
สญัญาเงนิยมืเลขที.่.....................................................วนัที.่......................................……………. สว่นที ่1 
ชือ่ผูย้มื...........................................................จ านวนเงนิ........................................…...บาท     แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ทีท่ าการ.......................................................... 
วนัที.่.................เดอืน....................พ.ศ........…… 

 
เรือ่ง  ขออนุมตัเิบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ 
เรยีน  .......................................................................... 
 
  ตามค าสัง่/บนัทกึ  ที.่..................................................ลงวนัที.่..........................ไดอ้นุมตัใิห ้
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สงักดั.....................................................................................................พรอ้มดว้ย
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และกลบับา้น     บา้นพกั     ส านกังาน      ประเทศไทยวนัที่..........เดอืน................พ.ศ...........เวลา........ น. 
รวมเวลาไปราชการครัง้นี้..........................วนั.......................ชัว่โมง 
 
 ขา้พเจา้ขอเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการส าหรบั          ขา้พเจา้         คณะเดนิทาง    ดงันี้ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทางประเภท..................................................จ านวน.......................วนั รวม.................บาท 
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คา่ใชจ้่ายอืน่................................................................................................................ รวม................บาท 
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จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) .....................................................................................…………………………….  
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ค าช้ีแจง 1. กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะและจดัท าใบเบกิคา่ใชจ้่ายรวมฉบบัเดยีวกนั  หากระยะเวลาในการ
เริม่ตน้และสิน้สดุการเดนิทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ใหแ้สดงรายละเอยีดของวนัเวลาทีแ่ตกต่างกนัของ
บุคคลนัน้ในชอ่งหมายเหตุ 
 2. กรณียืน่ขอเบกิคา่ใชจ้่ายรายบุคคล  ใหผู้ข้อรบัเงนิเป็นผูล้งลายมอืชือ่ผูร้บัเงนิและวนัเดอืนปีทีร่บัเงนิ  
กรณีทีม่กีารยมืเงนิ  ใหร้ะบุวนัทีท่ีไ่ดร้บัเงนิยมื  เลขทีส่ญัญายมืและวนัทีอ่นุมตัเิงนิยมืดว้ย 
 3. กรณีทีย่ ืน่ขอเบกิคา่ใชจ้่ายรวมเป็นหมูค่ณะ  ผูข้อรบัเงนิมติอ้งลงลายมอืชือ่ในชอ่งผูร้บัเงนิ  ทัง้นี้  
ใหผู้ม้สีทิธแิต่ละคนลงลายมอืชือ่ผูร้บัเงนิในหลกัฐานการจ่ายเงนิ  (สว่นที ่2) 



      หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   สว่นที ่2 
   ชือ่สว่นราชการ.................................................................................จงัหวดั..............................................     แบบ 8708 
 ประกอบใบเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางของ...............................................................................ลงวนัที.่...............เดอืน........................พ.ศ....................... 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย  รวม ลายมือช่ือ 
ผูร้บัเงิน 

วนั เดือน ปี 
ท่ีรบัเงิน 

 
หมายเหต ุ

   ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
รวมเงิน 

      
ตามสญัญาเงนิยมืเลขที.่........................วนัที.่.................... 
 

 
 จ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ (ตวัอกัษร)............................................................................................................................ ..    ลงชือ่................................................ผูจ้่ายเงนิ 
                      (...........................................................)  
ค าช้ีแจง  1. ค่าเบีย้เลีย้งและค่าเชา่ทีพ่กัใหร้ะบุอตัราวนัละและจ านวนวนัทีข่อเบกิของแต่ละบุคคลในชอ่งหมายเหตุ       ต าแหน่ง........................................................ 
              2. ใหผู้ม้สีทิธแิต่ละคนเป็นผูล้งลายมอืชื่อผูร้บัเงนิและวนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัเงนิ  กรณีเป็นการรบัจากเงนิยมื  ใหร้ะบุวนัทีท่ีไ่ดร้บัจากเงนิยมื       วนัที.่............................................................. 
          3. ผูจ้า่ยเงนิหมายถงึผูท้ีข่อยมืเงนิจากทางราชการ  และจา่ยเงนิยมืนัน้ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางแต่ละคน  เป็นผูล้งลายมอืชื่อผูจ้า่ยเงนิ 



ค าอธิบายวิธีจดัท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 
ใบเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  แบบ  8708  ประกอบดว้ย  2  สว่น  คอื 
ส่วนท่ี 1 ใบเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (ใชส้ าหรบัขออนุมตัเิบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไป 
   ราชการ  ทัง้กรณีเบกิเป็นรายบุคคลและเป็นหมูค่ณะ) 
ส่วนท่ี 2 หลกัฐานการจ่ายเงนิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  (ใชส้ าหรบักรณีการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
            และเบกิคา่ใชจ้่าย  โดยจดัท าใบเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางรวมฉบบัเดยีวกนั) 
 
