
สัญญาเงินยืมเลขที…่…………………..………………..  วันที่…………..…………………………  
ช่ือผูยืม………………………………..………….   จํานวนเงิน……………….…………บาท          

    ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

       ที่ทําการ  โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
       วันที่…..…….เดือน…………………….พ.ศ……..….. 
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน    ………………………………………………… 

               ตามคําสั่ง/บันทึกที…่………………………….…..………………..ลงวันที…่……………..…………….  อนุมัติให
ขาพเจา…………………………………………..……………ระดับ………..……………….ตําแหนง……………….……………………….. 
สังกัด……………………………………………………………….พรอมดวย……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เดินทางไปปฏิบัติราชการ (ที่ไหน/เรือ่งอะไร)…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………โดยออกเดินทางจาก 
[    ] บานพัก   [     ] สํานักงาน   [     ] ประเทศไทย  ต้ังแตวันที…่…..เดือน…………. .พ.ศ...……เวลา…………..น. 
และกลับถึง [    ] บานพัก  [    ] สํานักงาน  [     ] ประเทศไทย วันที่……เดือน…………..พ.ศ….……เวลา…..… น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี……………….วัน……………….ช่ัวโมง 

               ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ   [ ]  ขาพเจา    [ ] คณะเดินทาง   ดังน้ี  
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท……………………………………………..จํานวน……………..วัน รวม…………………….… บาท 
คาเชาที่พักประเภท………………………………………………….….…..จํานวน……………..วัน รวม………………………. บาท 
คาพาหนะ…………………………..…………………………………………….………………………..  รวม………………….……. บาท 
คาใชจายอื่น……………..……………………………………………..........................................  รวม…………………………บาท 
                      รวมเงินทั้งสิ้น….………………………………บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)………………………………………….……………………………………………………………………. 

               ขาพเจาขอรบัรองวารายการทีก่ลาวมาขางตนเปนความจรงิ และหลักฐานการจายทีส่งมาดวย   
จํานวน………………..ฉบับ  รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูตองตามกฎหมายทกุประการ 
 
 
     ลงช่ือ………………………….…………………….  ผูขอรับเงิน 
            (……..……………………………………...)  
     ตําแหนง………………..……………………………..  
            

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว  อนุมัติใหจายได 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

ลงช่ือ…………………………………………                ลงช่ือ……………….…………………………………… 
       (…………………………………………)                          (…………………………………………….) 

สวนที่ 1 แบบ 8708 



ตําแหนง…………………………………………              ตําแหนง………………….……………………………. 
วันที่……………………………………………..              วันที่……………………….…………………………….. 

  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน………………………………….บาท 
(…………………………………………………………………………………….) ไวเปนการถูกตองแลว 

ลงช่ือ……………………………………………….. .ผูรับเงิน             ลงช่ือ…………………………………….ผูจายเงิน 
        (…………………………………………..)                       (………………………………………..) 
ตําแหนง………………………………………………           ตําแหนง………………………………………… 
วันที่……………………………………………..            วันที่……………………………………………. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที…่……………………………… วันที่……………………………………….. 

หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

คําช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบบัเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
      เริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที ่
      แตกตางกันของบุคคลน้ันในชองหมายเหตุ 
2. กรณีย่ืนขอเบกิคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปที่รบัเงิน  
     กรณีที่มกีารยืม เงิน ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขทีส่ัญญายืมและวันทีอ่นุมัติเงินยืมดวย 
3.  กรณีย่ืนขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมอืช่ือในชองผูรับเงิน ทัง้น้ี 
     ใหผูมสีิทธิแตละคนลงลายมอืช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน  (สวนที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

วัน เดือน ป รายละเอียดการจายเงิน จํานวนเงิน หมายเหตุ 
  

1. คารถ.............................................................. 
  

จาก .......................................................... 

ถึง ............................................................ 

อัตราเที่ยวละ...................ไป-กลับ รวม ............ เที่ยว 

เปน เงิน ..............................บาท 

2. คารถ.............................................................. 

จาก .......................................................... 

ถึง ............................................................ 

อัตราเที่ยวละ...................ไป-กลับ รวม ............ เที่ยว 

เปน เงิน ..............................บาท 

3. คารถ.............................................................. 

จาก .......................................................... 

ถึง ............................................................ 

อัตราเที่ยวละ...................ไป-กลับ รวม ............ เที่ยว 

เปน เงิน ..............................บาท 

 รวมทั้งสิ้น   
 
 รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)........................................................................................................... 
  

