
สัญญาเงินยืมเลขที่..................................................................... วันที่......................................................        สวนที่ 1 
ช่ือผูยืม.....................................................................................จํานวนเงิน........................................บาท    แบบ 8708 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ที่ทําการ............................................................................. 
วันที่...........เดอืน...........................................พ.ศ.............. 

เร่ือง   ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน    ............................................................................ 

ตามคําส่ัง/บันทึก ที่........................................................ ลงวันที่....................................ไดอนุมัติให 
ขาพเจา.......................................................... ........................................ตําแหนง......................................................... 
สังกัด............................................................... ..............................พรอมดวย............................................................. 
.......................................................................................................... ............................................................. ............. 
.......................................................................................................... ............................................................. ............ 
เดินทางไปปฏบิัติราชการ.......................................................................................................... .................................  
.......................................................................................................... ............................................................. ............ 

   บานพัก     สํานักงาน      ประเทศไทย   ตั้งแตวันที่........เดอืน.........................พ.ศ............เวลา............. น. 
และกลับถึง     บานพัก      สํานักงาน      ประเทศไทย   วนัที.่......เดือน....................พ.ศ.........เวลา.......... น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้....................วัน..........................ช่ัวโมง 

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ    ขาพเจา      คณะเดนิทาง     ดังนี ้
คาเบี้ยเล้ียงเดนิทางประเภท..............................................................จํานวน.................วัน   รวม........................... บาท 
คาเชาที่พักประเภท...........................................................................จํานวน.................วัน   รวม........................... บาท 
คาพาหนะ............................................................................................................................... รวม......................... บาท 
คาใชจายอืน่............................................................................................................................ รวม......................... บาท 

รวมเงินทั้งส้ิน............................... บาท 
จํานวนเงิน (ตวัอักษร).................................................................................................................................................... 

ขาพเจารับรองวารายการทีก่ลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย  จํานวน 
……………….......................... ฉบับ   รวมท้ังจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

ลงชื่อ.............................................................ผูรับเงิน 
  (.............................................................) 

ตําแหนง............................................................. 
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมตัิใหเบกิจายได 

ลงชื่อ.................................................................. 
       (....................................................................) 
ตําแหนง............................................................. 
วันที่................................................................... 

อนุมัติใหจายได 

ลงชื่อ.................................................................. 
       (....................................................................) 
ตําแหนง.............................................................. 
วันที่.................................................................... 

ไดรับเงินคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ................................................................. บาท 
(........................................... ................................................. ..............) ไวเปนการถูกตองแลว 
ลงชื่อ.................................................................. 
       (....................................................................) 
ตําแหนง............................................................. 
วันที่................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................. 
       (....................................................................) 
ตําแหนง............................................................. 
วันที่................................................................... 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่...........................................................วันที่................................................................... 
หมายเหตุ......................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง    1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน         หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ 
        สิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้น 
        ในชองหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรบัเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีมี
การยืมเงิน ใหระบุวันที่ท่ีไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมอืช่ือในชองผูรับเงิน  ท้ังนี้  ใหผูมีสิทธิ
แตละคนลงลายมือช่ือผูรบัเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่2)



หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สวนที่ 2 

ชื่อสวนราชการ...................................................................................................................... จังหวัด......................................................................                      แบบ 8708 
ประกอบใบเบกิคาใชจายในการเดินทางของ................................................................................................ ลงวันที่...................... เดือน........................................ พ.ศ.................. 

ลําดับที่ ชื่อ คาใชจาย ตําแหนง 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น 

รวม ลายมือชื่อ 
ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป 
ที่รับเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน ตามสัญญาเงินยืมเลขที่................วันที่................... 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)....................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................................................... ผูจายเงิน 
(................................................................................... ) 

คําชี้แจง 1.  คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาทีพ่ักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบกิของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ           ตําแหนง................................................................................... 
2.  ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวนัเดือนปทีไ่ดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ทีไ่ดรับจากเงินยืม           วันที่.......................................................................................... 
3. ผูจายเงินหมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน
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