
สญัญาเงินยมืเลขท่ี.........................................................................................วนัท่ี................................................................ 
ช่ือผูย้มื...........................................................................................................จ านวนเงิน................................................บาท     

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

        ท่ีท าการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

                                                                                           วนัท่ี......................เดือน............................พ.ศ.............. 
เร่ือง   ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
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เดินทางไปปฏิบติัราชการ.............................................................................................................................................................. 
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เวลา..................น.  และกลบับา้น  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.................วนั  รวม..........................บาท 

ค่าพาหนะ..........................................................................................................................................    รวม..........................บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน.......................................................................................................................................    รวม..........................บาท 

รวมเงินทั้งส้ิน....................................................บาท 

จ านวนเงิน(ตวัอกัษร).................................................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง   และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย 
จ านวน....................ฉบบั  รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผูข้อรับเงิน 

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

 

ส่วนที ่1 
แบบ 8708 
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ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายท่ีแนบถูกตอ้งแลว้            
เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
         (.....................................................................) 
ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

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

อนุมัติให้จ่ายได้ 

 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
         (......................................................................) 
ต าแหน่ง ผุอ้  านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

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

 

ไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    จ  านวน.................................................................................................บาท 

(............................................................................................................................................)  ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรั้บเงิน             ลงช่ือ..........................................................ผูจ่้ายเงิน 
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ค าช้ีแจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัท าใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั    หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้และส้ินสุดการเดินทางของ 
    แต่ละบุคคลแตกต่างกนั   ใหแ้สดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแตกต่างกนัของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

              2.  กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินละวนัเดือนปีท่ีรับเงินกรณีท่ีมีการยมืเงินใหร้ะบุวนัท่ี 

   ท่ีไดรั้บเงินยมื  เลขท่ีสญัญายมืและวนัท่ีอนุมติัเงินยมืดว้ย 
              3.  กรณีท่ียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน ทั้งน้ีใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือ 

   ผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 

 



                 แบบ บก. 111 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
วนั เดอืน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ค่าโดยสาร...................................................จากบา้นพกัเลขท่ี...................หมู่ท่ี......... 
    ถนน..........................................................ต าบล......................................................... 
    อ าเภอ........................................................จงัหวดั...................................................... 
    ถึง............................................................................................................................... 
   (ไป-กลบั 2 เท่ียวๆ ละ.................................บาท) เป็นเงิน........................................... 
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    ถนน..........................................................ต าบล......................................................... 
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3. ค่าโดยสาร...................................................จาก......................................................... 
    ถนน..........................................................ต าบล......................................................... 
    อ าเภอ........................................................จงัหวดั...................................................... 
    ถึง............................................................................................................................... 
   (ไป-กลบั 2 เท่ียวๆ ละ.................................บาท) เป็นเงิน........................................... 
4. ค่าโดยสาร...................................................จาก......................................................... 
    ถนน..........................................................ต าบล......................................................... 
    อ าเภอ........................................................จงัหวดั...................................................... 
    ถึง............................................................................................................................... 
   (ไป-กลบั 2 เท่ียวๆ ละ.................................บาท) เป็นเงิน........................................... 
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.................... 
 
 
 
 

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

 

 รวมเงนิทั้งส้ิน   
 
 รวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร) .................................................................................................................................................. 
  ขา้พเจา้..........................................................................................ต  าแหน่ง....................................................... 
 สังกดัโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 40 ขอรับรองวา่ รายงานนขา้งตน้ไม่ 
 อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้และขา้พเจา้ไดจ่้ายไปในงานของราชการโดยแท ้
 
         (ลงช่ือ)................................................................ 
                   (...............................................................) 
         วนัท่ี ................................................................... 



                                                                                                    หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ                                                                                                      ส่วนที ่2 

                                                  ช่ือส่วนราชการ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 40                          แบบ 8708 
ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ............................................................................ และ....................ลงวนัท่ี....................เดือน..........................พ.ศ....................... 

ล าดบัที ่
 

ช่ือ 

 

ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

 

รวม 
ลายมอืช่ือ 
ผู้รับเงนิ 

วนั เดอืน ปี 

ทีรั่บเงนิ 

 

หมายเหตุ 
ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

รวมเงนิ 
     

ตามสญัญาเงินยมืเลขท่ี.......................วนัท่ี........................... 
 

           จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)....................................................................................................................................................      
ลงช่ือ............................................................................ผูจ่้ายเงิน 

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

    วนัท่ี........................................................................... ค าช้ีแจง   1.  ค่าเบ้ียเลียงและค่าเช่าท่ีพกัให้ระบุอตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุกคลในช่องหมายเหตุ                                                                                        
                2.  ให้ผูมี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน  กรณีเป็นการรับจากเงินยมื  ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บจากเงินยมื                                    
                  3.  ผูจ่้ายเงินหมายถึงผูท่ี้ขอยืมเงินจากทางราชการ  และจ่ายเงินยืมนั้นใหแ้ก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน  เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน 



                                                                                                                                                                     แบบ  บก.111 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อ.วเิชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

วนั เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 เดินทางออกจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล  หมายเลขทะเบียน ................................. 
โดยใชเ้ส้นทางจาก...................................................................... 
ถึง................................................................................................ 
ระยะทางไป – กลบั จ  านวน ........................................กิโลเมตร 
กิโลเมตรละ  4  บาท  รวมเป็นเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวมทั้งส้ิน (ตัวอกัษร).................................................................................. ...................... 
 

 

 

ขา้พเจา้........................................................................................ต  าแหน่ง................................................ 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ขอรับรองวา่  รายการขา้งตน้น้ี ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้   และขา้พเจา้ 
ไดจ่้ายไปในงานของราชการโดยแท ้

                                                                      
 

 

                                                                                                  (ลงช่ือ)..................................................... 
             (...................................................) 
                                                                                                                                        วนัท่ี................................................... 


