
 

   

สัญญาเงินยืมเลขท่ี….......................วันท่ี.........................................ช่ือผูยืม......................................................จํานวนเงิน…................บาท 

 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

       ที่ทําการ          วิทยาลัยเทคนคิชลบุรี 

         วันที ่             

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคชลบุรี 

  

ตามคําสัง่/บันทึก ที ่                               ลงวันที ่   

ไดอนุมัติใหขาพเจา                  ตําแหนง         

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         พรอมดวย      

 

 

เดินทางไปราชการ                                                                                                                  

              โดยออกเดินทางจาก  

(      ) บานพัก (        ) สํานักงาน (     ) ประเทศไทย   ตั้งแตวันที ่             เวลา                      น.                    

และกลับถึง (     ) บานพัก (      ) สํานักงาน (    ) ประเทศไทย  วันที่              เวลา                      น. 

รวมเวลาไปราชการคร้ังนี ้                วัน                      ชั่วโมง     รวม                       วัน 

  

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ (       ) ขาพเจา (        )  คณะเดินทาง  ดังนี้  

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท                                  จํานวน            วัน รวม                บาท 

คาเชาที่พักประเภท  (      )  ก   (      )  (เหมาจาย)    จํานวน            วัน รวม                  บาท 

คาพาหนะเดนิทางไปราชการ           รวม                           บาท 

คาใชจายอ่ืน                             รวม                 บาท 

จํานวนเงิน                   รวมทั้งสิ้น                บาท 

  

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง    และหลักฐานการจายทีส่งมาดวย 

        ฉบับ   รวมทั้งจํานวนที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 

 

      ลงชื่อ           ผูขอรับเงิน 

              (                                                    ) 

                ตําแหนง                 

สวนท่ี 1  

แบบ 8708 



2 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว       รับรองถูกตอง   

เห็นสมควรอนุมัติใหเบิกจายได                เห็นสมควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ………..………………….……เจาหนาที่การเงิน                ลงชื่อ……………………………………………… 

    (นางสาวสุชาดา    แสงงาม)                   (นายอํานวย   เหิมขุนทด) 

           

                    อนุมัติใหจายได 

 ลงชื่อ………….……………….……หัวหนางานการเงิน    

       (นางกรรณิการ   บาํรุงญาต)ิ               ลงชื่อ……………………………………………… 

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

                       ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคชลบุรี  

 

 

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการจาํนวน………………........………………….บาท 

(……................................................……)   ไวเปนการถูกตองแลว 
 

ลงชื่อ…………...………....…………….……..ผูรับเงิน ลงชื่อ……..………........………………………ผูจายเงิน 

                (....................................................)                  (นางกรรณิการ   บํารุงญาต)ิ 

         ตําแหนง ......................................................       ตําแหนง      หัวหนางานการเงิน 

           วันที…่………………….…………………             วันที…่…………………….……………… 
 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที…่….................................….ลงวันที่............................................................... 

             

หมายเหตุ  :      

           
 

คําช้ีแจง      1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเริม่ตนและสิ้นสุด 

          การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน  ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชอง 

                     หมายเหต ุ

     2.  กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล  ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรบัเงิน  กรณีท่ีม ี

                    การยืมเงิน  ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม  เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยมืดวย        

     3.   กรณีท่ียืนขอเบิกคาใชจายเปนหมูคณะ  ผูขอรับเงินมติองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงินท้ังน้ี  ใหผูมีสิทธิ 

                    แตละคนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  สวนท่ี 2 



 

                                       หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  สวนท่ี 2 สวนท่ี 2 แบบ 8708 

ช่ือสวนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   จังหวัด ชลบุรี 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ…….......................................................................……ลงวันท่ี................................................. 

