ้ือ 

บันทึกข้อความขอซ้ือ  ลงวันที่...................................................... 
วงเงิน.....................................บาท  เป็นการซื้อครั้งที่.................. 
สั่งซื้อกับร้านเมื่อ  วันที่................................................................. 
ผู้ขอได้รับของ  วันที่..................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับของ 
               (.......................................................) 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

(     )  อนุมัต ิ (     )  มอบพัสดุดำเนินการ  (     )  ไม่อนุมัติ 
เหตุผล...........................................................................................  

ลงชื่อ........................................................ 
                          (นายบญุช่วย  วาดวงศ์) 

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

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรยีนบ้านลาดวิทยา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี      

ที่       วันที่                

เรื่อง   ขออนุมัตเิบิกเงิน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ        ต ำแหน่ง              
มีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยเงิน จ ำนวน       บำท  (              )        
เพื่อใช้ในกิจกรรม (ระบุ)          ซึ่งเป็นกิจกรรมภำยใน 
สถำนศึกษำ งำน/กลุ่มสำระ/ฝ่ำย                      ดังรำยกำร 
ดังต่อไปนี้ 

1.             

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.             

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ  

 
 

(  ) 
ต ำแหน่ง     

 

เสนอ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ  
      (  )  พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้เบิกเงิน  จ ำนวน        บำท จำกบญัชีเงิน     
        (  )  พิจำรณำแล้วไม่สมควรใหเ้บิกเงินจ ำนวนดังกล่ำว  เนื่องจำก       
   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

        ลงช่ือ  
      (นำงสำววันวิสำข์  พริ้มพรำย) 

                  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 

(  )  อนุมัติ           (  )  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

           (นำยอำวุธ  ทัศนำ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ 



แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน 

                                                                ที.่.................................................................. 

             วันที.่..................เดือน..........................................พ.ศ.................. 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือประกอบค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

 ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี   มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ  เพื่อ
ประกอบค าขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาอาวุธปืน..................................................ขนาด......................................  
พร้อมกระสุน.....................นัด  โดย.....................................จาก...................................ซึ่งข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้.- 

1. ข้าพเจ้ามีอายุ.....................ปี  เป็นหัวหน้าครอบครัว  หรืออาศัยบ้านของ............................................ 
2. ที่อยู่เป็นบ้านของ...................................มีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่อ าเภอ........................................... ....... 

มาเป็นเวลา.........................ปี.........................เดือน 
3. ข้าพเจ้ามีความประพฤติ...................................และไม่เคยต้องโทษจ าคุก หรือเคยต้องโทษจ าคุกฐาน 

..........................................................................................มาเป็นเวลา.............................ปี 
4. ข้าพเจ้าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ 
5. ข้าพเจ้าประกอบอาชีพ 
6. ข้าพเจ้าเคย/ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน/พกพาอาวุธปืนขนาด.....................................มาก่อน 
7. ข้าพเจ้าเคยถูกประทุษร้ายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน............................................................................  
8. ข้าพเจ้ามีนิสัย...................................................................................................................................... .. 
9. ข้าพเจ้ามีทรัพย์สิน คือ...................................................................................................... .................... 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ........................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขอหนังสือรับรอง 

              (......................................................) 

      ต าแหน่ง..................................................... 

 

 

 

 

        ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น         ความเห็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 

  .....................................................................       ................................................. ............................................................... 

(ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................................. 
         (.....................................................)           (............................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................   ต าแหน่ง........................................................................... 



แบบคําขออนญุาตคัดสําเนาทะเบยีนประวัติขาราชการ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 
  

 เขียนท่ี  ................................................................ 
            

วันท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. ................  
 
เรื่อง  ขออนุญาตคัดสําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) / ก.ค.ศ.16  
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

ดวยขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว).............................................................ตําแหนง.................................  
โรงเรียน ................................................................................................. จังหวัด..................................................... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10    หมายเลขโทรศัพท............................................................. 
มีความประสงคจะขอคัดสําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) / ก.ค.ศ. 16   

 ของขาพเจา เพื่อนําไปประกอบเรื่อง................................................................................................. 
 ของผูท่ีมอบอํานาจใหยืมแทน ดังนี้ 

1. ....................................................................................... เพื่อใช........................................................................ 
2. ....................................................................................... เพื่อใช........................................................................ 
3. ....................................................................................... เพื่อใช........................................................................ 
4. ....................................................................................... เพื่อใช........................................................................ 
5. ....................................................................................... เพื่อใช........................................................................ 

โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี ้
1. หามแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 โดยเด็ดขาด 
2. รักษา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 มิใหสูญหาย หรือชํารุด 
3. สง ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ในวันท่ียืม 

หากขาพเจาปฏิบัติผิดเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง ขอใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษทางแพง อาญา และทางวินัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ.................................................(ผูใหยืม)   ลงช่ือ...............................................(ผูสงคืน) 
      (................................................)                         (...............................................) 
 

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



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด     จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่       วันที่         

เรื่อง ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

  ตามท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้อนุญาตให้ ข้าพเจ้า ................................................... 
........................................................................................................................ ได้เ ดินทางไปราชการเข้ารับการอบรม 
เรื่อง........................................................................................... ณ ......................... .................................................. 
ในระหว่างวันที่............................................................................................................................................................  
  บัดนี้ข้าพเจ้า.........................................................และ................................................... .................. 
ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ ข้าพเจ้า ....................................... 
...........................................................ไดย้ืมเงินไปจำนวน......................บาท และได้ใช้จ่ายไปจำนวน.................บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ืออนุมัติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน...................................บาท 
(................................................................................................)  
 

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

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
  ได้ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการของ .............................................................................
และ ......................................................................................................... พร้อมใบสำคัญคู่จ่ายแล้ว มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ...................บาท ค่าท่ีพัก ..................บาท ค่าพาหนะ ...................บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................. บาท 
รวมเป็นเงิน........................บาท (........................................................................... .........................) 
 
  อนุมัติ     ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
             (................................................) 
      (..................................................)   วันที่ ............. /................ /............... 
.................................................................... 
วันที่ ................../.................... /................. 
 



สัญญาเงินยืมเลขที่........................................................ ........................วันที่...............................................................  
ชื่อผู้ยืม..................................................................................................จำนวนเงิน........ ......................................บาท 
               
  

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ทำการ        โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
วันที่ ............... เดือน ............................... พ.ศ. ............ 

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
  

            ตามคำสั่ง/บันทึกที่.......................................ลงวันที่................................................ได้อนุมัติให้      
ข้าพเจ้า....................................................................................ตำแหน่ง............................................................... 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย.................................................................... 
................................................................. ............................................................................................................ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ (เรื่อง/สถานที่).........................................................................................................  
............................................................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก 
[ ] บ้านพัก [ ] สำนักงาน [ ] ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .......... เวลา .............. น.  
และกลับถึง [ ] บ้านพัก [ ] สำนักงาน [ ] ประเทศไทย วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ........ เวลา .......... น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.................วัน......................ชัว่โมง 
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ [ ] ข้าพเจ้า [ ] คณะเดินทาง  ดังนี้ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ..................................  จำนวน ..................... วัน รวม ................................ บาท 

ค่าเช่าที่พักประเภท ...............................................  จำนวน ..................... วัน รวม ................................ บาท 

ค่าพาหนะ .......................................................................................................  รวม ................................ บาท
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ................................................................................................  รวม ................................ บาท
                    รวมเงินทั้งสิ้น ....................................... บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ....................................................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จำนวน .......... ฉบับ รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
ลงชื่อ ................................................... ผู้ขอรับเงิน 

                                                               (..................................................) 

                                                                     ตำแหน่ง ................................................................ 

ส่วนท่ี 1 
แบบ  8708 



 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ .................................................................... 

       (...................................................................) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ 

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

                  

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 

    ลงชื่อ .................................................................... 

           (...................................................................) 

    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

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

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน ....................................................... บาท 
(................................................................................................. ..............) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับเงิน      ลงชือ่ .......................................................... ผู้จ่ายเงิน 
       (......................................................)             (.........................................................) 
ตำแหน่ง ................................................................      ตำแหน่ง ..................................................................... 
วันที่ .......................................................................     วันที่ ............................................................................ 
 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ......................................... วันที่............................................................................. 
 

หมายเหตุ
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................. .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
.............................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
 

 
คำชี้แจง 

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น 
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาทีแ่ตกต่างกัน
ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน 
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้    
ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
แบบ บก.111 

วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการเดินทาง จำนวนเงิน หมายเหตุ 

.............................. 

.............................. 

