
                                                                                                          ส่วนที่ 1 แบบ 8708 (ส่วนที่ 1) 
 
สัญญาเงินยืมเลขที.่...........................................................วันที.่...............................................……………. 
ชื่อผู้ยืม..............................................................................จ านวนเงิน.........................................…...บาท      
 

ใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                                                          ที่ท าการ.......................................................... 
                                                                                     วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ...........……… 
 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
  ตามค าสัง่/บันทึก  ที.่............................................................ลงวนัที่.........................................................
ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า......................................................................... ต าแหน่ง.......................................................................... 
สังกัด...............................................................................................พร้อมด้วย........................................................................ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
โดยออกเดินทางจาก    บ้านพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย ตัง้แต่วันที.่.......เดือน...................พ.ศ..............เวลา...........น. 
และกลับบ้าน    บา้นพัก    ส านักงาน    ประเทศไทย         วนัที.่..............เดือน......................พ.ศ.............เวลา............น. 
รวมเวลาไปราชการคร้ังนี.้.........................วัน.......................ชั่วโมง 
 
 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ          ข้าพเจ้า         คณะเดินทาง    ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท............................................................................จ านวน.......................วัน รวม.................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท............…….......................................................................จ านวน........................วัน รวม................บาท 
ค่าพาหนะ...............................…….............................................................................................................รวม................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...............................................................................................................................................รวม................บาท 
                                  รวมทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ......................................................................................................................…………………………….  
            
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง  และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย               
จ านวน.......................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงนิที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
                      ลงชื่อ.......................................................ผู้ขอรับเงิน 
                        (.................................................................) 
       
 



 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว           อนุมัติให้จ่ายได ้
เห็นควรอนุมตัิให้เบิกจ่ายได ้
 
ลงช่ือ.....................................................................                         ลงช่ือ..................................................................... 
      (...................................................................)                               (.....................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................                ต าแหน่ง.................................................................. 
วันท่ี........................................................................                       วันท่ี.......................................................................... 
 
  ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน........................................................บาท 
(................................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................................ผู้รับเงิน     ลงช่ือ........................................................ผู้จ่ายเงิน 
      (....................................................................)                     (...................................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................................         ต าแหน่ง.......................................................... 
วันท่ี.........................................................................       วันท่ี.................................................................... 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี..........................................................................วันท่ี..................................................................... 
 
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
 

 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาใน  การเริ่มต้นและ
    สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตา่งกนัของบุคคลนัน้ใน 
    ช่องหมายเหตุ 
 2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปทีีร่ับเงิน กรณีที่มี 
    การยืมเงิน ให้ระบุวันทีท่ี่ได้รบัเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
           3. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเปน็หมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รบัเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ 
              แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจา่ยเงิน (ส่วนที่2) 

  



             หลักฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                แบบ 8708(ส่วนที่ 2) 
ชื่อส่วนราชการ.................................................................................จังหวัด.............................................. 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางของ...............................................................................ลงวันที.่...............เดือน........................พ.ศ....................... 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน 

หมายเหต ุค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าเช่าท่ี
พัก 

ค่าพาหนะ 
ค่าใช้จ่าย

อื่น 
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน 
     ตามสญัญาเงินยืมเลขท่ี................................................ 

วันท่ี............................................................................. 
 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..............................................................................................................................         ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงนิ 
ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและคา่เช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบคุคลในช่องหมายเหตุ                             (...........................................................) 
            2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือชื่อผู้รับเงนิและวันเดือนปทีี่ได้รับเงนิ กรณีเปน็การรับจากเงินยืม                             ต าแหน่ง........................................................ 
               ให้ระบุวันที่ทีไ่ด้รับจากเงินยืม                                                                                                               วันที.่.............................................................                                            
            3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงนิยืมนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน   
               เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน  
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