
สัญญายืมเงินเลขท่ี    วันท่ี               ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม                   จ านวนเงิน        บาท          แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

       ที่ท าการ                          
.     วันท่ี  เดือน   พ.ศ.                    .  

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

  ตามค าสั่ง/บันทึก ที่    ลงวันท่ี       ได้อนุมัติให ้
ข้าพเจ้า                                          ต าแหน่ง      
สังกัด  
พร้อมด้วย  
  
เดินทางไปปฏิบตัิราชการ  
 โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก    ส านักงาน   ประเทศไทย   ตั้งแต ่วันท่ี  เดือน  พ.ศ.    .เวลา    น. 
และกลับถึง   บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย  วันท่ี         เดือน      .พ.ศ.          เวลา   .น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้   วัน  ช่ัวโมง 
 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการส าหรับ   ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง  ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ     ก   . วันละ  240  บาท จ านวน          คน จ านวน          .วัน รวม    บาท 
    วันละ.............บาท จ านวน       คน จ านวน           วัน รวม  บาท     
    วันละ.............บาท จ านวน       คน จ านวน           วัน รวม  บาท 
    วันละ.............บาท จ านวน          คน จ านวน           วัน รวม  บาท 
    วันละ.............บาท จ านวน        คน จ านวน           วัน รวม  บาท 
ค่าเช่าท่ีพักประเภท   จ านวน  คน     จ านวน  คืน   รวม   บาท   
ค่าเช่าท่ีพักประเภท   จ านวน  คน     จ านวน  คืน   รวม   บาท 
ค่าพาหนะ   (เหมาจ่าย)        รวม   บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น        รวม   บาท 
        รวมทั้งสิ้น   บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)              . 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กลา่วมาข้างต้นเป็นจริง     และหลักฐานการจ่ายทีส่่งมาด้วย 
จ านวน   ฉบับ    รวมทั้งจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 

       ลงช่ือ    ผู้รับเงิน 
              (    ) 
               ต าแหน่ง                   
               



 
ได้ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้วเห็นควร
อนุมัติจ่ายได ้
 ลงช่ือ........................................................ 
           (..................................................) 
 ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 วันท่ี............................................................ 

อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 ลงช่ือ......................................................... 
           (...................................................) 
         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 วันท่ี.......................................................... 

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน.....................................................บาท 
(.........................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ......................................................ผูร้ับเงิน   ลงช่ือ.........................................................ผู้จ่ายเงิน 
        (.................................................)                 (นางสุธิษา  บุญเรืองขาว) 
ต าแหน่ง...................................................   ต าแหน่ง    หัวหน้างานการเงิน 
วันท่ี.........................................................   วันท่ี.............................................................. 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี..........................................................................วันท่ี...................................................................... 
 
หมายเหตุ   ................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
ค าช้ีแจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและและ      
สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นใน      ช่องหมาย
เหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณีที่มีการ
      ยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืม 
 3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละ
      คนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2) 
 
 
 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  กรมอาชีวศึกษา 

วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
.................................. 
 
 
 
 
.................................. 
 
 
 
 
………………..……….. 
 
 
 
 
…………………..…….. 
 
 
 
 
………………….…….. 

1. ค่าโดยสาร............................................................... 
    จาก.......................................................................... 
     ถึง........................................................................... 
     เที่ยวละ.........................................บาท  ไป – กลับ 
     จ านวน......................เที่ยว..................คน  เป็นเงิน 
2. ค่าโดยสาร............................................................... 
    จาก.......................................................................... 
     ถึง........................................................................... 
     เที่ยวละ.........................................บาท  ไป – กลับ 
     จ านวน......................เที่ยว..................คน  เป็นเงิน 
3. ค่าโดยสาร............................................................... 
    จาก.......................................................................... 
     ถึง........................................................................... 
    เที่ยวละ..........................................บาท  ไป – กลับ 
    จ านวน.......................เที่ยว..................คน  เป็นเงิน 
4. ค่าโดยสาร............................................................... 
    จาก.......................................................................... 
     ถึง........................................................................... 
    เที่ยวละ..........................................บาท  ไป – กลับ 
    จ านวน.......................เที่ยว...................คน  เป็นเงิน 
5. ค่าโดยสาร............................................................... 
    จาก.......................................................................... 
     ถึง........................................................................... 
    เที่ยวละ...........................................บาท  ไป – กลับ 
    จ านวน.......................เที่ยว...................คน  เป็นเงิน 

   

 รวมเงินทั้งสิ้น    
                                
 รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหน่ง...............................................ระดับ......................
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา   ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รบัได้ และขา้พเจ้าไดจ้่ายไปในงานราชการโดยแท้ 
 
 

ลงชื่อ........................................................................................ผู้จ่ายเงิน 
 



ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวน หมายเหตุ 

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

 
ข้าพเจ้า..................................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................................... 
ได้รับอนุญาตให้ไปราชการที่จังหวัด....................................... 
ระหว่างวันที่............................................................................ 
ถึงวันที่..................................................................................... 
และข้าพเจ้าจ าเป็นต้องพักแรมที่จังหวัด................................... 
รวม...................คืน จึงขอเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจา่ย 
ดังนี ้
ค่าที่พัก...................คืน ๆ ละ..........................................บาท 
รวมเป็นเงิน.....................................................................บาท 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น    
 

  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
สังกัด......................................................................ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงและปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา  17  แห่งพระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัที่ 7)พ.ศ. 
2548 
 
 
 
       ลงชื่อ.............................................. 
             (............................................) 
       วันที่ .............................................. 
 