ออกเดินทางจาก ....................................... เลขท่ี ............ 

ถนน ..................................... ตำบล ................................ 

อำเภอ .................................. จังหวัด .............................. 

ค่าโดยสาร ........................................................................ 

ถึง ....................................................................................  

ไป – กลับ ......... เที่ยว ......... เที่ยวละ ............ บาท รวม 
ค่าโดยสาร ....................................................................... 
ถึง .................................................................................. 

ไป – กลับ ......... เที่ยว ......... เที่ยวละ ............ บาท รวม 
ค่าโดยสาร ....................................................................... 
ถึง ................................................................................... 

ไป – กลับ ......... เที่ยว ......... เที่ยวละ ............ บาท รวม 
ค่าโดยสาร ....................................................................... 
ถึง ................................................................................... 

ไป – กลับ .......... เที่ยว ......... เที่ยวละ ...........บาท รวม 

ค่าโดยสาร ....................................................................... 
ถึง ................................................................................... 

ไป – กลับ .............. เที่ยว ............. เที่ยวละ ........... บาท 
 

 

 

 

 

 

.............. 

 

.............. 

 

............. 

 

 

............. 
 
 

............. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน (......................................................................................................)     
 

          ข้าพเจ้า ............................................................................ ตำแหน่ง ................................................... 
โรงเรียน บ้านลาดวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้
ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายในนามของราชการ โดยแท้ 
 

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

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



หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน....................................................พ.ศ. ........................... 
 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย รวม 

(บาท) 
ลายมือชื่อ ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

  

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 ............. 

 

........................................................ 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

................... 

 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

 ....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

....../......./...... 

 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

รวมเงิน ..................... .................... ................... ...................... .................... ตามสญัญายืมเงินเลขท่ี .................... วันที ่....../......./...... 

                                                                                                        
จำนวนเงินทัง้สิ้น (ตัวอักษร) ............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................................... ผู้จ่ายเงิน 

      (..........................................................) 
   คำชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลีย้งและคา่เช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันและจำนวนวันที่ขอเบกิของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                ตำแหน่ง ................................................................... 

        2. ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีไดร้ับเงิน กรณเีป็นการรับจากเงินยมื ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับจากเงินยืม                  วันที่ ................../.................................../................ 

        3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคน เป็นผูล้งลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน 

ส่วนท่ี 2 
แบบ 8708 



                   



แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม ............................................. โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม ..................................................... 
วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ............ เดือน ...................................... พ.ศ. ................... 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น .......... คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปรากฏรายการดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ค่าอาหาร 

(บาท) 

ค่าเช่า 
ที่พัก 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

ลายมือชื่อ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทั้งสิ้น      

 
 

  ลงชื่อ               ผู้จ่ายเงิน 

(     ) 

                                    ตำแหน่ง           

 



                                                           แบบ 7223                 
ใบเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตร                            

โปรดท าเครื่องหมาย         ลงในช่อง        พร้อมท้ังกรอกข้อความท่ีจ าเป็น 
 
1. ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง...................................................................... ..... 

สังกัด........................................................................................................................ ....................................... 
2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.......................................................................................................... .......................... 

          ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า 
                 เป็นข้าราชการ        ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง.....................................สังกัด............................................. 
                  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน  รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ   ราชการส่วนท้องถิ่น 
                  กรุงเทพมหานคร   องค์กรอิสระ    องค์กรมหาชน   หรือหน่วยงานอ่ืนใด 
                  ต าแหน่ง................................................................สังกัด........................................................................ 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก 
                   เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 
                   เป็นมารดา 
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังน้ี 
                               (1)   เงินบ ารุงการศึกษา                     (2)  เงินค่าเล่าเรียน 

1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)    

(2)          จ านวน..............................บาท 
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)     

(2)         จ านวน..............................บาท 
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)    

(2)          จ านวน..............................บาท 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                   ตามสิทธิ                     เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ   เป็นเงิน...........................................บาท 
                                                                               (....................................................................................)  (ก) ก 



 
6.       เสนอ........................................................................... 
                   ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรและ 
                        ข้อความ ที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
                   บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                   เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                        แต่เพียงฝ่ายเดียว  
                   คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของทางราชการ  ราชการท้องถิ่น                           
                       กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับจากทางราชการ  
                       จ านวน..........................................................บาท 
                                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจ านวนที่ขอเบิก 
                                          (ลงช่ือ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                  (.................................................................) 
                                          วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 

