หน้าที 1
สัญญาเงินยืมเลขที ……………………..………………..……………..วันที…………………….…..…………………………………
ชือผูย้ ืม………………………………..…………………………….จํานวนเงิน………..…………...……….……………บาท

( ส่วนที 1)
แบบ 8708

ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ทีทาํ การ…มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที……….เดือน……………….พ.ศ…………..
เรื อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ตามคําสัง/บันทึกที………………………………………….……………..ลงวันที…………………………..………………. ได้อนุมตั ิให้
ข้าพเจ้า…………………………………………….………………..…….ตําแหน่ง…………………………….…………….………………………..
สังกัด…………………………………….……….พร้อมด้วย…………………………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………………เดินทางไปปฏิบัตริ าชการ
(ระบุเรือง/สถานที/จังหวัดทีไป)………………………………………………………………………………......................................โดยออกเดินทางจาก
[ ] บ้านพัก [ ] สํานักงาน [ ] ประเทศไทย ตั8งแต่ วันที……..…..เดือน…………………..…. .พ.ศ...………..…เวลา……………….น.
และกลับถึง [ ] บ้านพัก [ ] สํานักงาน [ ] ประเทศไทย วันที……...…เดือน…………….…..……..พ.ศ…………..…เวลา……….…..… น.
รวมเวลาไปราชการครั8งนี8……………….วัน……………….ชัว โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ [ ] ข้าพเจ้า [ ] คณะเดินทาง ดังนี8
ค่าเบี8ยเลี8ยงเดินทางประเภท…………………..………………………..จํานวน………..…………..วัน รวม…………………………….… บาท
ค่าเช่าทีพกั ประเภท………………….…………………….…………..จํานวน…………..………..วัน รวม………...……………………. บาท
ค่าพาหนะ…………………………..………………………………….…………………………….. รวม…………………...…………. บาท
ค่าใช้จ่ายอืน……………..………………………………….……………………….…………….. รวม……………..…………………บาท
รวมเงินทั8งสิ8น….………………………………บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)……………..…………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายทีส่งมาด้วย
จํานวน……1…..ฉบับ รวมทั8งจํานวนเงินทีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชือ…………………………………………. ผูข้ อรับเงิน
(…………………………………………...)
ตําแหน่ง……………………………………………..
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทีแนบถูกต้องแล้ว
อนุมตั ิให้จ่ายได้
เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
ลงชือ…………………………………………
(…นางสาวนฤมล ส่ งต่าย .......)
ตําแหน่ง…นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที……………………………………………..

ลงชือ…………………………………………
( ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
ตําแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันที……………………………………………..

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน…………………….บาท (………………………………………………………………………)
ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
*** กรณีไปคนเดียว เซ็นชือผู้รับเงิน ตรงนี ***
ลงชือ…………………………………………..……….. .ผูร้ ับเงิน
ลงชือ…………………………..………………………….ผูจ้ ่ายเงิน
(………………..……………………………..)
(….................................................…..)
ตําแหน่ง……………………………………………
ตําแหน่ง………..…...................................................................
วันที……………………………………………..
วันที…………………………….…………………………….
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที……………………………… …วันที………………………………………..

หน้าที 2
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
คําชี8แจง 1. กรณีเดินทางเป็ นหมู่คณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ
เริ มต้นและสิ8นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที แตกต่างกันของบุคคลนั8นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียนื ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชือผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ทีรับเงิน
กรณีทีมีการยืม เงิน ให้ระบุวนั ทีทีได้รับเงินยืม เลขทีสัญญายืมและวันทีอนุมตั เิ งินยืมด้วย
3. กรณียืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมู่คณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชือในช่องผูร้ ับเงิน ทั8งนี8
ให้ผมู้ ีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชือผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที 2)

ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 ใช้ใน-กรณี
1. เบิกค่าพาหนะประจําทางและพาหนะรับจ้างเหมาจ่าย
2. ใช้-พาหนะส่วนตัวเดินทาง(เหมาจ่าย)
กรณีใช้ รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน

วัน เดือน ปี

รวมเป็ นเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รายละเอียดรายจ่าย
จํานวนเงิน
เดินทางโดยพาหนะ.............................

แบบ บก.111
หมายเหตุ

(………………………………….……………………….)

ข้าพเจ้า…………….......................................................ตําแหน่ง........................................................………………….
สังกัด กรม / มหาวิทยาลัย......................................………..………………….ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี8ไม่สามารถเรี ยก
ใบเสร็จรับเงินจากผูร้ ับเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้
(ลงชือ)........................................................……
วันที …………………………………………

หน้ าที 3

หลักฐานการจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชือส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัด กําแพงเพชร

ส่ วนที 2
แบบ 8708

ประกอบใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางของ………………………………………………ลงวันที……….เดือน…………………….พ.ศ…………
ลําดับ

ชือ

ตําแหน่ง

รวม

ค่าใช้ จ่าย
ค่าเบีย, เลีย, ง

ค่าเช่ าทีพกั

ค่ายานพาหนะ

ค่าใช้ จ่ายอืน

ลายมือชือ

วัน,เดือน,ปี

ผู้รับเงิน

ทีรับเงิน

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที………..วันที……………..................

รวมเงิน

**** กรณีไปเป็ นหมู่คณะ และผู้เขียนรายงานยืมเงินไป ให้ ลงชือผู้จ่ายเงิน ตรงนีด, ้วย ***

จํานวนเงินรวมทั8งสิ8 น (ตัวอักษร)………………………………………………………………….
คําชี,แจง
1. ค่ าเบีย, เลีย, งและค่ าเช่ าทีพ กั ให้ ระบุอตั ราวันละและจํานวนวันทีข อเบิกของแต่ละบุคคลในช่ องหมายเหตุ
2. ให้ ผ้มู ีสิทธิแต่ ละคนเป็ นผู้ลงลายมือชือผู้รับเงินและวันเดือนปี ทีไ ด้ รับเงิน กรณีเป็ นการรับเงินจากเงินยืม ให้ ระบุวนั ทีไ ด้ รับจากเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ทีขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ ายเงินยืมนั,นให้ แก่ผ้ ูเดินทางแต่ ละคน เป็ นผู้ลงลายมือชือผู้จ่ายเงิน

ลงชือ……………..…………………………….ผูจ้ ่ายเงิน
(……………………………………………..)
ตําแหน่ ง………………………………………………..
วันที……………………………………

