
ส่วนนี้ใสช่ั่วโมงตามจริงไมป่ัดเป็น 1 วนั 12 ชม.ขึน้ไป

ถึงจะคิดเปน็เบี้ยงเลี้ยง 1 วัน  

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงต้องใส่เป็นค่าใช่จ่ายอ่ืน ไม่ใช่ ค่าพาหนะ  

         
           สัญญาเงินยืมเลขท่ี………..................…………….วนัท่ี …..............................…… ( ส่วนการเงินท า  )               ส่วนท่ี 1 
           ชื่อผู้ยืม……………………………..……………….………...……..จ้านวนเงิน……………..……………บาท                    แบบ 8708   
 
 

ใบเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                                         ท่ีท้าการโรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่งสอน 

วันท่ี……7…….เดือน…...สิงหาคม....................พ.ศ. ……2562…… 
 

เรื่อง   ขออนุญาตเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
 

เรียน   ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขุนยวมวิทยา 
 

ตามค้าสั่ง/บันทึก ท่ี….………215………………ลงวันท่ี…...................15..พฤษภาคม..2562........................... 
ได้อนุมัติให้ ข้าพเจา้…….............นายขุนยวม………วิทยา……….ต้าแหน่ง………........ครูช านาญการ....................…………….…. 
สังกัดโรงเรยีนขุนยวมวิทยา  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  34  พรอ้มดว้ย.......นางมว่ยต่อ....ณ ขุนยวม.. 
......นางค าใน.....ณ.เมืองปอน.........................................................................................................................................……… 
.........................................................................................................................................................................................……… 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…….....เพื่อประชุมเชิงปฏบิัติการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน...................................................... 
ณ  ……โรงแรมเชียงใหมภู่ค า……จังหวัดเชียงใหม…่……………………………………………………………………………………………..…. 
โดยออกเดินทางจาก  O บ้านพัก  ส้านักงาน O ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี…3…เดือน……สิงหาคม.……… พ.ศ. …2562..…
เวลา……06.00….น. และกลับถึง O บ้านพัก  ส้านักงาน O ประเทศไทย วันท่ี…5....เดือน……สิงหาคม……พ.ศ....2562… 
เวลา......19.00....น.  รวมเวลาราชการครัง้นี…้…2….. วัน……13……ชั่วโมง 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการส้าหรับ O ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้ 

ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทางประเภท  … 3 คน   3 วัน   240 หัก 1 มื้อ = 1920 จ้านวน……..3…..….วัน รวม……1920….…บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท……2 ห้อง ห้องละ 500 บาท……………………………………..…จ้านวน……2….….วัน รวม……..1000….…บาท 
ค่าพาหนะ……….….……3 คน คนละ 700 บาท …………….…………………..................................................รวม.….2100…..…บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น…….….…(ค่าลงทะเบียน, คา่น้ ามันเช้ือเพลิง, อื่นๆ) ....…ถ้ามใีหใ้ส่ช่องนี…้………………….รวม….......-…………บาท 

                  รวมเงินท้ังสิ้น……...…5020…......…บาท 
จ้านวนเงิน (ตัวอักษร)…………...ห้าพันยี่สิบบาทถว้น.................................................……………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจรงิและหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาด้วย 
จ้านวน………….…1……………..ฉบับ รวมท้ังจ้านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

      ลงชื่อ……………ขุนยวม………….ผู้ขอรับเงิน 
             ( นายขุนยวม    วทิยา ) 
            ต้าแหน่ง   ครูช้านาญการ ........( ค.ศ.ไม่ใช่ต้าแหน่ง ) 



- 2 – 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแลว้ 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจา่ยได ้
 
ลงชือ่……………………………………………… ( ส่วนของการเงนิ ) 
      (…................................................)
ต้าแหน่ง……...................................... 
   วันท่ี  .............................................. ( ไม่ต้องลงวันท่ี ) 

 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงชือ่……………………………………………… ( ส่วนของ ผอ. ) 
       (..............................................................) 
ต้าแหน่ง.................................................................... 
         วันท่ี……………………………..………. ( ไม่ต้องลงวันท่ี ) 

 
 

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ้านวน…………………5020………………บาท 
(…………………ห้าพนัยี่สิบบาทถ้วน…………..…………………………..) ไว้เป็นการถูกต้องแลว้ 
 
ลงชือ่………………ขุนยวม………………ผู้รับเงิน 
         ( นายขุนยวม   วทิยา ) 
        ต้าแหน่ง ครูช านาญการ 
     วันท่ี…………................................ ( ไม่ต้องลงวันท่ี ) 

 
ลงชือ่……………………………………ผู้จ่ายเงิน ( ส่วนของการเงิน ) 
      (………………………………….....) 
 ต้าแหน่ง……………..………………. 
    วันท่ี………………………………. ( ไม่ต้องลงวันท่ี ) 
 

