


 

 

ค ำน ำ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหาร

บัญชี งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านงานบริหารการเงิน เกี่ยวกับการยืมเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การน าส่ง
เงินรายได้แผ่นดิน การน าฝากและถอนเงินประกันสัญญา การน าฝากและถอนเงินอาหารกลางวัน การเบิก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาบุตร   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าเอกสารไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สาระส าคัญ 
การฝึกอบรม   หมายความว่า  การอบรม ประชุม สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ)  ศึกษาดูงานมี

โครงการหลักสูตร  ช่วงเวลาที่ชัดเจนแน่นอน  เพ่ือพัฒนาบุคคล  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่มีการ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ 
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน) 

บุคลากรของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมประเภท ก  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุลากรของรัฐ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

การฝึกอบรมประเภท ข  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุลากรของรัฐ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ระดับ 1-8 

การฝึกอบรมบุคลากรภายนอก  หมายความว่า  ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 

ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้ 
1. ประธานในพิธีเปิดหรือปิด  ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ 
2. เจ้าหน้าที่ 
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่สามารถเบิกได้ 
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร 
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม (ดูมาตรการของ สพฐ.) 
9. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับอบรม 
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
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12. ค่าสมนาคุณวิทยากร  ในกรณีมีลักษณะเป็น 
12.1 การบรรยาย  จ่ายได้ 1 คน/1 ชั่วโมง 
12.2 การอภิปราย  จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน / 1 ชั่วโมง โดยรวมถึงผู้ด าเนินรายการด้วย 
12.3 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติหรือท ากิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มสัมมนา แบ่งกลุ่มอภิปราย  

จ่ายได้กลุ่มๆละไม่เกิน 2 คน 
อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่ 

ก็ตามจ่ายได้ 
- ฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท 
- ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก  ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

ข) วิทยากรทีไม่ใช่บุคคลตาม ก) 
- ฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600  บาท  
- ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอกไม่เกินชั่วโมงละ 1,200  บาท 

กรณีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่ก าหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเป็นเจ้าของงบประมาณ (ดูค าสั่งมอบอ านาจของ สพฐ.) 

13.  ค่าอาหาร 
14.  ค่าเช่าที่พัก 
15.  ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายตาม 1 – 9 ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม 10  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินใบละ 200 บาท (ตามมาตรการของ สพฐ.) 
ค่าใช้จ่ายตาม 11 ให้เบิกได้เทา่ที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท (ดูมาตรการของ สพฐ.) 
ค่าใช้จ่ายตาม 12 – 15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดไว้ 

การนับเวลาบรรยาย 

ก) บรรยายไม่น้อยกว่า 50 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
ข) บรรยายไม่น้อยกว่า 25 นาที แต่ไม่ถึง 50 นาท คิดเป็นครึ่งชั่วโมง 
การนับเวลาบรรยายไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม ให้อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการ
ฝึกอบรม ที่จะพิจารณาจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ตามความจ าเป็น และในอัตราที่เหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่ก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินการเบิกเงิน 
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
2. ด าเนินการฝึกอบรม สัมมนา หรืออ่ืนๆ ตามท่ีได้รับการอนุมัติ 
3. รวบรวมเอกสาร / หลักฐานเพ่ือขอเบิกเงิน 

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
1. หนังสือเสนอขออนุมัติเบิกเงิน 
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสวนราชการแล้ว 
3. ใบเสร็จรับเงิน 

- ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าท่ีพัก (ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบ FOLIO) 

กรณีท่ีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้ 
- ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรหรือ 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- ใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตร 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 
- แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 

6. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมลงลายมือชื่อ 
7. ตารางการเรียน 

 

กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม 

 ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง      
และเครื่องดื่ม ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางฯ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรม              
จะสามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าวได้ เฉพาะวันที่ที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น  ดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  

เบิกในอัตราวันละ 270 บาท 
- ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทช านาญการพิเศษลง วันละ 240 บาท 
 

การนับเวลา 
กรณีพักค้างคืน  เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก สถานที่ท างาน จนกลับถึงที่พัก สถานที่

ท างาน นับเวลาได้ เกิน 24 ชั่วโมง คิดเป็น  1 วัน หากนับได้ ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง              
คิดเป็นอีก  1 วัน 

กรณีไม่พักค้างคืน  เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก สถานที่ท างาน จนกลับถึงที่พัก สถานที่
ท างาน นับเวลาได้เกิน 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งวัน 
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  หักเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้มื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

สรุปได้ดังตาราง 

ระดับ 
ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารให้จ านวนมื้อต่อวัน/เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ต่อวัน 

