
             ส่วนที่ 1 
           แบบ  8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท ำกำร ................................................... 
                                    วันที่................เดือน..................................พ.ศ............... 

 

เรื่อง      ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

เรียน      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสูงเม่น 
  

            ตำมค ำสั่ง/บันทึกที…่………………………............................................................. ได้อนุมัติให้  
 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................ต ำแหน่ง................................................................. 
สังกัด..........................................................................พร้อมด้วย............................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
เดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร................... ………….......................................................................................................   
...................................................................................................................................................โดยออกเดินทำงจำก 
O บ้ำนพัก  O ส ำนักงำน   O ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่............เดือน........................พ.ศ.................เวลำ...........น. 
และกลับถึง  O บ้ำนพัก   O ส ำนักงำน  O ประเทศไทย วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............เวลำ.............น.  
รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้.................วัน......................ชั่วโมง 
 

  ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ O ข้ำพเจ้ำ O คณะเดินทำง    ดังนี้ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท ..........อัตรำวันละ.................บำท    จ ำนวน................วัน รวม............................บำท 
ค่ำเบีย้เลี้ยงเดินทำงประเภท ..........อัตรำวันละ.................บำท    จ ำนวน................วัน รวม............................บำท 
ค่ำเช่ำที่พักประเภท.......................................................................จ ำนวน................วัน รวม............................บำท 
ค่ำพำหนะ    ................................................................                       รวม............................บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ............................................................                       รวม............................บำท 
                                     รวมเงินทั้งสิ้น...........................บำท 
จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)............................................................. ........................................... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง    และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย 
จ ำนวน.......... ฉบับ รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 
 
 

 
ลงชื่อ........................................ ...........ผู้ขอรบัเงิน 

                                                                        (............................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง................................... .................... 



-2- 
ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 
 
ลงชื่อ...........................................................................  
                (.............................................. ...........) 
ต ำแหน่ง......................................................................  
วันที่............................................................................  

                  อนุมัติให้จ่ำยได ้
 
 
ลงชื่อ...................................... .................. 
            (...............................................)  
ต ำแหน่ง...................................................  
วันที่..........................................................  
 

  

 ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรจ ำนวน............................................................บำท 
(.........................................................................................................)ไว้เปน็กำรถูกต้องแลว้ 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับเงิน      ลงชื่อ............................................................ผู้จ่ำยเงิน  
             (.............................................)            (.......................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................             ต ำแหน่ง................................................................ . 
วันที่............................................................              วันที่....................................... ................................ 
 

จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขท่ี.......................................  วันที่............................................................................ ...... 
 

 

หมำยเหตุ................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 
ค าชี้แจง 1.  กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้นและ
สิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำแตกต่ำงกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมำยเหตุ 

 2.  กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน                                                  
กรณีท่ีมีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญำยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

   3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ    ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผู้รับเงิน   ทั้งนี ้   
ให้ ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ส่วนที่ 2) 



          หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                         ส่วนที่ 2 
                                    ชื่อส่วนรำชกำร.............โรงพยำบำลสูงเม่น.....................                                                          แบบ 8708 

 ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ...................................................................ลงวันท่ี................เดือน....................................................พ.ศ. ..................... 
 ล ำดับ 

ที ่
ช่ือ ต ำแหน่ง 

ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

ลำยมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน 

หมำยเหตุ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                                                      
รวมเงิน 

      

                                                                                                                                 
   จ ำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร).................................................................................................................                            ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ำยเงนิ                                      

(.........................................................) 
ค ำชี้แจง   1.ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พักให้ระบุอัตรำวันและจ ำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ                                             ต ำแหน่ง..................................................... 

       2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจำกเงินยืม          วันที่............................................................ 
       3.ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                      



    แบบ บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนรำชกำร ………โรงพยำบำลสูงเม่น………. จังหวัดแพร่ 
วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย   จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 1.ค่ำพำหนะ โดยสำรประจ ำทำง/รับจ้ำง 
จำกบ้ำนเลขที่................................................ 
ถึง สถำนีขนส่งจังหวัด .....แพร่..... 
จ ำนวน ...... เที่ยว เที่ยวละ ................บำท 
(   ) ไป  (   ) กลับ 

  
เวลำ............... น.(ไป) 

  เวลำ............... น(กลับ) 

 2.ค่ำพำหนะ โดยสำรประจ ำทำง 
จำก สถำนีขนส่งจังหวัด...........แพร่................ 
ถึง สถำนีขนส่งจังหวัด .................................. 
จ ำนวน ...... เที่ยว เที่ยวละ ................บำท 
(   ) ไป  (   ) กลับ 

  
 

 3.ค่ำพำหนะ รับจ้ำง(TAXI) 
จำก สถำนีขนส่งจังหวัด........................... 
ถึง................................. ........................... 
จ ำนวน ...... เที่ยว เที่ยวละ ................บำท 
(   ) ไป  (   ) กลับ 

  
 

 4.ค่ำพำหนะ รับจ้ำง(ยำมวิกำล)(0.00–05.00 น.) 
จำก สถำนีขนส่งจังหวัด...........แพร่.......... 
ถึง บ้ำนเลขท่ี................................................  
จ ำนวน ...... เที่ยว เที่ยวละ ................บำท 
(   ) ไป  (   ) กลับ 

  

เวลำ............... น.(ไป) 
  เวลำ............... น(กลับ) 

 5.ค่ำพำหนะ ................................................  
จำก ............................................................ . 
ถึง .............................................................  
จ ำนวน ...... เที่ยว เที่ยวละ ................บำท 
(   ) ไป  (   ) กลับ 

  

เวลำ............... น. 
เวลำ............... น 

 รวมทั้งสิ้น   
 

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

  ข้ำพเจ้ำ........................................... ...........ต ำแหน่ง........................................................... 
ขอรับรองว่ำ รำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของ
รำชกำรโดยแท ้

 

      (ลงชื่อ)...................................................................  
                  วันที่........................................................  