 

จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี……………..……………………………….วันท่ี……………………………………….. ( ส่วนของการเงิน ) 
 

 

หมายเหต…ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท้าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเร่ิมต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคล  
                    แตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน กรณีที่มีการยืมเงินให้ระบุวันที่ท่ีได้รับเงิน  
    ยืม เลขที่สัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในชอ่งผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินใน  
    หลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี2) 

 
 
 



ถ้ามีค่าลงทะเบียน หรือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ  

หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ใส่ช่องนี้  

วันที่ที่ได้รับเงินยืม หรอืวันที่ที่

ท าเบิกจริงเมื่อไม่ได้ยมืเงิน  

ถ้ายืมเงิน คนยืมเงินเปน็ผู้เซน็ แต ่

ถ้าไม่ได้ยืมเงิน การเงินจะเปน็คนเซน็ตรงนี ้ 

 

ส่วนท่ี 2 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       แบบ 8708 

ชื่อสว่นราชการ  โรงเรียนขุนยวมวิทยา    อ้าเภอขุนยวม    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                     ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ…………นายขุนยวม   วทิยา และคณะ……….ลงวันท่ี……7……เดือน……สิงหาคม………พ.ศ. .......2562.... 

ล้าดับท่ี ชื่อ ต้าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือชือ่
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
ท่ีรับเงิน 

หมายเหต ุ
ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

1 นายขุนยวม  วิทยา ครูช านาญการ 640 500 700 - 1840 ขุนยวม   
2 นางมว่ยต่อ   ณ ขุนยวม  คร ู 640 500 700 - 1840 ม่วยต่อ   
3 นางค าใน   ณ เมอืงปอน ครูผู้ช่วย 640 - 700 - 1340 ค าใน   
           
           
           
           
           

รวมเงิน 1920 1000 2100 - 5020 ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี ……..วันท่ี........... 
 
จ้านวนเงินรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)…….............................หา้พันยี่สิบบาทถว้น...............................................................                       ลงชื่อ………………………………………...ผู้จา่ยเงิน 

    (….......................................................) 
 ต้าแหน่ง   ................................. 

ค าชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลีย้งและค่าเช่าที่พักให้ระบุอตัราวนัละและจ้านวนวันที่ขอเบกิของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ 
2. ให้ผู้มีสิทธแิต่ละคนเปน็ผู้เป็นผูล้งลายมือชื่อผู้รับเงนิและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงนิยืม 
3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ท่ีขอยมืเงนิจากทางราชการ และจ่ายเงนิยมืนั้นให้แก่ผู้เดนิทางแต่ละคนเปน็ผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 

 
 



แบบ  บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจ่าย จ้านวนเงิน หมายเหต ุ
3 สิงหาคม  1. ค่ารถ/รับจ้างประจ้าทาง  จาก  สถานีขนส่งขุนยวม    

ถึง     

5 สิงหาคม ถึง สถานีขนส่งอาเขต    

2562 จ้านวน       1         เที่ยวๆละ      300              บาท 300   

 2. ค่ารถ/รับจ้างประจ้าทาง จาก สถานีขนส่งอาเขต    

    โดยสารรับจ้าง 

 ถึง สถานที่อบรม   เนื่องจากมีสัมภาระ 

 จ้านวน       1         เที่ยวๆละ         50           บาท 50  จ้านวนมากและไมม่ ี

 3. ค่ารถ/รับจ้างประจ้าทาง  จาก  สถานที่อบรม   รถโดยสารประจา้ 

    ทาง 

 ถึง สถานีขนส่งอาเขต    

 จ้านวน       1         เที่ยวๆละ      50              บาท 50   
 4. ค่ารถ/รับจ้างประจ้าทาง จาก สถานีขนส่งอาเขต   ลงชือ่   ขุนยวม 

     
 ถึง สถานีขนส่งขุนยวม    
 จ้านวน        1      เที่ยวๆละ         300           บาท 300   
     
     
     
                 
     
 รวมท้ังสิ้น   700   
 (ตัวอักษร) (……………เจ็ดร้อยบาทถว้น…………………………..) 

 
  ข้าพเจ้า...............นายขุนยวม...วิทยา.......................ต้าแหน่ง..........ครูช านาญการ.........ระดับ........-.........  
สังกัด โรงเรียนขุนยวมวิทยา  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียก
ใบเสรจ็รับเงินจากผู้รับเงินไดแ้ละข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
  

***ถ้าเดินทางหลายคนตอ้งเขียนคนละใบ ไม่ใช่เขยีนรวมกัน***            (ลงชื่อ).....................ขุนยวม..................... 

                         วันท่ี...............7..สิงหาคม...2562............ 