ไม่จัดอาหารให้ 1 มื้อ 2 มื้อ 
ช านาญการพิเศษลงมา 240 160 80 
เชี่ยวชาญขึ้นไป 270 180 90 

  

อนึ่ง หากสถานที่พักค้างจัดอาหารเช้าให้  ถือว่าผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารให้  1  มื้อ 

การเบิกเงินค่าเช่าพัก  การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหารหรือ
ยานพาหนะ  ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน หากผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เป็นบุคลากรของรัฐให้
เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินไป
ราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบการฝึกอบรม 

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 

(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกิน 2,000  บาท ไม่เกิน 1,100  บาท 

2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมภายนอก 

ไม่เกิน 1,200  บาท ไม่เกิน 750  บาท 
 

หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักที่สถานพักแรมเรียกเก็บ   
กรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 

     ค่าเช่าห้องพักคู่  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักสถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้า
พักรวมกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

 การยืมเงิน  การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจได้อนุมัติ
ให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินแล้วเท่านั้น 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ผู้ประสงค์จะยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการใดๆ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบเงินงบประมาณก่อนว่าเงินที่จะยืมนั้น ได้รับการอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว 
หรือไม่ ถ้าได้รับการอนุมัติแล้วตามหนังสืออนุมัติเงินประจ างวดใด 

2. จัดท าเอกสาร 
- บันทึกขออนุมัติขอยืมเงิน 
- สัญญายืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ 
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- ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 1 ฉบับ 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ หลักฐานการอนุมัติให้ไปราชการ 

หนังสืออนุมัติเงินประจ างวด   หากไม่มีเงินงบประมาณดังกล่าวให้ประสานกับกลุ่มนโยบายและแผน 
(เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ หรือ งานแผน) หรือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเงินประจ างวดส่วนจังหวัด) 

3. กรณีเป็นการยืมเงินเพ่ือจัดอบรมฯ หรือ ไปเข้ารับการฝึกอบรม ให้แนบตารางการ  
อบรมฯ หรือก าหนดการอบรม 

4. กรณีเป็นการประชุมราชการ  ให้แนบวาระการประชุม  หนังสือเชิญประชุม 
5. ยื่นเอกสารตามข้อ 2 ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อด าเนินการเสนอ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ระยะเวลาการส่งคืนเงินยืม 

1. ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินสด (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
1.1  กรณียืมไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ส่งใช้ภายใน 15 วัน          

นับจากวันที่กลับมาถึง 
1.2 กรณีการปฏิบัติราชการอ่ืน  นอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้ส่งใช้ภายใน 30 วัน  

นับจากวันที่ได้รับเงิน 

 หลักฐานประกอบการส่งใช้เงินยืม 
1. กรณียืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  แยกเป็น 

1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 
 1.1.1  หนังสือเชิญวิทยากร 
 1.1.2  ใบส าคัญรับเงิน 
 1.1.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    

พร้อมรับรองส าเนา 
1.2   ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1.2.1 บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
1.2.2 ใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้ประกอบการเป็นห้าง ร้าน บริษัท โรงแรมฯ 
1.2.3 ใบส าคัญรับเงิน กรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับจ้างประจ า และไม่มี 

ใบเสร็จรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนา 
       1.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
   1.3.1  บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.3.2  แนบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) แยกตามการเดินทางไปราชการ 
    1)  คนเดียว 
    2)  เป็นหมู่คณะ 
   1.3.3  ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักพร้อม FOLIO (ใบแจ้งรายการของโรงแรม) 
   1.3.4  กากตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) หรือใบเสร็จ 
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ตัวอย่าง 

 

- สัญญายมืเงิน 
- แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ใบส าคัญรับเงิน 
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สัญญายืมเงิน 

 

ยื่นต่อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

เลขท่ี         /256..… 

วันครบก าหนด 

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

ข้าพเจ้า   ………………………………………………….……………………………………………..………. ต าแหน่ง............................................................... 
 สังกัด ……………..………………………………………….……จังหวัด อุบลราชธาน ีมีความประสงค์ขอยืมเงินจาก   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย........................................................ ตามรายการดังนี้ 

 

 

 

                                                                      

 ตัวอักษร(..................................................................................................)   รวมเงิน 

  

 

  

 

      ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการและจะน าใบส าคญัคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือ
จ่าย(ถ้าม)ี ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังคือภายใน ........วัน หลังจากปฏิบัตภิารกิจเสร็จสิ้น  ถ้า
ข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบีย้หวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึง
ได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

             ลงช่ือ...................................................................................ผู้ยืม                      วันท่ี..................................... 
                   (.................................................................) 
          ต าแหน่ง............................................................. 

เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
          ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยมืฉบับนี้ได้ จ านวน …………….............................................  บาท 
(..........................................................................................................) 