7. ค าอนุมัติ 
                           อนุมัติให้เบิกได้ 
                                                                        (ลงช่ือ)................................................................. 
                                                                               (.................................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง................................................................                           
8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร   จ านวน.......................................................บาท 
          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 
                                                                        (ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับเงิน 
                                                                                (.................................................................) 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                (................................................................)  
                                                                                วันที่............เดือน........................พ.ศ........... 
                                                                                    

ค าช้ีแจง 
ให้ระบุการมีสทิธิเพียงใด เมื่อเทียบกบัสทิธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ                                                
 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

           ให้เสนอต่อผู้มอี านาจอนมุัต ิ
 

ก 

ข 

ข 



                                                                                                                                                                                                                                แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล 

โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่อง���� พร้อมทั%งกรอกข้อความเท่าที�จาํเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้าพเจ้า..........................................................................................ตําแหน่ง................................................................................. 

 สังกดั............................................................................................................................................................................................ 

2. ขอเบิกเงนิค่ารักษาของ 

 ���� ตนเอง 
 ���� คู่สมรส  ชื�อ...................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

 ���� บิดา       ชื�อ...................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

 ���� มารดา    ชื�อ..................................................................เลขประจาํตวัประชาชน.......................................................... 
 ���� บุตร       ชื�อ..................................................................เลขประจาํตวัประชาชน.......................................................... 

           เกดิเมื�อ..........................................................เป็นบุตรลาํดบัที�..................... 
           ���� ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  ����  เป็นบุตรไร้ความสามารถ  หรือเสมอืนไร้ความสามารถ 

ป่วยเป็นโรค.......................................................................................................................................................................................... 
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื�อสถานพยาบาล)............................................................................................................. 

ซึ�งเป็นสถานพยาบาลของ  ����  ทางราชการ  ����  เอกชน  ตั%งแต่วนัที�.....................................................................................ถึงวนัที� 

.....................................................................เป็นเงนิรวมทั%งสิ%น............................................................. .......................................บาท 
(..............................................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงนิที�แนบ  จาํนวน..............ฉบับ 

3. ข้าพเจ้ามสิีทธิได้รับเงนิค่ารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล 

 ����  ตามสิทธิ          ����  เฉพาะส่วนที�ขาดอยู่จากสิทธิที�ได้รับจากหน่วยงานอื�น 

                ����  เฉพาะส่วนที�ขาดอยู่จากสัญญาประกนัภัย 

เป็นเงนิ......................................................บาท  (...........................................................................................................................)  และ 

 (1) ข้าพเจ้า           ����  ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น                 

    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นแต่เลอืกใช้สิทธิจากทางราชการ 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

    ����  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

 (2) ..........ข้าพเจ้า ����  ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น  แต่ค่ารักษาพยาบาลที�ได้รับตํ�ากว่า 

           สิทธิตามพระราชกฤษฎกีาฯ 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื�น 
 



 

 

4.   เสนอ........................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามสิีทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 
ตามจาํนวนที�ขอเบกิ  ซึ�งกาํหนดไว้ในกฎหมาย  และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

   (ลงชื�อ)................................................................ผู้ขอรับเงนิสวสัดกิาร 

   (...............................................................) 

   วนัที�..............เดอืน...................................พ.ศ............ 

 

5. คาํอนุมตั ิ

  อนุมตัใิห้เบกิได้ 

   (ลงชื�อ).................................................................... 

   (.................................................................) 

   ตาํแหน่ง................................................................. 

 

6. ใบรับเงนิ 

  ได้รับเงนิสวสัดกิารเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล  จาํนวน........................................................................บาท 

 (.......................................................................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 

   (ลงชื�อ)...............................................................ผู้รับเงนิ 

      (...............................................................) 

   (ลงชื�อ)...............................................................ผู้จ่ายเงนิ 

      (...............................................................) 

   วนัที�...........เดอืน.....................................พ.ศ............. 