 ในกรณีเดนิทางไปราชการเป็นหมูค่ณะ  ผูเ้ดนิทางจะจดัท าใบเบกิคา่ใชจ้่ายการเดนิทางไปราชการแยก
เป็นรายบุคคล  หรอืจะใหห้วัหน้าคณะหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่รว่มเดนิทางไปดว้ยจดัท าใบเบกิคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางรวมฉบบัเดยีวกนั  โดยระบุชือ่  ต าแหน่ง  ผูร้ว่มเดนิทางไปปฏบิตัริาชการทกุคนกไ็ด ้  และหากมี
การยมืเงนิจากทางราชการเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในระหว่างเดนิทาง  ใหผู้ย้มืเงนิเป็นผูจ้ดัท าใบเบกิคา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทางไปราชการเพือ่สง่ชดใชเ้งนิยมื 
 

การลงรายการในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ส่วนท่ี  1 
1. “สญัญาเงนิยมืเลขที.่..................วนัที.่.............. 
     ชือ่ผูย้มื...................จ านวนเงนิ..............บาท” 
2. “ทีท่ าการ.......................................................” 
3. “วนัที.่............เดอืน..................พ.ศ...............” 
4. “เรยีน..............................” 
 
5. “ตามค าสัง่/บนัทกึที.่.............ลงวนัที.่..............” 
6. “ขา้พเจา้.................ต าแหน่ง.................สงักดั” 
 
 
 
7. “พรอ้มดว้ย..............................” 
8. “เดนิทางไปปฏบิตัริาชการ..............................” 
9. “โดยออกเดนิทางจาก    บา้นพกั    ส านกังาน” 
           ประเทศไทย  ตัง้แต่วนัที.่......เดอืน.......... 
     พ.ศ........เวลา........น. และกลบัถงึ     บา้นพกั 
          ส านกังาน     ประเทศไทย  วนัที่
............... 
     เดอืน..................พ.ศ.............เวลา............น. 
     รวมเวลาไปราชการครัง้นี้.......วนั........ชัว่โมง” 
 
 

ใหร้ะบุเลขทีส่ญัญาเงนิยมื  วนัทีอ่นุมตัเิงนิยมื  ชื่อผูร้บั  
และจ านวนเงนิทีข่อยมืเพื่อใชใ้นระหวา่งเดนิทางไปราชการ
ใหล้งทีท่ าการหรอืส านกังานผูข้อรบัเงนิ 
ใหล้งวนัเดอืนปีทีจ่ดัท าใบเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการใหเ้รยีนผูม้อี านาจอนุมตักิารจา่ยเงนิตามระเบยีบ
การเกบ็รกัษาเงนิและน าเงนิสง่คลงัของสว่นราชการ พ.ศ. 
2520 
ใหร้ะบุเลขทีค่ าสัง่/บนัทกึ และวนัทีล่งนามในค าสัง่/บนัทกึ 
ใหล้งชื่อ ต าแหน่ง  และสงักดัของผูเ้ดนิทางไปราชการใน
กรณีทีก่ารเดนิทางไปราชการเป็นหมูค่ณะใหล้งชื่อต าแหน่ง
และสงักดัของหวัหน้าคณะเดนิทางหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
เป็นผูย้ื่นขออนุมตัเิบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
ใหร้ะบุชื่อ สกุล  และต าแหน่งของผูร้ว่มเดนิทางไปราชการ
ดว้ย 
ใหร้ะบุสถานทีท่ีไ่ดร้บัค าสัง่ใหป้ฏบิตัริาชการ 
ใหร้ะบุสถานทีแ่ละแสดงวนัเดอืนปีและเวลาทีผู่ข้อรบัเงนิได้
เริม่ตน้และสิน้สดุการเดนิทางไปราชการ  จ านวนวนัและ
ชัว่โมงทีค่ านวณได ้เพื่อใชส้ทิธใินการเบกิเบีย้เลีย้งเดนิทาง 
    กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  หากระยะเวลาในการเริม่ตน้
และสิน้สดุการเดนิทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  เป็น
เหตุใหจ้ านวนวนัทีเ่กดิสทิธเิบกิเบีย้เลีย้งเดนิทางแตกต่าง
กนัใหแ้สดงรายละเอยีดของวนัเวลาทีแ่ตกต่างกนัของบุคคล
นัน้ ในช่องหมายเหตุ  (ช่องที ่17) 
 
 
10. “ขา้พเจา้ขอเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 



      ส าหรบั     ขา้พเจา้       คณะเดนิทาง   ดงัน้ี 
        ค่าเบี้ยงเลีย้งเดนิทางประเภท..........จ านวน......วนั รวม.........บาท 
        ค่าเชา่ทีพ่กัประเภท.......................จ านวน......วนั รวม..........บาท 
        ค่าพาหนะ...........................................................รวม..........บาท 
        ค่าใชจ้่ายอื่น........................................................รวม..........บาท 
     รวมทัง้สิน้..........................บาท 
        จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร)..............................................................” 