        ลงช่ือ....................................................................................                              วันท่ี.......................................... 

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

ค าอนุมัติ 
         อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ จ านวน .............................................................บาท 

(..................................................................................................) 
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          ลงช่ือ………………….................................................ผู้อนุมตัิ                    วันที่................................................. 

       ได้รับเงินยืมจ านวน  จ านวน.............................................................................  บาท 
(.............................................................................................................) 

        ลงช่ือ.................................................ผูร้ับเงิน                                  วันท่ี........................................……...... 

 

รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งท่ี วันเดือน ป ี

รายการส่งใช้ 

คงค้าง ลายมือช่ือผูร้ับชื่อ ใบรับเลขท่ี เงินสดหรือ
ใบส าคัญ 

จ านวนเงิน 
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หมายเหตุ    (1) ยื่นต่อผู้อ านวยการคลัง หัวหน้าคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอื่นใดท่ีปฏิบตัิเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 
     (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงิน 
     (3) ให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินไปใช้จ่าย 
     (4) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ของ......................................................................................................... กับคณะ..........................................คน 

ไปราชการที่.............................................................................................................................................................................. 

ระหว่างวันท่ี................................................................................. ถึงวันท่ี ..............................................รวม......................วัน 

ค่าใช้จ่ายเงิน ดังรายการต่อไปนี ้

ที่ รายชื่อผู้ไปราชการ 
จ านวน 

เบิกจ่ายเป็นค่า 

รวม หมายเหต ุ
วัน เบี้ยเลีย้ง ที่พัก พาหนะ อ่ืนๆ 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายเงินตามประมาณการนีต้่อไป 

 

 

       (...............................................................................) 

        ผู้เสนอประมาณการขอเบิก 

 

 

ใบส าคัญรับเงิน 

          เขียนที่ .................................................... 
         วันท่ี.............เดือน...................... พ.ศ. .................. 

 ข้าพเจ้า ..................................................................ท่ีอยู่...................ต าบล...............อ าเภอ.....................จังหวัด
................................... ได้รับเงินจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง   จังหวัด
อุบลราชธาน ี ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 

 

รายการ 

 

 

จ านวนเงิน 

 

หมายเหตุ 

 

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

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

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

 

 

 

 

รวมเงิน  
 

 

จ านวนเงินเป็น(ตัวอักษร)  ……………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน 

 (.........................................................) 

 

 ลงช่ือ......................................................ผูจ้่ายเงิน 
 (.........................................................) 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 - สรุปสาระส าคัญ 
ลักษณะการเดินทางไปราชการ (ชั่วคราว) ที่มีสิทธิเบิกได้ 

1. ไปราชการนอกท่ีตั้งสถานศึกษา 
2. ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2. ค่าเช่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการ 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง 
1. นับตั้งแต่ออกจากที่อยู่ (บ้านพัก) หรือโรงเรียนจนกลับบ้านถึงที่อยู่ (บ้านพัก) หรือโรงเรียน 
2. กรณีท่ีต้องพักแรม ถ้านับเวลาได้ 24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วันถ้ามีเศษเกิน 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน 
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3. กรณีท่ีไม่พักแรม ถ้านับเวลาได้เกิน 12 ชั่วโมง คิดเท่ากับ 1 วัน ถ้าไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6  
ชั่วโมง คิดเท่ากับครึ่งวัน 
 
ค่าพาหนะ 

1. ค่าโดยสารยานพาหนะ 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. ค่าระวางบรรทุก 
 
- พาหนะประจ าทาง หมายถึง พาหนะที่ให้บริการทั่วไปเป็นประจ าและมีเส้นทางแน่นอน มีการเก็บ
ค่าโดยสารแน่นอน 

 - ในกรณีใช้พาหนะอ่ืนให้ผู้เดินทางชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
 
การเบิกจ่าย 

1. โดยปกติการเดินทางไปราชการ ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและประหยัด 
2. เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง 

 
ข้อยกเว้น กรณีไม่ใช้ยานพาหนะประจ าทางและใช้ยานพาหนะรับจ้าง 

1. ไม่มียานพาหนะประจ าทาง 
2. มียานพาหนะประจ าทางแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ของราชการ 
3. ให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น 
4. การเดินทางโดยใช้พาหนะรับจ้าง 

 
 

เงื่อนไขการเดินทาง กระทรวงการคลัง มาตรการประหยัด สพฐ. 

ข้ าม เข ต ระห ว่ า งก ท ม .กั บ
จังหวัดที่มีเขตติดต่อ กทม. 

 - เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 
600 บาท 

- เท่าท่ีจ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท 
- กรณีเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เท่าท่ีจ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 

ข้ามเขตจังหวัดอ่ืนๆ - เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 
500 บาท 

เท่าท่ีจ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท 

 
5. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่อยู่ (บ้านพัก) ที่พักกับสถานที่ไปปฏิบัติราชการภายในจังหวัด 

เดียวกันเบิกได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว 
6. การขอค่าชดเชยน้ ามัน กรณีท่ีใช้ยานพาหนะส่วนตัว 

1) ค่าชดเชย อัตราที่ก าหนด  - รถยนต์  กม.ละ  4  บาท 
- รถจักรยานยนต์ กม.ละ  2  บาท 

     2)  การค านวณระยะทาง 
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 - ใช้เส้นทางกรมทางหลวง 
 - หน่วยงานอื่น เช่น จังหวัด ท้องถิ่น ก าหนด 
 - ถ้าไม่มีให้ผู้ขอเบิกรับรองกันเอง 
 

หลักฐานการเบิก 
 - กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน 
 - กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 
 - กรณีซ้ือ E-Ticket ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้ลูกจ้าง และข้าราชการ 
 - อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ในลักษณะเหมาจ่าย 
 

ข้าราชการ อัตรา (บาท : วัน : คน) 

ข้าราชการระดับ 8 ลงมาหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 240 
ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 270 

 
2. ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร ดังนี้ 

 1) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

ข้าราชการ 
ห้องพัก  
คนเดียว 

ห้องพักคู่ 
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ข้าราชการต าแหน่งระดับ 8 ลงมาหรือที่เทียบเท่าให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่
เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว               
      ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมสองคนขึ้นไปต่อ
หนึ่งห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพัก
คู ่เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจ
พักรวมกับผู้อ่ืนได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักเดียว 

1,500 850 

ข้าราชการต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือที่เทียบเท่าให้เบิกในอัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้              
     ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะและมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกันกับที่พัก
เพ่ือเป็นที่ประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เพ่ิมข้ึน ส าหรับห้องพักอีกห้องในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือจะเบิก
ค่าเช่าห้องชุดแทน ในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียวก็ได้ 

2,500 1,400 

 

 2) กรณีเลือกเบิกค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้ 

ข้าราชการ อัตรา (บาท : วัน : คน) 

ข้าราชการระดับ 8 ลงมาหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 800 
ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 1,200 

 
- ประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ ที่  2 )         
พ.ศ.2554  (ท้ังนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553) 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียน กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ขอใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบุหมายเลข 
ทะเบียนรถ 
 2. เมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวระบุในช่องค่าพาหนะใช้รถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปราชการครั้งนี้
เป็นระยะทางกี่กิโลเมตรคูณ 4 บาท เช่น ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว จ านวนระยะทาง (ไป – กลับ)          
100 กิโลเมตร เป็นจ านวนเงิน 400 บาท เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนผ่านเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขอเบิกเงิน 
 3. เจ้าหน้าที่การเงิน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติและจ่ายเงินให้ต่อไป 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. บันทึกขออนุมัติเบิก 
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
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3. ส าเนาหนังสือ/ค าสั่งให้ไปราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
สัญญาเงินยืมเลขที่...............................................................วันที่......................................... ..................ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม...............................................................จ านวนเงิน..................... ........บาท           แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

.........................................(1)................................... 
(2) วันที่................เดือน.....................พ.ศ................. 

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ....................................(3)............................... 

  ตามค าสั่ง/บันทึก  ที่..................(4)................ลงวันที่............................................ได้อนุมัติให้ 
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ข้าพเจ้า...................................(5)........................................ต าแหน่ง.............................(6)................................ 
สังกัด.......................................(7)..................................พร้อมด้วย...............................(8)................................. 
ออกจากบ้านเลขท่ี............................................................(9).............................................. ................................ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.................................................(10)............................................................................ 
............................................................................................................................. ...............โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่...........เดือน........(11).........พ.ศ.........เวลา............น. 
และกลับถึง   บ้านพัก    ส านักงาน ประเทศไทย วันที่..........เดือน......(12).......พ.ศ.......เวลา.......น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้...............(13)................วัน.......................ชั่วโมง 
  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท.............(14)............... จ านวน..........(15)...........วัน  รวม............(16)..........บาท 
ค่าเช่าที่พัก.........................(17)............................. จ านวน..........(18)............วัน  รวม............(19).. ........บาท 
ค่าพาหนะ.....................................(20)....................................................................รวม............(21)..........บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น..................................(22)....................................................................รวม.. ..........(23)..........บาท 
             รวมเงินทั้งสิ้น....................(24)...........บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)..........................................(25)................................................................ ........................ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จ านวน...............(26).............ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ............................(27).............................ผู้ขอรับเงิน 
            (..................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................. 
 