                   (ลงชื�อต่อเมื�อได้รับเงนิแล้วเท่านั%น) 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี      

ที่       วันที่                

เร่ือง   ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ่านทางพิเศษ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 ด้วยข้าพเจ้า .................................................. ต าแหน่ง ................................. ระดับ ...................  
ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป .............................................................................. ณ ............................................ ...  
ในวันที่ .............. เดือน ................................. . พ.ศ. ............... โดยรถชารการและได้ใช้บริการทางด่วนพิเศษ ไป – กลับ 
เป็นเงิน จ านวน............................ บาท  (................................... ...............) จึงขออนุญาตเบิกเงินดังกล่าวจากเงิน
สวัสดิการบุคลากร 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

         
(  ) 

ต าแหน่ง .......................................................          
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  
     (  ) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เบิกเงิน จ าวน ……………. บาท จากบัญชีเงินสวัสดีการบุคลากร 
     (  ) พิจารณาแล้วไม่สมควรให้เบิกเงินจ านวน ดังกล่าว เนื่อง................................................................ 
    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
         
       

            (นางสาววันวิสาข์  พริ้มพราย) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 
 

   (  )  อนุมัติ           (  ) ไม่อนุมัติ 
 
 

  
 

           (นายอาวุธ  ทัศนา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

..................../.............../................. 



แบบค ำขอใช้ห้องประชุม 

เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
  ด้วยข้าพเจ้า ……………………………………………………..........ต าแหน่ง..................................................... 
มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมดังนี้  

 ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ 
 ห้องประชุม ช่อเสลา  

  ห้องประชุม ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
  ห้องอ่ืน ๆ ระบุ............................................................... 

เพ่ือ        ประชุม        ฝึกอบรม       สัมมนา        จัดการเรียนการสอน  เรื่อง....................................................................    
ดังต้นเรื่องที่แนบ (ถ้ามี) ในวันที่ .............เดือน........................พ.ศ..................ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ...........
ตั้งแต่เวลา....................ถึงเวลา.............................น. จ านวนผู้เข้าร่วม...............คน หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

 

 อุปกรณ์ที่ขอใช้ 
  ระบบเครื่องเสียง      โน๊ตบุค 
  โปรเจคเตอร์ (Projector)      ไมค์ 
 อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

(ลงชื่อ)  …….………………………………………ผู้ขอใช้ห้องประชุม 
           (                                       ) 
  ต าแหน่ง ........................................................ 
         วันที่ ............../................/................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อนุญาต              ไม่อนุญาต  
                        

 
                                               (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

          วันที่ ............/................/....................   
 

ความเห็น....................................................... 
      

 
  (นายภานุวัตน์  เกตสุริวงค์) 
     ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
   วันที่ .............../................/.................... 
 

ความเห็น....................................................... 
      

 
         (.............................................) 
           หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
 วันที่ .............../................/.................... 
 



                                                             บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ      โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

ที่.........................................................    วันที…่…………….เดือน....................................พ.ศ...............................    

เร่ือง ขอหนังสือรับรอง   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

            ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................ต าแหน่ง................................ 
วิทยฐานะ........................................ต าแหน่งเลขที่............................. ได้รับเงินเดือนอันดับ ................................
ชั้น....................................บาท  และเงินวิทยฐานะ..............................บาท รวม.......................................... บาท  
มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง 
 

         การเป็นข้าราชการครู (รับรองเงินเดือน) 
        

          อายุราชการ บรรจุเมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ............อายุราชการ................ปี 
 

          อ่ืนๆ..................................................................................................................................  
เพ่ือน าไปใช้(ระบุ)........................................................................................................... .......................................... 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ลงชื่อ....................................................        

          (..................................................) 
                                 ต าแหน่ง………..............…โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
         พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกหนังสือรับรองได้ 
         พิจารณาแล้ว  ไม่สมควรให้ออกหนังสือรับรอง เพราะ............................................................ 
                        
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
           
                         อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ 
 

                       (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 



 

 

 

 

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 

                                                                   วันที่ ...............เดือน................................พ.ศ.  2564 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).....................................................................ต าแหน่ง...................................................  
ขออนุญาตใช้รถยนต์  รถตู้      รถกระบะ เพื่อ.................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
ไปสถานที่ ..............................................................................อ าเภอ ...................................... จังหวัด....................................  
โดยมีคนนั่ง จ านวน ..............คน  ในวัน.......................ที่.........เดือน.....................................พ.ศ.... ........................................ 
เวลา .......................น. ถึงวันที่ ..........................................เวลา .............................ระยะทางไปกลับ.......................กิโลเมตร 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้ขออนุญาต 
            (..................................................) 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

1. ติดต่อราชการของ ฝ่าย/สาระฯ/งาน ..................................................ค่าน  ามันโดยประมาณ......................บาท 
2. สมควร   อนุญาต    ไม่สมควรอนุญาต  เพราะ........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ............................................ 
 
