
แบบ  8708 ( ส่วนท่ี 1 ) 
 

สัญญาเงินยมืเลขท่ี...........................................................................วนัท่ี.......................... ............................................................................... 
ช่ือผูย้มื.............................................................................................จ  านวนเงิน....................................... ......................................................... 
 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
 
 

 ทีท่ าการ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 
 

วนัท่ี.................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
เร่ือง   ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
                       ตามค าสั่ง / บนัทึกท่ี...........................................................ลงวนัท่ี............................................................................................ .. 
ไดอ้นุมติัให้ขา้พเจา้..................................................................................  ต าแหน่ง............................................................................................  
สังกดั........................................................................................................พร้อมดว้ย........................................... ............................................... 
เดินทางไปปฏิบติัราชการ............................................................................................................................. ....................................................... 
โดยออกเดินทางจาก            บา้นพกั          ส านกังาน           ประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ..............เวลา..............น. 
และกลบัถึง          บา้นพกั              ส านกังาน           ประเทศไทย   วนัท่ี................เดือน.......... ...............พ.ศ.......................เวลา..................น. 
รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี....................................วนั......................................ชัว่โมง 
 
                          ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ          ขา้พเจา้            คณะเดินทาง   ดงัน้ี 
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท.....................................................................................จ  านวน......................วนั  รวม.....................................บาท 
ค่าเช่าท่ีพกัประเภท..................................................................................................จ  านวน......................ว ัน  รวม.....................................บาท 
ค่าพาหนะ............................................................................ ....................................จ  านวน......................วนั  รวม.....................................บาท  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน.............................................................................................................จ  า นวน......................วนั  รวม.....................................บาท 
 

                                                                                                                                รวมทั้งส้ิน............................................................. .......บาท 
จ านวนเงิน   (  ตวัอกัษร  )..........................................................................................  
 
                            ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง  และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ยจ านวน......... .................ฉบบั
รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
 
                                                                                                                       ลงช่ือ........................................................ .......................ผูรั้บเงิน 

                                                                                                                    (..............................................................................)  
                                                                                                          ต าแหน่ง..........................................................................  

 
 



 
ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายท่ีแนบถูกตอ้งแลว้ 
เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่าย 
 

ลงช่ือ................................................................... 
    (ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ธิดา  เลขะวฒันะ) 

          ต าแหน่ง     รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน                                                        
 

               วนัท่ี..................................................................... 
 

อนุมติัให้จ่ายได ้
 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ว่าท่ีร้อยเอก ดร.ชาญวิทย ์ หาญรินทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

               วนัท่ี..................................................................... 
 

                     
    ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   จ  านวน....................................บาท 
(- .............................................................................................. ........-)  ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 

 

ลงช่ือ...................................................................                                                           ลงช่ือ...................................................................  
         (..................................................................)                                                                  (………………….…………………….)                                                                               
ต าแหน่ง..............................................................                                                           ต าแหน่ง   หวัหนา้งานการเงินและบญัชี                                                            
วนัท่ี.....................................................................                                                          วนัท่ี.....................................................................  
 
จากเงินยมืตามสัญญาเลขท่ี...........................................................วนัท่ี..................... ............................................ 

 
 

หมายเหตุ
............................................................................................................................. ........................................................................... ....................
.............................................................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................................. ...............................................................................
................................................................................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................... ....................
............................................................................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................................. ...............................................................................
................................................................................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ .................................................................................................... ...............................  

 
ค าช้ีแจง       1.     กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัท าใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั  หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้และส้ินสุดการเดินทาง  
                            ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ให้แสดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล  ให้ผูข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีรับเงิน  กรณีท่ีมีการยมืเงิน
ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินยมื  เลขท่ีสัญญายมืและวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย 

 
 



แบบ  8708 (  ส่วนท่ี 2  ) 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ช่ือส่วนราชการ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม  จังหวดันครพนม 
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ......................................................................................ลงวนัที.่...................เดือน.............. ......................พ.ศ.......................... 

 

ล าดับที ่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
วนั / เดือน / ปี 

ทีรั่บเงิน 
หมายเหตุ 

ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 รวมทั้งส้ิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขที.่...................วนัที.่................. 
 

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน (  ตวัอกัษร  ).......................................................................................... .......................................................            
 