 
 
ค าอธิบายการกรอกรายละเอียด  (1) 

1) สถานที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง 
2) วันเดือนปีที่เขียนรายงานการเดินทาง 
3) ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้มีอ านาจการจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี 
4) ค าสั่งหรือบันทึกอนุญาตให้ไปราชการ 
5) ชื่อ – สกุล ผู้ขอเบิก 
6) ต าแหน่งของผู้เบิก 
7) ชื่อโรงเรียน 
8) กรณีท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะ 
9)  บ้านพัก/ที่พัก (ถ้าออกจากโรงเรียนให้เขียนโรงเรียน) 
10)  สถานที่ทีไ่ปราชการและเรื่องที่ไปราชการ 
11)  วันเดือนปีเวลาที่ออกเดินทาง 
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12)  วันเดือนปีเวลาที่กลับถึงบ้านพัก/ที่พัก/โรงเรียน 
13)  จ านวนวัน/ช.ม.ที่ไปราชการ 
14)  ประเภทของสิทธิที่เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ในการไปราชการครั้งนั้นๆ 
15)  จ านวนวันที่มีสิทธิในการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
16)  จ านวนเงินที่มีสิทธิได้รับ 
17)  ประเภทของสิทธิที่ใช้เบิกในครั้งนั้นๆ 
18)  จ านวนวันที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ 
19)  จ านวนเงินที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ 
20)  ประเภทค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
21)  จ านวนเงินค่าพาหนะที่เบิก 
22)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเบิก เช่น ค่าทางด่วน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียนฯ 
23)  จ านวนเงินที่พัก 
24)  จ านวนเงินรวมที่ขอเบิกทั้งหมด 
25)  จ านวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็นตัวอักษร 
26)  จ านวนหลักฐานที่ใช้ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
27)  ชื่อ – สกุล ผู้ขอเบิก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้      
                                                              
ลงชื่อ........................... (1)................................                
         (.......................................................)                                  
ต าแหน่ง............................................................                   
วันที่..............................(2)................................ 

อนุมัติให้จ่ายได้                                    ส่วนที่2                            
 
 
ลงชื่อ.................................(3).....................................    
         (.......................................................)                                  
ต าแหน่ง.......................................................................     
วันที่..................................(4)......................................                                            

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน.....................(5).............................บาท 
(..........................................(6).........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ...................................(7).......................ผู้รับเงิน ลงชื่อ.........................(9)......................ผู้จ่ายเงิน 
 (.......................................................)   (...........................................) 
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ต าแหน่ง...........................................................  ต าแหน่ง................................................ 
วันที่.....................................(8).......................  วันที่...........................(10).................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ .......................(11).................................วันที่...........................(12)... ................... 
หมายเหตุ 
..................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ................................................... 
.............................................................................................................................................. ............................... 
........................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
.............................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ....................................................................... 

ค าชี้แจง     1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
      2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี   
ที่รับเงินกรณีท่ีมีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
      3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

 

 

 

ค าอธิบายการกรอกรายละเอียด (2) 

1) ลายมือชื่อ , ชื่อ – สกุล และต าแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจ 
หลักฐาน 

2) วันเดือนปีที่เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน 
3) ลายมือชื่อ , ชื่อ – สกุล ต าแหน่งผู้ทีมีอ านาจอนุมติ (ถ้าเป็นโรงเรียน – ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
4) วันเดือนปีที่ผู้มีอ านาจอนุมัติ (โรงเรียน – ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
5) จ านวนเงินที่ได้รับที่ขอเบิกในครั้งที่ขอเบิก 
6) จ านวนเงินที่ได้รับเป็นตัวอักษร 
7) ลายมือชื่อ, ชื่อ – สกุล ต าแหน่งของผู้ขอเบิก 
8) วันเดือนปีที่ได้รับเงิน 
9) ลายมือชื่อ, ชื่อ – สกุล ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่จ่ายเงิน 
10)   วันเดือนปีที่จ่ายจริง 
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แบบ บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ....................................(1).......................................................... 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
(2) 1. ค่ารถ...........(3)........ จาก........... (4)..……............

ถึง..............................(5).............................ไป - กลับ 
จ านวน 2 เที่ยวๆละ ...............(6)............บาท เป็นเงิน 

 
….….(7)....   
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  รวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร)................(7)......................... .........(7).......   

