
      
       
สัญญาเงินยืมเลขท่ี..................................................วันท่ี..................................................................        ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม..............................................................................จ านวนเงิน..........................................บาท      แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
                                                ท่ีท าการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง                             

  วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ................ 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมงิ 
  

ตามค าส่ัง/บันทึกท่ี................................................ลงวันท่ี................................................ได้อนุมัติให้  
ข้าพเจ้า...........................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
สังกัด.............................................................พร้อมด้วย................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................เดินทางไป
ปฏิบัติราชการจังหวัด …………....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก 
O บ้านพัก    O ส านักงาน  O ประเทศไทย   ต้ังแต่วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ...........เวลา................น. 
และกลับถึง   O บ้านพัก    O ส านักงาน   O ประเทศไทย วันท่ี..........เดือน............พ.ศ. .................เวลา.............น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้....................วนั......................ช่ัวโมง 
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  O ข้าพเจ้า  O คณะเดินทาง ดังนี้ (10) 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท .......................................จ านวน................วนั.....................รวม............................บาท 
ค่าท่ีพักประเภท...........................................................จ านวน................วนั.....................รวม............................บาท 
ค่าพาหนะ    ....................................................................................... ............................รวม............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ .................................................................................................................รวม............................บาท 
                     รวมเงินท้ังส้ิน...........................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาด้วยจ านวน 
................................. ฉบับ รวมท้ังจ านวนเงนิท่ีขอเบิกถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ขอรับเงิน 

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

 
 

-2- 



ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงช่ือ.......................................................................... 
        (...........................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันท่ี............................................................................ 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงช่ือ.................................................................. 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 
วันท่ี...................................................................... 
 

  
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน.....................................................................บาท 
(.........................................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ...........................................................ผู้รับเงนิ       ลงช่ือ............................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...........................................................)                   (.........................................................)                         
ต าแหน่ง........................................................                    ต าแหน่ง.............................................................. 
วันท่ี..............................................................                    วันท่ี..................................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี................................................................วนัท่ี................................................ 
 
 
หมายเหตุ…………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ค าช้ีแจง  
1.กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ    เริ่มต้นและส้ินสุดการ
เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ2.กรณียื่น
ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับ                                                           
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
 3.กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังนี้ให้  ผู้มีสิทธิแต่ละคนลง
ลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
 
 
 
 



                                                                           หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          ส่วนที่ 2 
                                 ช่ือส่วนราชการ...............................................................................จังหวดั................................................................                    แบบ 8708 
 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวนัท่ี................เดือน....................................................พ.ศ.  

 

                                                                                                                                 
   จ านวนเงินท้ังส้ิน (ตัวอักษร)...............................................................................................................                          ลงช่ือ...................................................ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                           

     ค าช้ีแจง 1.ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                     (.......................................................)                                               
          2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงินยืม             ต าแหน่ง............................................             
          3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน                           วันท่ี.................................................. 

ล าดับ 
ท่ี ช่ือ  ต าแหน่ง  

ค่าใช้จ่าย  
รวม  

ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ท่ีรับเงิน หมายเหตุ 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                              รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี................วันท่ี......... 



แบบ  บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ       
 

วัน  เดือน  ป ี                  รายละเอียดการจ่ายเงิน   จ านวนเงิน   หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                      รวมทั้งสิ้น    

 
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)            

ข้าพเจ้า       ต าแหน่ง                              
ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 

  
                                                              (ลงช่ือ)                                                   ผู้จ่ายเงิน 
                                                                     (                              ) 
                                                                    ต าแหน่ง                                              .               
                          วันท่ี           เดือน                        พ.ศ.           .             



สมุดขออนุญาตไปราชการ 
 

ล าดับท่ี 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีขออนุญาต 

รายการปฏิบัติ/สถานท่ี/เวลา 
ช่ือ – สกุล  
ผู้ขออนุมัติ 

ลายมือช่ือ  
ผู้ขออนุมัติ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านแม่ระเมงิ 
ท่ี     วันที่               เดือน                         พ.ศ.                  .       
เร่ือง   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง    
 ด้วย  ข้าพเจ้า    ต าแหน่ง                          โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ได้รับค าส่ัง/บันทึก ลงวันท่ี             ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปราชการ
       ระหว่างวนัท่ี     
ถึงวันท่ี    ในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ส่วนตัว เนื่องจาก            
             
มีสัมภาระท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ ในภารกิจของการไปราชการและไม่สะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจ าทางดังนี้ 

๑.             
๒.             
๓.             
ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ส่วนตัว)  

ยี่ห้อ          หมายเลขทะเบียน                      ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง  ระยะทางจาก        
                                                           ถึง   
ระยะทางประมาณ                             กิโลเมตร  รวมระยะทางไป – กลับ                       กิโลเมตร  
ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์ในการขอเบิกเงินค่าชดเชยน้ ามันเช้ือเพลิงตามระเบียบฯ กิโลเมตรละ  ๔  บาท  รวมเป็น
เงินจ านวน                       บาท  (                                                            ) โดยข้าพเจ้าจะส่ง
หลักฐานขอเบิกเมื่อกลับจากไปราชการกลับมาแล้ว ท้ังนี้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจากการท่ีน ารถยนต์ส่วนตัวไป
ราชการครั้งนี้ ทางราชการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  (ลงช่ือ)                                        ผู้ขออนุญาต  
                                                                         (                                        )      
             ต าแหน่ง      
                       
 
     O อนุมัติ 

O ไม่อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)    ผู้อนุญาต 
               (    ) 

 
 

หมายเหตุ : สัมภาระ ยกเว้นกระเป๋าเสื้อผ้าของส่วนตัว ไม่ต้องระบุ 
 


