
สัญญาเงินยืมเลขท่ี………………………………….………………..วันท่ี…………..…………………………                          สวนท่ี 1 
ชื่อผูยืม………………………………………………………..………….จํานวนเงิน……………….…………บาท                   แบบ 8708 

    ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

                  ท่ีทําการ………………………………………….….……..…………. 

             วันท่ี…..…………….เดือน………………….…....………….พ.ศ…………..…..... 

เรื่อง    ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน    ……………………………………………………..……………………… 

               ตามคําสั่ง/บันทึกท่ี…………………….…………….…………………..ลงวันท่ี……………….………………………ไดอนุมัติให 
ขาพเจา………………………………………………….……………………….ตําแหนง………………………………………….……………………….. 
สังกัด………………………………….……………………………………….พรอมดวย………………………..………….………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
เดินทางไปปฏิบัติราชการ……………………………………………………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………โดยออกเดินทางจาก 
     บานพัก          สํานักงาน       ประเทศไทย  ตั้งแตวันท่ี………..เดือน……….……..………..พ.ศ.......……เวลา…………..น. 
และกลับถึง       บานพัก       สํานักงาน       ประเทศไทย  วันท่ี……….……เดือน……….…....……….…..พ.ศ……....…...…
เวลา….….……น.  รวมเวลาไปราชการครั้งนี้………..……….วัน……..………….ชั่วโมง……………….นาที 
               ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ        ขาพเจา        คณะเดินทาง   ดังนี้   
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท………………………..จํานวน………………..วัน   รวม…………………….…บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท………………………………..…..จํานวน………..……..วัน   รวม……………………….บาท 
คาพาหนะ…………………………..………………………………….……..     รวม……………………….บาท 
คาใชจายอ่ืน……………..……………………………………………..         รวม……………………….บาท 
          รวมเงินท้ังสิ้น….……….…………..…………บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)…………………………………………………………………………………………. 

               ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย   
จํานวน……………….…..ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………………….………….ผูขอรับเงิน 
            (………………………………..………………………...)  
     ตําแหนง……………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
                  - 2 - 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว         อนุมัติใหจายได 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………          ลงชื่อ…………………………….……..…………………… 
       (……………………………………………………………)                  (……………………………………….……………….) 
ตําแหนง…………………………………………………………          ตําแหนง…………………………………….………………. 
วันท่ี……………………………….……………………………..          วันท่ี………………………………………………………….. 

  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน……………….………….……………………….บาท 
(……………………………………………………………………………….………………….) ไวเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ……………………………………………………ผูรับเงิน            ลงชื่อ……………………………………………….ผูจายเงิน 
        (………………………………………………..)                             (…………………………….………………..) 
ตําแหนง…………………………………………………       ตําแหนง…………………………………………… 
วันท่ี…………………………………….………………..           วันท่ี…………………………..……………………. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี………………………………………………วันท่ี…………………………………….…………………………….. 

หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 
 

คําชี้แจง  1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
      เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ี 
      แตกตางกันของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ 
2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน  
     กรณีท่ีมีการยืม เงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 
3.  กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ท้ังนี้ 
     ใหผูมีสิทธิแตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  (สวนท่ี 2)



หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ                                      สวนท่ี 2 
ช่ือสวนราชการ……………………………………….………………………………….จังหวัด……………………………….……………………               แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดนิทางของ………………………………………………………………………ลงวันท่ี……………เดือน………….……………..พ.ศ………………… 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ ตําแหนง 
คาใชจาย 

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป  
ท่ีรับเงิน 

หมายเหตุ 
คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน 
      ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี…………………………..………..

วันท่ี……………………………………………………………… 
 

จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………...      ลงช่ือ……………………………………………………ผูจายเงิน 
                                                                    (…………………………………………………) 
คําช้ีแจง  1. คาเบ้ียเลี้ยงและคาเชาท่ีพักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหต ุ                                   ตําแหนง…………………………………………………………… 

            2. ใหผูมสีิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือช่ือผูรบัเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณเีปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับจากเงินยืม     วันท่ี……………………………………………………………….. 
            3. ผูจายเงินหมายถึงผูท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมน้ันใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือช่ือผูจายเงิน 
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