 
 ข้าพเจ้า...................(8)..................ต าแหน่ง...................(9)......................กอง................(10)... ........... 
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการ    
โดยแท ้
 
 
        ลงชื่อ........................(11).................... . 
        วันที่................../.........(12)...../........... 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายการกรอกรายละเอียด 

1) สถานที่ที่เขียนขอเบิก ถ้าเขียนที่โรงเรียนให้ใส่ชื่อโรงเรียน 
2) วันเดือนปีที่เดินทางไปราชการ 
3) ประเภทพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางไปราชการ 
4) สถานที่ที่ออกเดินทาง 
5) สถานที่ที่ไปราชการ( ถ้ามีการเดินทางหลายต่อให้เขียนให้ครบและบอกจ านวนเงินที่ใช้แต่ละครั้ง) 
6) จ านวนเงินที่ขอเบิกแต่ละเที่ยว 
7) จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นที่ขอเบิกเป็นตัวเลข และตัวอักษร 
8) ชื่อ- สกุล ผู้ขอเบิก 
9) ต าแหน่งผู้ขอเบิก 
10)  ส่วนราชการระดับกองที่โรงเรียนสังกัด สพป.ที่สังกัด 
11)  ลายมือชื่อผู้เบิก 
12)  วันเดือนปีที่เขียนขอเบิก 
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กรณี : เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไปราชการเป็นหมู่คณะ : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................................................                  สว่นที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่…………………………………………………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
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ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง................................................................ .................. 
สังกัด.......................................................................................................... .......................................................... 
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง.................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ...............โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม......................... ...........บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม....................................บาท 
ค่าพาหนะ......................................................................................................... รวม........ ............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม........................ ............บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (......................................................................................................)  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบบั รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบกิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (....................................................)  
      ต าแหน่ง........................................................  
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)         (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................  วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (....................................................... ........)         (.......................................................)  
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ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่.................................. .................................  วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่............................................................. ............................. 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              

           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                  (........................................................) 
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ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 
รวม 

ลงลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
รับเงิน 

หมาย
เหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
          จ านวนเงิน (ตัวอักษร)  
(.........................................................................................................)         

            

           ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ายเงิน 
                  (........................................................) 
                ต าแหน่ง................................................................... 
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กรณี :  เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

              -  เบิกค่าพาหนะ (รถโดยสาร) 

      -  เบิกค่าที่พัก 
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ไปราชการเป็นหมู่คณะ : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ (รถโดยสารฯ) ที่พัก 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................. ...............................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง....................................................... ........................... 
สังกัด................................................................................................. ................................................................... 
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
......................................................................................................... .................................................................. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ......................................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน......................... .วัน รวม....................................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ...................................................... ................................................... รวม....................................บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (........................................ ............) 
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ............................................................ .....  ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ................................... ........................  ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันท่ี.......................................................................................... 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
  

 
    

    
 

รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (..................................................................................) 

                ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง......................................................... 
อันดับ............................................ ...ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ขอ
รับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทาง
ราชการ      โดยแท้จริง                                                  

                                    ลงชื่อ....................................................... 
                     (.....................................................) 
                                                                         วันที่ .......................................................                                    
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                  (........................................................) 
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ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลงลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน 
วัน เดือน ปี 

รับเงิน 
หมาย
เหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

            จ านวนเงิน (ตัวอักษร)  (.........................................................................................................)         
  

           ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ายเงิน 
                  (........................................................) 
                ต าแหน่ง...................................................................  
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กรณี :  เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

              -  เบิกค่าพาหนะ (รถโดยสาร) 
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ไปราชการเป็นหมู่คณะ : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ (รถโดยสารฯ)  
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................. ...............................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................................................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที…่……………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่...... ..............................................ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง.............................................. .................................... 
สังกัด......................................................................................................................................................... ........... 
พร้อมด้วย.............................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ......................................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน......................... .วัน รวม....................................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ...................................................... ................................................... รวม....................................บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (........................................ ............) 
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ........................................................... ......  ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง .................................. .........................  ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง .......................................................... .  ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันท่ี.......................................................................................... 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
  

 
    

    
 

รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (..................................................................................) 

                ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง....................................................... .. 
อันดับ...............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ขอ
รับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทาง
ราชการ      โดยแท้จริง                                                 

                                    ลงชื่อ....................................................... 
                     (.....................................................) 
                                                                         วันที่ ....................................................... 
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมาย
เหตุ ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                  (........................................................) 
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ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลงลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน 
วัน เดือน ปี 

รับเงิน 
หมายเหตุ ค่าเบี้ย

เลี้ยง 
ค่าเช่าที่

พัก 
ค่า

ยานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
          จ านวนเงิน (ตัวอักษร)  
(.........................................................................................................)         