 
11. “ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการทีก่ล่าวมาขา้ง 
      ตน้เป็นความจรงิและหลกัฐานการจ่ายทีส่ง่มา 
      ดว้ย...........ฉบบั รวมทัง้จ านวนเงนิทีข่อเบกิ 
      ถกูตอ้งตามกฎหมายทกุประการ” 
      ลงชือ่...........................................ผูข้อรบัเงนิ 
            (............................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 
12. “ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบกิจ่ายเงนิทีแ่นบ 
      ถกูตอ้งแลว้  เหน็ควรอนุมตัใิหเ้บกิจ่ายได”้ 
      ลงชือ่............................................. 
            (............................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 
      วนัที.่...............................................” 
13. “อนุมตัใิหจ้่ายได ้
      ลงชือ่............................................. 
            (............................................) 
      ต าแหน่ง.......................................... 
      วนัที.่...............................................” 
14. “ไดร้บัเงนิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ   
      จ านวน.................บาท (.............................) 
      ไวเ้ป็นการถกูตอ้งแลว้” 
15. “ลงชือ่..............................................ผูร้บัเงนิ 
    (................................................) 
       ต าแหน่ง............................................. 
       วนัที.่.................................................. 
       จากเงนิยมืตามสญัญายมืเลขที.่......วนัที.่.....” 
 
 
 
 
 
 

ใหร้ะบุว่าเป็นการขอเบกิค่าใชจ้า่ยกรณีรายบุคคล  หรอืเบกิรวมทัง้
คณะเดนิทางในฉบบัเดยีวกนั  และใหแ้สดงถงึจ านวนเงนิค่าใชจ้า่ย
ต่าง  ๆ  ในแต่ละประเภท  โดยแยกเป็น  ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าเชา่ทีพ่กั  
ค่าพาหนะ  ค่าใชจ้า่ยอื่น  (ค่าใชจ้า่ยอื่น  ใหห้มายความรวมถงึ  ค่า
ขนยา้ยสิง่ของส่วนตวั  ค่ายา้ยถิน่ทีอ่ยู่  ค่ารบัรอง  ค่าใชส้อย
เบด็เตลด็  ค่าท าความสะอาดเสื้อผา้  ค่าธรรมเนียมสนามบนิ  ค่าวซี่า  
ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  ฯลฯ) 
     กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  และยื่นเบกิค่าใชจ้า่ยในฉบบัเดยีวกนั  
ใหแ้สดงยอดเงนิรวมค่าใชจ้า่ยของทกุคนในแต่ละประเภท 
ใหแ้สดงถงึจ านวนหลกัฐานการจา่ยเงนิทัง้สิน้ทีแ่นบมาพรอ้มใบเบกิ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  และใหผู้ย้ื่นใบเบกิ ค่าใชจ้า่ยตาม
ขอ้ 6 เป็นผูล้งลายมอืชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
ใหเ้จา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีต่รวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป้นลาย
ลกัษณ์อกัษร  เป็นผูต้รวจสอบใบเบกิค่าใชจ้า่ย  จ านวนเงนิและ
หลกัฐานการเบกิจา่ย  เป็นผูล้งลายมอืชื่อ  และวนัเดอืนปีทีไ่ดท้ าการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
ผูม้อี านาจอนุมตักิารจา่ยเงนิตามระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการน า
เงนิส่งคลงัของส่วนราชการ พ.ศ.2520 เป็นผูล้งลายมอืชื่อและวนั
เดอืนปีทีอ่นุมตั ิ
 
 
 
 
ใหแ้สดงถงึจ านวนเงนิทัง้สิน้ทีไ่ดร้บัจากราชการเป็นตวัเลขในชอ่ง
จ านวน......................บาท และเป้นตวัอกัษรในชอ่งวงเลบ็ 
 