ขาพเจา……………........................................................................ตําแหนง........................…………………. 
สังกัด/โรงเรียน......................................…………………….กอง สพม. 5 ขอรับรองวา รายจายขางตนน้ีไมอาจเรียก 
ใบเสร็จรับเงินได และขาพเจาไดจายในนามของราชการโดยแท 
 
             (ลงช่ือ)........................................................…… 
          (……………………………………………………………) 

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



             แบบ 8708 

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ช่ือสวนราชการ……โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม…….จังหวัด…ลพบุร…ี………     

ประกอบใบเบกิคาใชจายในการเดินทางของ……………………………………………………………………………ลงวันที…่…………เดือน…………………..……………..พ.ศ……………… 
ลํา 
ดับ
ที่ 

ชื่อ ตําแหนง 
คาใชจาย 

รวม 
ลายมือชื่อ 
ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป 
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

รวมเงิน       ตามสัญญาเงินยืมเลขที…่…วันที่……………………… 
 

จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)…………………………………………………………………………………………………….……………...ลงช่ือ……………………………………………………ผูจายเงิน 
                                                                   (…………………………………………………) 
คําช้ีแจง 1. คาเบี้ยเล้ียงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละและจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ                          ตําแหนง…………………………………………………………… 
           2.ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม       วันที…่………………………………………… 
           3. ผูจายเงินหมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมน้ันใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน 



                                               บันทึกขอความ 

สวนราชการ    โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
ที่ …………  / 255…….   วันที่ …….…… เดือน ………………………………………… พ.ศ. 255….. 
เรื่อง  ขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวไปราชการ 

 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
  
 ตามที่โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม อนุมัติใหขาพเจาเดินทางไปราชการ (เรือ่งที่ไปราชการ..........................................) 
ที่.........................................ระหวางวันที่........เดือน......................พ.ศ...........ถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.............น้ัน 
โดยออกเดินทางจาก................................................ถึง................................................รวมระยะทาง..................กิโลเมตร 
เหตุที่ใชรถยนตสวนตัวเน่ืองจาก.............................................................................................................................. 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุญาต 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูขอ                    
       ( ................................................. )     

 
เพื่อโปรดพจิารณาอนุญาตใชรถยนตสวนตัวตามเสนอ 
 

       ลงช่ือ.......................................................เจาหนาที่การเงิน 
                           ( ................................................. ) 
 
 

 อนุญาต 
  ไมอนุญาต………………………………………….. 
      …………………………………………………………. 
 

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

               (…………………………………….) 
ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม  
ท่ี  ..................../๒๕๕....   วันท่ี  ....................เดือน............................. พ.ศ. ........................ 
เรื่อง  ขออนุญาตเดินทางไปราชการและขออนุมัติจายเงินคานํ้ามันรถยนตสวนตัว 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
 

 ดวยขาพเจาไดรับมอบหมายใหไปราชการตามหนังสือที.่................................................ลงวันที่.................................. 
ระหวางวันที.่..............เดือน.....................................พ.ศ................... ถึง วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................... 
รวม............วัน ณ...................................................................................................................................................................... 
เปนเวลา..........................วัน โดยการเดินทางครั้งน้ีมีสมาชิกรวมเดินทางจํานวน................ ..คน เปน ครู................คน               
นักเรียน...........................คน ในชวงเวลาดังกลาวรถยนตสวนกลางของโรงเรียนไมวาง ขาพเจาจึงขออนุญาตใชรถยนต
สวนตัว หมายเลขทะเบยีน ........................... เดินทางไปครั้งน้ี ซึ่งระยะทางต้ังแต..................................................................
ถึง สถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนา รวมทั้งสิ้น .........................กิโลเมตร 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
   ๑. อนุญาตเดินทางไปราชการ 
   ๒. อนุญาตการใชรถยนตสวนตัว 
   ๓. อนุมัติจายเงินคานํ้ามันรถสวนตัว จํานวน ...................................... บาท 
 
       ลงช่ือ........................................................... 
              (.......................................................)  
        

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ความคิดเห็นของหวัหนางานงบประมาณแผนงาน 
.......................................................................  ............................................................................. 

ลงช่ือ.......................................................                    ลงช่ือ....................................................... 
        ( ................................................. )          ( ................................................. ) 
 
ความคิดเห็นของหัวหนางานยานพาหนะ   ความคิดเห็นของหัวหนางานการเงิน 
.......................................................................  ............................................................................. 

ลงช่ือ.......................................................                    ลงช่ือ....................................................... 
        ( ................................................. )          ( ................................................. ) 
 
    ทราบ อนุมัติตามขอ ๑ – ๓ 
 

ลงช่ือ .................................................. 
         (.............................................) 
ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 