  

           ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ายเงิน 
                  (........................................................) 
                ต าแหน่ง................................................................... 
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กรณี :  เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

                -  เบิกค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน) 

           -   เบกิค่าที่พัก 
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ไปราชการเป็นหมู่คณะ : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ (ชดเชยน้ ามัน)  ที่พัก 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................. ...............................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุมัติให้  
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง.............................................. .................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 
พร้อมด้วย...................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ......................................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน......................... .วัน รวม....................................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ...................................................... ................................................... รวม....................................บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (........................................ ............) 
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ............................................................ .....  ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ................................... ........................  ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันท่ี.......................................................................................... 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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                            บันทึกข้อความ 
  

ส่วนราชการ  ............................................................................................................................. ......................... 
ที่  .........................................................................         วันที่    .............................................................
เรื่อง   ขออนุมัติไปราชการ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................................................  

ตามท่ี  ......................................................................................................................ให้ข้าพเจ้ าไป 
............................................................................................................................. ................................................ 
ในวันที่ ........................................ ณ .......................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น  

เพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติราชการ จึงขอใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน ............................ 
......................ไปราชการดังกล่าว  จาก.................................................................................. ..........................ถึง 
………………………………………………………………..เป็นระยะทาง .....................................กิโลเมตร ไป – กลับ รวม 
.................กิโลเมตร ขอเบิกกิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน ................ บาท (............................................. ..........) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติเบิกค่าชดเชยน้ ามัน 
 
 
 

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

อนุมัติ 
 
 
 
 

( ..................................................................  ) 
           ผอ.รร. ................................................................ 
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวม
เงิน 

ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                  (........................................................) 
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ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 
รวม 

ลงลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ปี 
รับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

            จ านวนเงิน (ตัวอักษร)  (.........................................................................................................)         
 

 

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

         ต าแหน่ง................................................................... 
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กรณี :  เดินทางไปราชการคนเดียว 

                -  เบิกค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน) 
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ไปราชการคนเดียว : เบิกเฉพาะค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน)   
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................................................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง........... ....................................................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 
พร้อมด้วย................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ........................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม...... ..............................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ.................................................................... ..................................... รวม....................................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (....................................................)  
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ.............................................................. 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ................................................ ...........  ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่..........................................................................................  
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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                           บันทึกข้อความ 
  

ส่วนราชการ  ............................................................................................................................. ......................... 
ที่  ............................................................. ............         วันที่    .............................................................
เรื่อง   ขออนุมัติไปราชการ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................................................  

ตามท่ี  ......................................................................................................................ให้ข้าพเจ้าไป  
............................................................................................................................. ................................................ 
ในวันที่ ........................................ ณ .......................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น  

เพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติราชการ จึงขอใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน ............................ 
......................ไปราชการดังกล่าว  จาก.................................................................................. ..........................ถึง 
………………………………………………………………..เป็นระยะทาง .....................................กิโลเมตร ไป – กลับ รวม 
.................กิโลเมตร ขอเบิกกิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน ................ บาท (............................................. ..........) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติเบิกค่าชดเชยน้ ามัน 
 
 
 

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

อนุมัติ 
 
 
 
 

( ..................................................................  ) 
            ผอ.รร. ................................................................ 
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กรณี :  เดินทางไปราชการคนเดียว 

                -  เบิกค่าพาหนะ (รถโดยสาร) 
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ไปราชการคนเดียว : เบิกเฉพาะค่าพาหนะ (รถโดยสารฯ)   
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................................................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง......... ......................................................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 
พร้อมด้วย............................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง........................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ..........................โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม.... ................................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ.................................................................. ....................................... รวม....................................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (.................................................... ) 
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง .............................................. .............  ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่..........................................................................................  
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
  

 
    

  
  

  

รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (..................................................................................) 

                ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.......................................... ............... 
อันดับ...............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปใน
งานของทางราชการ      โดยแท้จริง                                                  

                                    ลงชื่อ....................................................... 
                     (.....................................................) 
                                                                         วันที่ ....................................................... 
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กรณี :  เดินทางไปราชการคนเดียว 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง   

    -  เบิกค่าที่พัก                     
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ไปราชการคนเดียว : เบิกเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................. ...............................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง................................................... ............................... 
สังกัด............................................................................................. ....................................................................... 
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ......................................... 
.............................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .............................................................. ........ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก  
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม....................................บาท  
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ......................................................................................................... รวม........ ............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น............................................................................ .......................... รวม....................................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (........................................................................................... ...........) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ...................................................... ..ผู้ขอรับเงิน 
               (....................................................)  
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได ้
 

ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................) 
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่................................................................... 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.................................................... ...) 
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่..................................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่............................................................. ............................. 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )  
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                  (........................................................) 
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กรณี :  เดินทางไปราชการคนเดียว 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง   

    -  เบิกค่าพาหนะ(รถโดยสาร) 

    -  เบิกค่าที่พัก                    

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



58 

 