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

คาใชจาย 
รวม 

ลายมือช่ือ 

ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป 

ท่ีรับเงิน 
หมายเหตุ 

คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น คาลงทะเบียน 

           คาเบี้ยเล้ียงวันละ      บาท 

           ต้ังแตลําดับที่    

           ถึงลําดับที่     

           คาเบี้ยเล้ียงวันละ      บาท 

           ต้ังแตลําดับที่    

           ถึงลําดับที่     

           คาที่พัก วันละ         บาท 

           ต้ังแตลําดับที่    

           ถึงลําดับที่     

           คาที่พัก วันละ         บาท 

           ต้ังแตลําดับที่    

                                        รวมเงิน         ถึงลําดับที่     

          

          

เงินรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร) ................................................................................................... ลงช่ือ.....................................................................ผูจายเงิน ลงช่ือ......................................................................ผูจายเงิน 

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

 ตําแหนง................................................................. ตําแหนง               หัวหนางานการเงิน 

 วันท่ี ....................................................................... วันท่ี ....................................................................... 

   

คําชี้แจง 1. คาเบ้ียเลีย้งและคาเชาท่ีพักใหระบุอัตราวันและจํานวนวันท่ีขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ 

 2. ใหผูมีสิทธิเบิกแตละคนเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับจากเงินยมื 

 3. ผูจายเงินหมายถึงผูท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยมืน้ันใหแกผูเดินทางแตละคนเปนผูลงลายมือช่ือผูจายเงิน 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วัน  เดือนป รายละเอียด จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

  

1. คาโดยสาร……………………………………...................................... 

   จาก ......................................................................................... 

   ถึง.............................................................................................  

   เท่ียวละ  ................................ บาท    ไป  -  กลับ 

   จํานวน.......................เท่ียว ................คน    เปนเงิน 

2. คาโดยสาร........................................................................... 

    จาก  ...................................................................................                          

    ถึง ...................................................................................... 

    เท่ียวละ........ .............บาท      ไป  -  กลับ 

   จํานวน............... .. เท่ียว ............ คน    เปนเงิน 

3. คาโดยสาร.......................................................................... 

    จาก .................................................................................... 

    ถึง ... .................................................................................. 

    เท่ียวละ................................บาท    ไป   -  กลับ  

    จํานวน ................ เท่ียว...............คน     เปนเงิน   

 4.  คาโดยสาร...................................................................... 

    จาก .................................................................................. 

    ถึง .................................................................................... 

    เท่ียวละ............................ บาท  ไป – กลับ 

    จํานวน ............... เท่ียว.............คน     เปนเงิน   

  5.  คาโดยสาร..................................................................... 

    จาก .................................................................................. 

    ถึง .................................................................................... 

     เท่ียวละ............................บาท      ไป – กลับ 

    จํานวน ................ เท่ียว.............คน     เปนเงิน   

 
 

 

 

                                                 

 

  

  

 

 

                         

  

 

 

 

 

                         

                                     

 
ระยะทางทัง้สิ้น...............กิโลเมตร 

 
ที่อยู ...........................................................  

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

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

 

ออกเดินทางจากที่พัก 

วันที่................................................ 

เวลา............................................... 

กลับถึงที่พัก 

วันที่................................................. 

เวลา................................................ 

รวมเวลาไปราชการ 

...............วัน..................ชั่วโมง 

รวม........................วัน 

 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................

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

 

                                     รวมเงิน               
 

รวมเงินท้ังสิ้น  (ตัวอักษร).................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรอบรองวา  รายจายท่ีกลาวขางบนน้ีขาพเจาไดจายในสวนราชการโดยแท  และขาพเจาไดเรียกใบสําคญัของ 

ผูรับเงินไวบางแลวตามแตจะเรยีกไดใบสําคัญเหลาน้ีไดฆาหรือขูดลบเสียแลวท้ังสิ้น  เพ่ือมิใหเอากลับมาใชเปนใบสําคัญ 

คูจายของรัฐบาลไดอีก     

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

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

วันท่ี.........................เดือน..............................พ.ศ..............................    ตําแหนง................................................................ 


	ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	ที่ทำการ          วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
	ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว       รับรองถูกต้อง
	ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน………………........………………….บาท
	(……................................................……)   ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

	ส่วนที่ 1
	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