 
ใชส้ าหรบักรณียื่นขอเบกิค่าใชจ่า่ยรายบุคคล  โดยใหผู้ข้อรบัเงนิซึง่
เป็นผูร้บัเงนิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางตามยอดทีไ่ดร้บัอนุมตัเิป็นผูล้ง
ลายมอืชื่อผูร้บัเงนิและวนัเดอืนปีทีร่บัเงนิ  กรณีทีม่กีารยมืเงนิใหร้ะบุ
วนัทีท่ีไ่ดร้บัเงนิยมื  เลขทีส่ญัญายมืและวนัทีอ่นุมตัเิงนิยมืดว้ย 
     กรณียื่นขอเบกิค่าใชจ้า่ยรวมเป็นหมูค่ณะ  ผูข้อรบัเงนิมติอ้งลง
ลายมอืชื่อผูร้บัเงนิในชอ่งที ่  15  แต่ใหผู้ม้สีทิธแิต่ละคนลงลายมอืชื่อ
ผูร้บัเงนิในหลกัฐานการจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  
(ส่วนที ่ 2) 
 
 
 
 
 

 



16. “ลงชือ่...........................................ผูจ้่ายเงนิ” 
       (...................................................) 
       ต าแหน่ง........................................ 
       วนัที.่..............................................” 
 
17. “หมายเหต.ุ............................” 
 
ส่วนท่ี 2 
18. “ชือ่” 
19. “ต าแหน่ง” 
20. “คา่ใชจ้่าย” 
 
 
21. “รวม” 
 
22. “ลายมอืชือ่ผูร้บัเงนิ” 
23. “วนัเดอืนปีทีร่บัเงนิ” 
 
24. “ตามสญัญาเงนิยมืเลขที.่...........วนัที.่...........” 
25. “รวมเงนิ” 
26. “จ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ (ตวัอกัษร)................” 
27. “ลงชือ่............................................ผูจ้่ายเงนิ 
              (...........................................) 
       ต าแหน่ง.......................................... 
       วนัที.่...............................................” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าทีผู่ท้ ีม่หีน้าทีห่รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผู้
จ่ายเงนิ  เป็นผูล้งลายมอืชือ่  และวนัเดอืนปีทีจ่่ายเงนิ  (กรณี
มไิดย้มืเงนิ) 
      กรณทีีม่กีารยมืเงนิและผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิตามสญัญาเงนิยมื
แลว้  เจา้หน้าทีผู่ท้ ีม่หีน้าที ่ จ่ายเงนิมติอ้งลงลายมอืชือ่ผู้
จ่ายเงนิในช่องที ่ 16 
ใหร้ะบุชีแ้จงเพิม่เตมิในส่วนทีส่าระส าคญัตามความจ าเป็น 
 
 
ใหล้งชือ่ผูเ้ดนิทางไปราชการเป็นรายบุคคลตามล าดบั 
ใหแ้สดงถงึระดบั  ชัน้  ยศ  ของผูเ้ดนิทางไปราชการแต่ละคน 
ใหแ้สดงถงึยอดรวมของค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในแต่ละประเภท  โดย 
แยกเป็นค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าทีพ่กั  ค่าพาหนะ  ค่าใชจ้่ายอื่น  
(ค่าใชจ้่ายอื่นใหห้มายรวมถงึ ค่าธรรมเนียมสนามบนิ  
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง  ค่าลงทะเบยีน ฯลฯ) 
ใหแ้สดงยอดรวมของค่าใช่จ่ายในการเดนิทางไปราชการทัง้สิน้ที่
จะขอเบกิแต่ละคน 
ผูเ้ดนิทางแต่ละคนซึง่ไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทีไ่ดร้บั
อนุมตัเิฉพาะในส่วนของตน  ลงลายมอืชือ่ในช่องผูร้บัเงนิ 
ใหผู้เ้ดนิทางแต่ละคนทีล่งลายมอืชือ่รบัเงนิลงวนัเดอืนปีทีร่บัเงนิ
กรณทีีร่บัจากเงนิยมื  ใหร้ะบุวนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัเงนิยมื 
ใหร้ะบุเลขทีส่ญัญาเงนิยมื  และวนัทีอ่นุมตัเิงนิยมื 
ใหแ้สดงถงึยอดรวมค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการแต่ละ
รายการ  และแสดงผลรวมค่าใชจ้่ายทัง้หมดในตอนทา้ย 
ใหแ้สดงถงึจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการทัง้สิน้
ทีเ่กดิขึน้ในการเดนิทางไปราชการในครัง้นี้เป็นตวัอกัษร 
ใหผู้ย้มืเงนิเป็นผูล้งลายมอืชือ่ผูจ้่ายเงนิ  และวนัเดอืนปีที่
จ่ายเงนิยมืใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางแต่ละคน 
 
 
 
 

 
 
 


