
 
           
สัญญาเงินยืมเลขที่................................................วันที่..................................................................         ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม..................................................................จ านวนเงิน...................................................บาท       แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                                                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง                             

  วันที่........................................................ 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
  

ตามค าสั่ง/บันทึกที่...................../........................ลงวันที่.....................................................ได้อนุมัตใิห้  
ข้าพเจ้า.....................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  พร้อมด้วย.................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................. .....................................................ออกเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ………................................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน   ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ………….   เวลา...................น. 
และกลับถึง    บ้านพัก   ส านักงาน    ประเทศไทย วันที่......เดือน..................พ.ศ..........  เวลา...................น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้................วัน.............. ชั่วโมง 
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ   ข้าพเจ้า   คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท .....................................จ านวน................วัน.....................รวม......... ......................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท  จ่ายตามจริง เหมาจ่าย   จ านวน................วัน....................รวม..............................บาท 
ค่าพาหนะ รถประจ าทางรถยนต์ส่วนบุคคล.........................................................รวม..............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............................................................................................................ ....รวม.............................บาท 
                     รวมเงินทั้งสิ้น..........................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน 
................................... ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับเงิน 
                                                                               (....................................................) 

                                                                            ต าแหน่ง.................................................. 
 
 
 
 



 
 

-2- 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ.......................................................................... 

  (นายอนุชิต  โพธิมาตย์) 
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
วันที่............................................................................ 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงชื่อ.................................................................. 

(นายอนุชิต  โพธิมาตย์) 
ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

วันที่...................................................................... 
 

  
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน.............................................................................บาท  
(............................................................................................................. .....................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน       ลงชื่อ............................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (............................................................)                   (....................................................................)                        
ต าแหน่ง........................................................                    ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่..............................................................                    วันที่.................................................................. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่................................................................วันที่............................... ................. 
 
 
หมายเหตุ…………...………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ค าชี้แจง  

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทาง
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณีที่มีการยืมเงิน        
ให้ระบุวันท่ีที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือ
ช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 

 
 
 



 
 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
                                  ชื่อส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม                       

 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ..................................................................ลงวันที่..................เดือน...............................พ.ศ.............. 
 

จ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)................................................................................................ ...  
 
 
ค าชี้แจง 1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                     

2.ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รบัเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับจากเงินยมื              
3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน                                                                            

ล าดับที ่ ชื่อ  ต าแหน่ง  
ค่าใช้จ่าย  

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน 
     ตามสัญญาเงินยืมเลขที่……………………….. 

วันที่………………………………………………… 

ลงชื่อ..........................................................ผู้จ่ายเงิน 
         (..............................................................) 

ต าแหน่ง .................................................................................... 
วันที่...................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 
แบบ 8708 



แบบ บก.111 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม 

 
วันเดือนปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 1. ออกจากที่พักบ้านเลขที่...............หมู่................. 
ถนน....................................ต าบล.......................... 
อ าเภอ................................. จังหวัด....................... 
ถึงสถานีขนส่ง ...................................................... 
จังหวัด................................................................... 
โดยรถรับจ้าง/รถประจ าทาง(ไป-กลับ)    เป็นเงนิ 

  

 2.จากสถานีขนส่ง ............................................... 
จังหวัด................................................................. 
ถึงสถานีขนส่ง ...................................................... 
จังหวัด................................................................... 
(ไป-กลับ)                                      เป็นเงิน 

  

 3. จากสถานีขนส่ง ............................................... 
จังหวัด.................................................................... 
ถึง.......................................................................... 
(ระบุสถานที่ทีไ่ปราชการ) 
โดยรถรับจ้าง (ไป-กลับ)                     เป็นเงิน 

  

 4. จากสถานีขนส่ง ............................................... 
จังหวัด.................................................................... 
ถึงที่พักบ้านเลขที่...............หมู่................. 
ถนน....................................ต าบล.......................... 
อ าเภอ................................. จังหวัด....................... 
โดยรถรับจ้าง/รถประจ าทาง(ไป-กลับ)     เป็นเงนิ 

  

รวมเงินทั้งสิ้น  

รวมทั้งสิ้น (อักษร) ........................................................................... ............................... 
 
 ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหนง่................................................. .......... 
ส านัก/กอง/ส่วน................................................................ .............ขอรับรองว่ารายจ่ายที่กล่าวไว้ข้างบนนี้ไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และ ข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้  
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เบิก 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 
วันที่.................................................. 



รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน.......................................(รถยนต์ราชการ) 
ไปราชการ จังหวัด....................................................... 

ตั้งแต่วันที่.......................................................................................... 
วันเดือน

ปี 
เวลาออก รายการ เวลาถึง ระยะทาง 

จ านวน
น้ ามัน 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (............................................................................)    

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เบิก 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 



รายละเอียดการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน.......................................(รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ส่วนตัว) 
ไปราชการ จังหวัด....................................................... 

ตั้งแต่วันที่.......................................................................................... 
วันเดือน

ปี 
เวลาออก รายการ เวลาถึง ระยะทาง จ านวนเงิน หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 ข้าพเจ้า........................................................ ..................ต าแหน่ง................................................................... 
ส านัก/กอง/ส่วน.................................................................องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม  ขอรับรองว่าได้เดินทางไปราชการ เป็นระยะทาง........................กิโลเมตร  เป็นไปตามรายงาน
การเดินทางโดยแท ้
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เบิก 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง............................................. 
 


