
สัญญายมืเงินเลขท่ี วนัท่ี ส่วนที ่1

ช่ือผูย้มื จ  านวนเงิน บาท  แบบ  8708

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา
วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.

เร่ือง   ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา

ตามค าสัง่/บนัทึกท่ี ………………………………….. ลงวนัท่ี ไดอ้นุมติัให้
ขา้พเจา้ ต  าแหน่ง
สังกดั พร้อมดว้ย

เดินทางไปปฏิบติัราชการ 

โดยออกเดินทางจาก
O  บา้นพกั O  ส านกังาน O  ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี เวลา 
และกลบัถึง O  บา้นพกั O  ส านกังาน O  ประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี เวลา 
รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี ........ วนั ................ชัว่โมง

ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ O  ขา้พเจา้ O  คณะเดินทาง  ดงัน้ี

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท วนัละ ............ บาท จ านวน ........... วนั จ  านวน ......... คน รวม .............. บาท

ค่าเช่าท่ีพกัประเภท วนัละ ............ บาท จ านวน ............ วนั จ  านวน .......... คน รวม .............. บาท

ค่าพาหนะ วนัละ ........... บาท จ านวน ........... วนั จ  านวน ........... คน รวม บาท
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง รวม บาท

รวมเงินทั้งส้ิน บาท

จ านวนเงิน(ตวัอกัษร) ( )
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย

จ านวน ฉบบั รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ

ลงช่ือ ผูข้อรับเงิน

ต าแหน่ง

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(....................................)
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ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้ อนุมตัิให้จ่ายได้
เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกจ่ายได้

ลงช่ือ...........................................................................           ลงช่ือ...........................................................................

ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จ  านวน บาท 
เป็นการถูกตอ้งแลว้

ลงช่ือ...........................................................................ผูรั้บเงิน           ลงช่ือ.............................................................ผูจ่้ายเงิน

หมายเหตุ

(กรณี สถานท่ีอบรมในจงัหวดัท่ีไม่มีรถประจ าทางผ่าน )

ค าช้ีแจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ และจดัท าใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้
     ส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ใหแ้สดงรายละเอียดของวนั เวลาท่ีแตกต่างกนัของ
     บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2.  กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือรับเงินและวนั เดือน ท่ีรับเงิน
     กรณีท่ีมีการยมืเงิน ใหร้ะบุวนัท่ีไดรั้บเงินยมืและวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย
3.  กรณีท่ียมืขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน ทั้งน้ีให้
     ผูมี้สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2)

.......................................................)

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

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

วนัท่ี................................ 
ต าแหน่ง .......................................................

               (……………………………………...)

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

วนัท่ี ..................................................

ต าแหน่ง ..................................................
          วนัท่ี ..................................... วนัท่ี .......................................

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



แบบ บก 111 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำพะเยำ
กระทรวงศึกษำธิกำร จงัหวดัพะเยำ

วนั เดือน ปี

1. ค่ำรถ ...................................................... จำก ........................................................

ถึง ....................................................... ไปกลบั ...... เท่ียว

เท่ียวละ ........... บำท รวม

2. ค่ำรถ ..................................................... จำก ........................................................

ถึง ...................................................... ไปกลบั ..... เท่ียว

เท่ียวละ ........... บำท รวม
3. ค่ำรถ ...................................................... จำก ........................................................

ถึง ..................................................... ไปกลบั ...... เท่ียว

เท่ียวละ ............ บำท รวม
4. ค่ำรถ ...................................................... จำก ........................................................

ถึง ..................................................... ไปกลบั ...... เท่ียว

เท่ียวละ ............ บำท รวม

5. ค่ำรถ ...................................................... จำก ........................................................

ถึง ..................................................... ไปกลบั ...... เท่ียว

เท่ียวละ ............ บำท รวม

รวมทั้งส้ิน(ตวัอกัษร) (.........................................................)
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยจ่ำยท่ีกล่ำวไวข้ำ้งบนน้ีไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผูรั้บได้

และขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท ้ตั้งแต่วนัท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. ............
ถึงวนัท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. .........

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

ต ำแหน่ง ....................................................................
...........................................

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียด จ านวนเงิน

รวมทั้งส้ิน



แบบ บก 111 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำพะเยำ
กระทรวงศึกษำธิกำร จงัหวดัพะเยำ

วนั เดือน ปี

1. ค่ำชดเชยน ้ำมนั จำก……..........................................

ถึงโรงเรียน........................................ ระยะทำง....................ก.ม.

ไปกลบั ............ เท่ียว รวม.................ก.ม. ก.ม. ละ..................บำท รวม

2. ค่ำชดเชยน ้ำมนั จำก……........................................

ถึงโรงเรียน........................................ ระยะทำง....................ก.ม.

ไปกลบั ............ เท่ียว รวม.................ก.ม. ก.ม. ละ..................บำท รวม

3. ค่ำชดเชยน ้ำมนั จำก……........................................

ถึงโรงเรียน........................................ ระยะทำง....................ก.ม.

ไปกลบั ............ เท่ียว รวม.................ก.ม. ก.ม. ละ..................บำท รวม

4. ค่ำชดเชยน ้ำมนั จำก……........................................

ถึงโรงเรียน........................................ ระยะทำง....................ก.ม.

ไปกลบั ............ เท่ียว รวม.................ก.ม. ก.ม. ละ..................บำท รวม

5. ค่ำชดเชยน ้ำมนั จำก……........................................

ถึงโรงเรียน........................................ ระยะทำง....................ก.ม.

ไปกลบั ............ เท่ียว รวม.................ก.ม. ก.ม. ละ..................บำท รวม

รวมทั้งส้ิน(ตวัอกัษร) (.........................................................)
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยจ่ำยท่ีกล่ำวไวข้ำ้งบนน้ีไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผูรั้บได้

และขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแท ้ตั้งแต่วนัท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. ............
ถึงวนัท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. .........

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

ต ำแหน่ง

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียด จ านวนเงิน

รวมทั้งส้ิน

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



ส่วนที่ 2
แบบ  8708

ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ ลงวนัท่ี

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืน

-       

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน(ตวัอกัษร) ลงช่ือ....................................................... ผูจ่้ายเงิน

ค าช้ีแจง   1.  ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัใหร้ะบอุตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบคุคลในช่องหมายเหตุ ต าแหน่ง..
      2.  ใหผู้มี้สอทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมื ใหร้ะบุ วนัท่ี..............................................................
             วนัท่ีไดรั้บเงินยมื

      3.  ผูจ่้ายเงินหมายถึงผูท่ี้ขอยมืจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นใหแ้ก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน

หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา

ล าดบั
ท่ี

ช่ือ ต าแหน่ง
ค่าใชจ่้าย

รวม

(……………………………………….)

หมายเหตุ

รวมเงิน ตามสญัญาเงินยมืเลขท่ี

ลายมือช่ือ วนั เดือน ปี