  
  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต 
     ลงชื่อ.......................................................... 
                    ( นายอาวุธ ทัศนา ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 
 
 
 
 
รับทราบ 
 ...............................................พนักงานขับรถ/หมายเลขทะเบียนรถ................................ ............................. 
 ...............................................พนักงานขับรถ/หมายเลขทะเบียนรถ................................................. ........... 



                                                                                                                                                                                                                                แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล 

โปรดทาํเครื�องหมาย � ลงในช่อง���� พร้อมทั%งกรอกข้อความเท่าที�จาํเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้าพเจ้า..........................................................................................ตําแหน่ง................................................................................. 

 สังกดั............................................................................................................................................................................................ 

2. ขอเบิกเงนิค่ารักษาของ 

 ���� ตนเอง 
 ���� คู่สมรส  ชื�อ...................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

 ���� บิดา       ชื�อ...................................................................เลขประจาํตวัประชาชน........................................................... 

 ���� มารดา    ชื�อ..................................................................เลขประจาํตวัประชาชน.......................................................... 
 ���� บุตร       ชื�อ..................................................................เลขประจาํตวัประชาชน.......................................................... 

           เกดิเมื�อ..........................................................เป็นบุตรลาํดบัที�..................... 
           ���� ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  ����  เป็นบุตรไร้ความสามารถ  หรือเสมอืนไร้ความสามารถ 

ป่วยเป็นโรค.......................................................................................................................................................................................... 
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื�อสถานพยาบาล)............................................................................................................. 

ซึ�งเป็นสถานพยาบาลของ  ����  ทางราชการ  ����  เอกชน  ตั%งแต่วนัที�.....................................................................................ถึงวนัที� 

.....................................................................เป็นเงนิรวมทั%งสิ%น............................................................. .......................................บาท 
(..............................................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงนิที�แนบ  จาํนวน..............ฉบับ 

3. ข้าพเจ้ามสิีทธิได้รับเงนิค่ารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล 

 ����  ตามสิทธิ          ����  เฉพาะส่วนที�ขาดอยู่จากสิทธิที�ได้รับจากหน่วยงานอื�น 

                ����  เฉพาะส่วนที�ขาดอยู่จากสัญญาประกนัภัย 

เป็นเงนิ......................................................บาท  (...........................................................................................................................)  และ 

 (1) ข้าพเจ้า           ����  ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น                 

    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นแต่เลอืกใช้สิทธิจากทางราชการ 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

    ����  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

 (2) ..........ข้าพเจ้า ����  ไม่มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�น  แต่ค่ารักษาพยาบาลที�ได้รับตํ�ากว่า 

           สิทธิตามพระราชกฤษฎกีาฯ 
    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกนัภัย 

    ����  มสิีทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื�นในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื�น 
 



 

 

4.   เสนอ........................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามสิีทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 
ตามจาํนวนที�ขอเบกิ  ซึ�งกาํหนดไว้ในกฎหมาย  และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

   (ลงชื�อ)................................................................ผู้ขอรับเงนิสวสัดกิาร 

   (...............................................................) 

   วนัที�..............เดอืน...................................พ.ศ............ 

 

5. คาํอนุมตั ิ

  อนุมตัใิห้เบกิได้ 

   (ลงชื�อ).................................................................... 

   (.................................................................) 

   ตาํแหน่ง................................................................. 

 

6. ใบรับเงนิ 

  ได้รับเงนิสวสัดกิารเกี�ยวกบัการรักษาพยาบาล  จาํนวน........................................................................บาท 

 (.......................................................................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 

   (ลงชื�อ)...............................................................ผู้รับเงนิ 

      (...............................................................) 

   (ลงชื�อ)...............................................................ผู้จ่ายเงนิ 

      (...............................................................) 

   วนัที�...........เดอืน.....................................พ.ศ............. 

                   (ลงชื�อต่อเมื�อได้รับเงนิแล้วเท่านั%น) 

 



                                                           แบบ 7223                 
ใบเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตร                            

โปรดท าเครื่องหมาย         ลงในช่อง        พร้อมท้ังกรอกข้อความท่ีจ าเป็น 
 
1. ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง...................................................................... ..... 