ค าช้ีแจง  1.      ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัให้ระบุอตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ 

2. ให้ผูมี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน  กรณีเป็นการรับจากเงินยมื  ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินจากเงินยมื 
3.   ผูจ่้ายเงินหมายถึงผูท่ี้ขอยมืเงินจากทางราชการ  และจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน  เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน                                                                                                                                                                                                                          

ลงช่ือ...................................................................  
              (..................................................................) 
      ต าแหน่ง.............................................. ................ 
      วนัท่ี.....................................................................  
 



หนา้ 5  
 

 
       หมวดรายจ่าย                                                                                                                                                                             ฎีกาท่ี 

          ประเภท                                                                   ใบติดใบส าคญั                                                                            ใบส าคญั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนเงิน..............................................บาท................สตางค ์(-.................................................................................................................... -) 
ตามใบส าคญัน้ี  ขา้พเจา้ไดเ้อาเงินส่วนตวัทดรองจ่ายให้ผูรั้บไปก่อนแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี...................เดือน................................พ.ศ..................  
 
 

                                                                                                                        ลงช่ือ................................................................... 
                                                                                                                                            (..................................................................)  
                                                                                                                                     ต าแหน่ง..............................................................  
                                                                                                                                     วนัท่ี.....................................................................  

 
(...........................................................................)  
     (…………………….…………………..) 
             ต าแหน่ง  หัวหนา้งานการเงิน 
                            
 

 
 



ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 
ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม 

 

วนั / เดือน  / ปี รายละเอยีดการจ่าย 
จ านวนเงิน หมายเหตุ 

บาท สตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
- กรณเีบิกค่ารถโดยสารประจ าทาง 

    เบิกค่ารถโดยสารประจ าทางจาก......................................ถึง................................... 
เท่ียวละ...........................บาท  ไป/กลบั 
    เบิกค่ารถโดยสารประจ าทางจาก......................................ถึง...................................  
เท่ียวละ...........................บาท  ไป/กลบั 
   เบิกค่าพาหนะรถรับจา้งจาก ............................................................... 
 
     -      กรณเีบิกค่าน า้มนัเช้ือเพลงิ 
  เบิกค่าชดเชยค่าพาหนะรถยนตส่์วนตวั  หมายเลขทะเบียน............................ ......... 
จาก.................................ถึง..................................ระยะทาง........................................  

   

 รวมทั้งส้ิน    

 
                       รวมทั้งส้ิน  (  ตวัอกัษร  )..........................................................................................................................................................................  
 
                        ขา้พเจา้...........................................................................ต าแหน่ง....................... .........................คณะ...................................................  
ขอรับรองว่า  รายจ่ายขา้งตน้น้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้ และขา้พเจา้ไดจ่้ายไปในงานของทางราชการโดยแท ้
 

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

                                                                                                                                            (..................................................................)  
                                                                                                                                     ต าแหน่ง..............................................................  
                                                                                                                                     วนัท่ี.....................................................................  
 

 



ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พกัเหมาจ่าย 
 

ส่วนราชการ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 
 

วนั / เดือน / ปี รายละเอยีดการจ่าย 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

  
 

ขา้พเจา้..............................................................................................................  
ต าแหน่ง...........................................................................................................  
ไดรั้บอนุญาตไปราชการท่ีจงัหวดั....................................................................  
ระหว่างวนัท่ี.............................................ถึงวนัท่ี............................................  
และขา้พเจา้จ  าเป็นตอ้งพกัแรมท่ีจงัหวดั................................... .........................
ในวนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี.............................................
รวม..................คืน  จึงขอเบิกค่าเช่าท่ีพกัในลกัษณะเหมาจ่ายดงัน้ี 
ค่าเช่าท่ีพกั.......................คืน ๆ ละ...............................................บาท 
รวมเป็นเงิน...................................................................................บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 รวมทั้งส้ิน    

 
 
                           รวมทั้งส้ิน  ( ตวัอกัษร ).................................................................................................................................................... .......
ขา้พเจา้.......................................................................................................ต าแหน่ง...... .....................................................................................
สังกดั....................................................................................................................... ........................................................................................... 
                            ขอรับรองว่า  ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงและปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการตามมาตรา  17  แห่ง                  
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  ( ฉบบัท่ี  7  )  พ.ศ. 2548 

                                                                                                            ลงช่ือ...................................................................  
                                                                                                                                            (..................................................................)  
                                                                                                                                     ต าแหน่ง..............................................................  
                                                                                                                                     วนัท่ี..................................................................... 


