
สัญญายมืเงินเลขท่ี……………………………………..วนัท่ี……………………………………..ส่วนท่ี 1 
ช่ือผูย้มื………………………………………………จ านวนเงิน……………………บาท แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
โรงเรียน……………………………………... 

วนัท่ี   4    เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2554 
 
เร่ือง   ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน………………………………………………………………………. 
 
 ตามค าสั่ง/บนัทึก ท่ี หนงัสือ   66 /2554            ลงวนัท่ี   9  กุมภาพนัธ์  2554    อนุมติัให้ 
ขา้พเจา้……………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………. 
สังกดั……………………………………………………..พร้อมดว้ย……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
เดินทางไปราชการ   เพื่อคุมสอบและสอบการอ่าน การสอบ  NT ชั้น ป.6 สนามสอบ.................................. 
โดยเดินทางออกจาก บา้นพกั       ส านกังาน   ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี  2  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 
เวลา……น. และกลบัถึง        บา้นพกั     ส านกังาน   ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2554 
เวลา……น. รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี  2   วนั ……………..ชัว่โมง 
 ขา้พเจา้ขอเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ           ขา้พเจา้       คณะเดินทาง  ดงัน้ี 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท………………………………….จ านวน……….วนั รวม………………..บาท 
ค่าเช่าท่ีพกัประเภท…………………………………………..จ านวน……….วนั รวม………………..บาท 
ค่าพาหนะ    รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง                                         จ  านวน      2      วนั รวม         200          บาท 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน………………………………………………….จ านวน……….วนั รวม………………..บาท 
       รวมเงินทั้งส้ิน            200           บาท 
จ านวนเงิน (  สองร้อยบาท  ) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริงและหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย 
จ านวน  1  ฉบบั รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
      ลงช่ือ………………………….ผูข้อรับเงิน 
              (………………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………………. 
 



ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้
เห็นควรใหเ้บิกจ่ายเงินได ้
 
    ลงช่ือ………………………………. 
            (…………………………………) 
   ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีการเงินโรงเรียน........................... 
   วนัท่ี………………………………………… 

อนุมติัให้จ่ายได ้
 
 
ลงช่ือ………………………………. 
            (…………………………………) 
ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน............................ 
   วนัท่ี………………………………………… 

                     ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน      200      บาท 
(   สองร้อยบาท   ) ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
 
     ลงช่ือ………………………………….ผูรั้บเงิน          ลงช่ือ……………………………..ผูจ่้ายเงิน 
             (…………………………………)                           (…………………………………) 
   ต  าแหน่ง……………………………………..       ต าแหน่ง…………………………………….. 
   วนัท่ี…………………………………………             วนัท่ี………………………………………… 
จากยมืเงินตามสัญญาเลขท่ี……………………..วนัท่ี……………………………….. 
หมายเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
ค าช้ีแจง    1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัท าใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั หากระยะเวลาในการ

เร่ิมตน้และส้ินสุดการเดินทางงของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัใหแ้สดงรายละเอียดของ วนั เวลา ท่ี
แตกต่างกนัของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

    2. กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปี 
 ท่ีรับเงิน กรณีท่ีมีการยมืเงิน ใหร้ะบุวนัท่ีไดรั้บเงินยมื เลขท่ีสัญญายมื และวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย 

                   3. กรณีท่ียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน 
ทั้งน้ีใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน ( ส่วนท่ี 2 ) 

 



แบบ บก. 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  โรงเรียน............................................................................................... 

วนั เดือน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 

2 - 3  มี.ค. 54 

 
 ค่ารถจกัรยานยนตรั์บจา้ง จากบา้นพกัเลขท่ี..........หมู่..........  
ต...............................อ..............................จ.นครสวรรค ์
ถึงสนามสอบ โรงเรียน......................................................
ไป-กลบั เท่ียวละ 50 บาท จ านวน  4     เท่ียวเป็นเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เน่ืองจากมีสมัภาระไม่สะดวกในการ เดินทาง 
 
                    ลงช่ือ…………………………………….. 
                                                              รวมทั้งส้ิน 

 
 
 
 

 
               200 

 

 
 
 
 
 
 

               200 

 
รวมทั้งส้ิน (  สองร้อยบาท )    

 
 ขา้พเจา้…………………………………………ต าแหน่ง……………………………..ขอรับรองวา่
รายจ่ายขา้งตน้น้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บไดแ้ละขา้พเจา้ไดจ่้ายไปในงานราชการโดยแท ้
      (ลงช่ือ)…………………………………. 
       วนัท่ี…………………………… 



 
 
 
 



หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
ช่ือส่วนราชการ …………………………………………………………. 

ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ………………………………………….กบัพวก  ลงวนัท่ี………………………………………….. 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ(18) 
ต าแหน่ง

(19) 

ค่าใชจ่้าย ( 20 ) 
รวม (21) 

ลายมือช่ือ
ผูรั้บเงิน

(22) 

วนัเดือนปี 
 ท่ีรับเงิน 

(23) 
หมายเหตุ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้าย

อ่ืน 
1.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  200  200    
 
 
 

 

    
200 

  
200 

ตามสัญญาเงินยมืท่ี…………
วนัท่ี……………... 

  
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน (   สองร้อยบาทถว้น )                                                                                               ลงช่ือ……………….…………..ผูจ่้ายเงิน 

ค าช้ีแจง      1.ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าท่ีพกัใหร้ะบุอตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีขอเบิกจ่ายแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                       (…….…………………………) 
      2. ใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน กรณีเป็นการรับเงินยมืใหร้ะบุวนัท่ีไดรั้บจากเงินยมื    ต าแหน่ง………………. 
      3. ผูจ่้ายเงินหมายถึง ผูท่ี้ขอยมืเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือ           วนัท่ี……………………….. 

ส่วนท่ี 2 

แบบ 8708 



(ส าเนา) 
การขออนุญาตไปราชการ 

 
เลข
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ว/ด/ป 
ท่ีขออนุญาต 

ไปราชการ
อะไร 

ก่ีวนั ท่ีไหน วนัไป วนักลบั พาหนะ
อะไร 

ลายมือช่ือ 
ผูข้อ 

ค าสั่งของ
ผูมี้อ านาจ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

           
ส าเนาถูกตอ้ง 

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



 