ไปราชการคนเดียว : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ (รถโดยสารฯ) ทีพ่ัก 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่............................. ...............................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง............................................................................... ... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 
พร้อมด้วย.................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................ ............................................... 
......................................................................................................................... .................................................. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง............................................................................................... ............................ 
........................................................... .................................................................................โดยออกเดินทางจาก  
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม....................................บาท  
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ......................................................................................................... รวม........................... .........บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม....................................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (....................................................)  
      ต าแหน่ง........................................................  
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ.................................................................  ลงชื่อ..............................................................  
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง........................................................... . 
วันที่...................................................................   วันที่...................................... ............................. 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................  ต าแหน่ง........................................................... .... 
วันที่...................................................................   วันที่........................................................... .......... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่............................................................. ............................. 
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 

                                                                                               (.......................................................)
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
   - ค่ารถ     
      จาก     
        
      ถึง     
        
     เที่ยวละ       บาท ไป-กลับ    เที่ยว เป็นเงิน     
  

 
    

  
  

  

รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (..................................................................................) 

                ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.........................................................  
อันดับ...............................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ขอ
รับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของทาง
ราชการ      โดยแท้จริง                                                  

                                    ลงชื่อ....................................................... 
                     (.....................................................) 
                                                                         วันที่ ....................................................... 
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กรณี :  เดินทางไปราชการคนเดียว 

-  เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง   

    -  เบิกค่าพาหนะ(ชดเชยน้ ามัน) 

    -  เบิกค่าที่พัก                    
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ไปราชการคนเดียว : เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน) ท่ีพัก 

 
สัญญาเงินยืมเลขที่.........................................วันที่.................. ..........................................                ส่วนที่1 
ชื่อผู้ยืม....................................................... .............................จ านวนเงิน......................... บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

       ที่ท าการ......................................................... 
   วันที่………………………………………….………………………… 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................... 

  ตาม.........................................................ลงวันที่....................................................ได้อนุ มัติให้ 
ข้าพเจ้า ...............................................................ต าแหน่ง........................................... ....................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ............................................. 
พร้อมด้วย.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................ ............................................... 
......................................................................................................................... .................................................. 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............โดยออกเดินทางจาก 
 บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่..........เดือน..................พ.ศ...............เวลา..............น. 
และกลับถึง บ้านพักส านักงานประเทศไทย วันที่..........เดือน................พ.ศ..............เวลา..............น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ......................วัน 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท...................................จ านวน..........................วัน รวม......................... ...........บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท.................................................จ านวน..........................วัน รวม................... .................บาท 
ค่าพาหนะ.................................................................................................... ..... รวม....................................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น...................................................................................................... รวม..... ...............................บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   (..................................................................................................... .) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน............................ฉบบั รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบกิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน  
               (....................................................)  
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      ต าแหน่ง........................................................ 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายที่แนบ           อนุมัติให้จ่ายได้ 
ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงชื่อ.................................................................   ลงชื่อ................................ .............................. 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง............................................................ 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. . 
 

 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน............................................บาท 

(........................................................)  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...............................................................)          (.......................................................)  
ต าแหน่ง ...........................................................   ต าแหน่ง.................................... ........................... 
วันที่...................................................................   วันที่.................................................................. ... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................วันที่............. .............................................................................  
 
 

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

 

ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ         
เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

            2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

            3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ 
ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2 )        
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                           บันทึกข้อความ 
  

ส่วนราชการ  ............................................................................................................................. ......................... 
ที่  ............................................................. ............         วันที่    .............................................................
เรื่อง   ขออนุมัติไปราชการ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................................................  

ตามท่ี  ......................................................................................................................ให้ข้าพเจ้าไป  
............................................................................................................................. ................................................ 
ในวันที่ ........................................ ณ .......................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น  

เพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติราชการ จึงขอใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน .......................... .. 
......................ไปราชการดังกล่าว  จาก.................................................................................. ..........................ถึง 
………………………………………………………………..เป็นระยะทาง .....................................กิโลเมตร ไป – กลับ รวม 
.................กิโลเมตร ขอเบิกกิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน ................ บาท (............................................. ..........) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติเบิกค่าชดเชยน้ ามัน 
 
 
 

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

อนุมัติ 
 
 
 
 

( ..................................................................  ) 
            ผอ.รร. ................................................................ 
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ใบแนบค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่าย ชื่อ 
ประเภท 

ระหว่าง
วันที-่วันที่ 

จ านวน
วัน 

อัตรา
วันละ 

จ านวน
คน 

จ านวน
เงิน 

รวมเงิน ชื่อโรงแรม 
เอกสาร
ล าดับที่ 

หมายเหตุ 
ก ข ค 

เหมา
จ่าย 

 
                            

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           

           ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 
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