
สัญญาเงินยืมเลขที่...........................................................................  วันที่ ..............................................................        สวนที่  1 
ช่ือผูยืม............................................................................................  จํานวนเงิน .....................................................     แบบ 8708 
 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

                                                         สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง   
วันที่.............. เดือน ..................................... พ.ศ. ................... 

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง 
 
  ตามบันทึกที่ ................................................................ ลงวันที่ ............................................................. ไดอนุมัติให 
ขาพเจา ............................................................................................................ ตําแหนง ........................................................................... 
สังกัดสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง พรอมดวย ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ .......................................................................... ............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก 
 บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย  ต้ังแตวันที่............ เดือน ........................... พ.ศ. ............ เวลา ...................น. 
และกลับถึง บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย  วันที่........... เดือน .................... พ.ศ. ............ เวลา .................น. 
รวมไปราชการครั้งนี้ ...............................วัน  ............................ ช่ัวโมง 
  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ     ขาพเจา  คณะเดินทาง  ดังนี้ 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ............................................................................ จํานวน ....................วัน  รวม.....................................บาท 
คาเชาที่พักประเภท......................................................................................... จํานวน .....................วัน  รวม.....................................บาท 
คาพาหนะ..............................................................................................................................................  รวม.....................................บาท 
คาใชจายอื่น ..........................................................................................................................................  รวม.....................................บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ...................................... บาท 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลามาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย จํานวน ................ฉบับ 
รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 

ลงช่ือ .................................................................... ผูขอรับเงิน 
(...............................................................................................) 
ตําแหนง ................................................................................ 
 
 



 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายที่แนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 
 

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

ตําแหนง ....................................................................................... 
วันที่ ........................................................................... 

อนุมัติใหจายได 
 
 
 

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

ตําแหนง ................................................................................ 
วันที่ ........................................................................... 

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

 
ลงช่ือ ............................................................................ ลงช่ือ ............................................................................ 
(...................................................................................) (...................................................................................) 
ตําแหนง ..................................................................... ตําแหนง ...................................................................... 
วันที่ ...........................................................................       วันที่ ............................................................................. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ............................................................  วันที่ ............................................................................. 

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

คําชี้แจง   1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทาง 
ของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีที่ยืมเงินให
ระบุวันที่ ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืม และวันที่อนุมัติยืมดวย 

3.  กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิแตละคน
ลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2) 

 
 
 
 
 



     หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สวนที่  2 
                   ชื่อสวนราชการ  สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง   จังหวัด ลําปาง แบบ  B706 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ ........................................................................ ลงวันที่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ......................... 

คาใชจาย 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น 
รวม 

ลายมือชื่อ    
ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป     
ที่รับเงิน หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม      ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ............. วันที่....................... 
 

 จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) .............................................................................................................................       ลงชื่อ .................................................................... ผูขอรับเงิน 
 (...............................................................................................) 

 คําชี้แจง 1.    คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันละ และจํานวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ  ตําแหนง .............................................................................. 
2. ใหผูมีสิทธิแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและ วัน เดือน ป ที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม  วันที่............................................................................. 

ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม   
3. ผูจายเงินหมายถึงผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน 



 
(แบบ บ.ก. 111) 

ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวมทั้งสิ้น    

 
  รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ......................................................................................................................................... 
 ขาพเจา  ...................................................................................... ตําแหนง ..................................................... ขอรับรองวา 
รายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และขาพเจาไดจายในงานราชการโดยแท 
 
 
 

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



แบบรายงานการประชุมสัมมนา / ดูงาน / ฝกอบรม ภายในประเทศ 
 

1. ช่ือ – สกุล……………………………………………………………………………………………………………. 
2. ตําแหนง/ระดับ……………………………………………………………………………………………………… 
3. สังกัด (คณะ/วิทยาเขต/กองอื่น ๆ)…………………………………………………………………………………… 
4. หลักสูตร/เรื่อง………………………………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่……………………………………………………………………………………………………………… 
6. ระยะเวลากาํหนดวัน เวลา………………………………………………………………………………………….. 
7. คาใชจาย คาลงทะเบียนและอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………….. 
8. คุณวุฒิที่ไดรับ………………………………………………………………………………………………………. 
9. ปญหา/อุปสรรคในการเขารวมกิจกรรม ………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. สรุปผลโดยยอ………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ผลที่ไดรับ…….………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ผูรายงาน…………………………………….. 
 วันที…่………………………………………. 