สังกัด........................................................................................................................ ....................................... 
2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.......................................................................................................... .......................... 

          ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า 
                 เป็นข้าราชการ        ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง.....................................สังกัด............................................. 
                  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน  รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ   ราชการส่วนท้องถิ่น 
                  กรุงเทพมหานคร   องค์กรอิสระ    องค์กรมหาชน   หรือหน่วยงานอ่ืนใด 
                  ต าแหน่ง................................................................สังกัด........................................................................ 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก 
                   เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 
                   เป็นมารดา 
4. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังน้ี 
                               (1)   เงินบ ารุงการศึกษา                     (2)  เงินค่าเล่าเรียน 

1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 
เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)    

(2)          จ านวน..............................บาท 
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)     

(2)         จ านวน..............................บาท 
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเม่ือ....................................................... 

เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................เป็นบุตรล าดับที่  (ของมารดา).................................... 
(กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเม่ือ..............................ถึงแก่กรรมเม่ือ...................... 
สถานศึกษา..............................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
ชั้นที่ศึกษา............................................(1)    

(2)          จ านวน..............................บาท 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                   ตามสิทธิ                     เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ   เป็นเงิน...........................................บาท 
                                                                               (....................................................................................)  (ก) ก 



 
6.       เสนอ........................................................................... 
                   ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรและ 
                        ข้อความ ที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
                   บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                   เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
                        แต่เพียงฝ่ายเดียว  
                   คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของทางราชการ  ราชการท้องถิ่น                           
                       กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับจากทางราชการ  
                       จ านวน..........................................................บาท 
                                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจ านวนที่ขอเบิก 
                                          (ลงช่ือ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                  (.................................................................) 
                                          วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 

7. ค าอนุมัติ 
                           อนุมัติให้เบิกได้ 
                                                                        (ลงช่ือ)................................................................. 
                                                                               (.................................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง................................................................                           
8. ใบรับเงิน 
                           ได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร   จ านวน.......................................................บาท 
          (.....................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 
                                                                        (ลงช่ือ)..................................................................ผู้รับเงิน 
                                                                                (.................................................................) 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                (................................................................)  
                                                                                วันที่............เดือน........................พ.ศ........... 
                                                                                    

ค าช้ีแจง 
ให้ระบุการมีสทิธิเพียงใด เมื่อเทียบกบัสทิธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ                                                
 เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

           ให้เสนอต่อผู้มอี านาจอนมุัต ิ
 

ก 

ข 

ข 



 
แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากจิส่วนตัว 

                     
เขียนที ่ โรงเรียนบา้นลาดวทิยา 

          วนัที…่…..….....เดือน…………………………พ.ศ…….…. 

เร่ือง ขอลา .....................................................................  

เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นลาดวทิยา 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกลุ....................................……. ต  าแหน่ง.............................  
อนัดบั  คศ............  สังกัด  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จ.เพชรบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  10  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ขอลาป่วย  เน่ืองจาก......................................................................................................................................................... 

   ขอลากิจส่วนตวั  เน่ืองจาก............................................................................................................................................... 
  ขอลาคลอดบุตร                     ขอลาอุปสมบท                     ขอลาศึกษาต่อ 

ตั้งแต่วนัท่ี................................................................ถึงวนัท่ี......................................................................มีก าหนด..........................วนั 
ขา้พเจา้ไดล้า    ป่วย    กิจส่วนตวั    คลอดบุตร    .........................................................................  คร้ังสุดทา้ยตั้งแต่วนัท่ี
..................................................................  ถึงวนัท่ี.....................................................................มีก าหนด....................วนั  ในระหวา่ง
ลาจะติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................  หมายเลขโทรศพัท.์....................................................................          

                                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

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

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายฯ/กลุ่มสาระฯ/งาน 
           อนุญาต     ไม่อนุญาต 

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

                วนัท่ี.............../.........................................../2564 
 

        ลงช่ือ........................................................ผูต้รวจสอบ             ความเห็นผู้บังคบับญัชา 
                           (นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกลู)                                   ไดพ้ิจารณาแลว้    อนุญาต    ไม่อนุญาต 
                       ต  าแหน่ง  ครู คศ.1  เจา้หนา้ท่ีงานบุคคล                     เพราะ.......................................................................... 
         วนัท่ี.................../.............................................../2564                 ลงช่ือ 

                                            (นายอาวธุ  ทศันา) 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นลาดวทิยา 
          วนัท่ี................../................................................/2564 

หนงัสือรับภายใน 
ท่ี............................................./2564 
วนัท่ี............/....................../............. 
เวลา..............................................น. 

สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี    1  ตุลาคม – 31  มีนาคม 
    1  เมษายน – 30  กนัยายน 

ประเภทลา 
ลามาแลว้ 
(วนัท าการ) 

ลาคร้ังน้ี 
(วนัท าการ) 

รวมเป็น 
(วนัท าการ) 

ป่วย    
กิจส่วนตวั    
คลอดบุตร    
อ่ืนๆ.....................    

 

ลาคร้ังน้ีเป็นการลาคร้ังท่ี.................................................................... 

หมายเหตุ   
ข้าราชการที่ลาเกิน  6  ครั้ง  ถือว่า  “ลาบ่อยครั้ง”  จะไม่ได้รับการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  และข้าราชการที่มาท างานสายเกิน  9  ครั้ง  ถือว่า  
“มาท างานสายเนือง”  ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.  ที่  ศธ  1301/6305          
ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2544 



ดงัรายการต่อไปน้ี

   - ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสารเหมาจ่าย ทะเบียน 

   ไป ........................................................................................................................

   ณ ........................................................................................................................

.....................

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

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

                                                                                               ท่ี...........โรงเรียนบา้นลาดวิทยา......................

   .........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

   เพ่ือน าคณะครู และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ……......

ใบส ำคัญรับเงิน

ขา้พเจา้…………………………….....……….………..... ท่ีอยู ่…………………………......…......…………………….   

รายการ จ านวนเงิน

ไดรั้บเงินจาก    โรงเรียนบา้นลาดวิทยา         อ  าเภอบา้นลาด           จงัหวดัเพชรบุรี

........................................................................................................................................................................................................................

                                                                    วนัท่ี ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................. 

ใบส าคญัท่ี …...….

   ในวนัท่ี .......... เดือน ............................................ พ.ศ. ............ เวลา ................. น. 

   ไปและกลบั คนัละ  ..............  บาท  จ  านวน ...........   คนั                            เป็นเงิน

   ถึง วนัท่ี .......... เดือน ............................................ พ.ศ. ............ เวลา ................. น. 

 รวมเงิน

 จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร)    (...........................................................................................................................)



ดงัรายการต่อไปน้ี

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการบรรยาย เร่ือง ........................................................................

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

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

   ในวนัท่ี .......... เดือน ............................................ พ.ศ. ............ เวลา ................. น. 

   ระหวา่งเวลา ................................................................................................................ 

จ านวน ....................... ชัว่โมง  ชัว่โมงละ .......................... บาท      ขอเบิกเพียง

 รวมเงิน

 จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร)    (...........................................................................................................................)

   ........................................................................................................................................................

ไดรั้บเงินจาก    โรงเรียนบา้นลาดวิทยา         อ  าเภอบา้นลาด           จงัหวดัเพชรบุรี

รายการ จ านวนเงิน

   ........................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................

   ในการอบรม …….....................................................................................................................

ใบส าคญัท่ี …...….

ใบส ำคัญรับเงิน

                                                                                               ท่ี...........โรงเรียนบา้นลาดวิทยา......................

                                                                    วนัท่ี ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................. 

ขา้พเจา้…………………………….....……….………..... ท่ีอยู ่…………………………......…......…………………….   

........................................................................................................................................................................................................................



ดงัรายการต่อไปน้ี

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

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

 รวมเป็นเงิน

 จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร)    (...........................................................................................................................)

ไดรั้บเงินจาก    โรงเรียนบา้นลาดวิทยา         อ  าเภอบา้นลาด           จงัหวดัเพชรบุรี

รายการ จ านวนเงิน

ใบส าคญัท่ี …...….

ใบส าคัญรับเงิน

                                                                                               ท่ี...........โรงเรียนบา้นลาดวิทยา......................

                                                                    วนัท่ี ........... เดือน ....................................... พ.ศ. .................. 

ขา้พเจา้…………………………….....……….………..... ท่ีอยู ่…………………………......…......…………………….   

........................................................................................................................................................................................................................


