
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 

                ที่ท ำกำร            
         วันที่.........เดือน..........................พ.ศ...... 
เรื่อง ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร   
 
  ตำมค ำสั่ง/บันทึก                                         ลงวันที่                                                       8   
ได้รับอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ                                                                  ต ำแหน่ง                                           ..                                                                                 
สังกัด                                                          พร้อมด้วย                                                                     .  
                                                                                                                                                  . 
โดยออกเดินทำงจำก                              ตั้งแต่วันที่                                     เวลำ                                  น. 
และกลับถึง                                                วันที่                                        เวลำ                              น. 
รวมไปรำชกำรครั้งนี้                วัน         -         ชัว่โมง 
  ข้ำพเจ้ำขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ                        ดังนี ้
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงประเภท                                                                       รวม                                   บำท 
ค่ำเช่ำที่พักประเภท                                                                           รวม                             บำท 
ค่ำพำหนะ                                                                                          รวม                          บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ                              รวม                          บำท 
(ตัวอักษร                                                         รวมเงินทั้งสิ้น                          บำท 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริง และหลักฐำนกำรจ่ำยที่ส่งมำด้วย 
จ ำนวน           ฉบับ  รวมทั้งจ ำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ                                             .ผู้ขอรับเงิน 
         (                                              ) 
                 ต ำแหน่ง                                                      ) 
                                            
 
 
 
 
 
 

สัญญำยืมเงินเลขท่ี                                                        วันท่ี                                                          8                        ส่วนท่ี 1     

ช่ือผู้ยืม                                                                จ ำนวนเงิน                                                  บำท                      แบบ 8708               



 
 
 

 
  ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน                                                        บำท 
(                                                                                              ) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน         ลงชื่อ............................................................ผู้จ่ำยเงิน 
             (                                               )               (                                                ) 
       ต ำแหน่ง                                               .            ต ำแหน่ง หัวหน้ำโครงกำรวิจัย. 
 วันที่........................................................................             วันที่........................................................................ 
จำกเงินยืมตำมสัญญำเลขที่                           วันที่                                                          8         

 
หมายเหตุ 

                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 
                                                                                                                                          . 

ค ำชี้แจง 1. กรณีกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้น     
และสิ้นสุดกำรเดินทำงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ให้แสดงรำยละเอียดของวันเวลำที่แตกต่ำงกันของบุคคล   
นั้น ในช่องหมำยเหตุ 

 2. กรณียื่นเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณีที่มี    
กำรยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญยืมและวันที่ขออนุมัติยืมเงินด้วย 

 3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ    
แต่ละคนลงลำยมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน(ส่วนที2่)        

ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ำย 
ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรให้เบิกจ่ำยได้ 
ลงชื่อ...................................................................... 
              (…………………………………..) 
     ต ำแหน่ง  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

วันที่...................................................................... 
 

อนุมัติให้จ่ำยได้ 
 
อนุมัติให้จ่ำยได้ 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (                                      ) 
          ต ำแหน่ง  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย   

วันที่.................................................................................... 
 

งบประมำณ .............................. แผนงำน                                                               .รหัสโครงกำร                                      . 



                                     หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      ส่วนที่ 2 
ชื่อส่วนราชการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัด   สกลนคร       แบบ 8708

  
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ                                                             ลงวันที ่                                                     8                                 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวม ลายมือชื่อผู้รับเงิน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน      ตำมสัญญำเงินเลขที่  ..................  วันที่ ................................           

 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                                                                                                ท   
 

 
ค ำชี้แจง    1. ค่ำเบี้ยเลี้ยและค่ำเช่ำท่ีพัก ให้ระบุอัตรำวันและจ ำนวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลลงในช่องหมำยเหตุ 
              2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและ วัน เดือน ปี ท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับเงินจำกเงินยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินจำกเงินยืม 
              3. ผู้จ่ำยเงินหมำยถึงผู้ท่ีขอยืมเงินจำกทำงรำชกำรและจ่ำยเงินยืมน้ันให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้จ่ำยเงิน 
 (                                                         ) 
ต ำแหน่ง                                                 .          
วันที่........................................................................ 



                        

หมวดรำยจ่ำย                                             ใบปิดใบส าคัญ                                     ฎีกำ 
ประเภท                                                                                                                              ใบส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนเงิน                                           บำท                   (                                                           ) 
ตำมใบส ำคัญฉบับ นี้ ข้ำพเจ้ำได้เอำเงินส่วนตัวทดรองจ่ำยให้แก่ผู้รับไปก่อนแล้ว ตั้งแต่ วันที่........เดือน....................พ.ศ................ 
                                                                                           ลงชื่อ..............................................................ผู้จ่ำยเงิน 
                                                                                            (                                                       )      
             (………………………………………………………) 
                              เจ้ำหน้ำที่ 
 

ส่วนที่ 3 

แบบ 8703 



       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 

วัน/เดือน/ปี  รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมทั้งสิ้น   
 
รวมทั้งสิ้น (ตัวอกัษร)...................................................................................................................................................................  
ข้ำพเจ้ำ................................................................. ต ำแหน่ง............................................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนของรำชกำร โดยแท้ 
       
        (ลงชื่อ)..................................................................... 
                  (                                                       .) 
        วันที่.......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                         (  )  รับเงินสด     (  )  คืนเงินยืม 
 

1. ชื่อโครงกำรวิจัย............................................................................................................................ .................... 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร......................................................................ถึง........... ...................................... 
3. สถำนที่ในกำรด ำเนินกำร................................................................................................................................. 
4. งบประมำณ.................................................................................................................. .................................... 
5. งบประมำณประจ ำปี..............................งบประมำณ........................................................................ ............... 
 ค่าอาหาร 
     กลำงวัน  จ ำนวน........มื้อ  อัตรำมื้อละ.........บำท   จ ำนวน .............คน............สว่นลด............ 
               เป็นเงิน..............บำท 
              
  รวมค่าอาหาร   เป็นเงิน .............................บาท   
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    จ ำนวน........มื้อ  อัตรำมื้อละ.........บำท   จ ำนวน .............คน............ส่วนลด................. 
              เป็นเงิน..............บำท 
              
  รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน .............................บาท 
รวมทั้งสิ้น..........................บาท (.........................................................................................) 

บัดนี้  กำรด ำเนินงำนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุมัติเบิกจ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้น รวมเป็นเงินค่ำใช้จ่ำย ทั้งสิ้น  
จ ำนวน........................บำท   (......................................................................................... .......)  
เพ่ือช ำระให้แก่เจ้ำหนี้ตำมสิทธิที่จะได้รับต่อไป 
   

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

  ผู้ขอเบิก 
                                                                        วันที่............../.............../............ 
        

  (  ) อนุมัติ                   
       ลงชื่อ.................................. 
                                                                (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) 

  ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรวิจัย 
                                                  ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
                        
 
 
 

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

ส่วนที่ 3 

แบบ 8703 



หมวดรำยจ่ำย                                             ใบปิดใบส าคัญ                                     ฎีกำ 
ประเภท                                                                                                                              ใบส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนเงิน                                           บำท                   (                                                           ) 
ตำมใบส ำคัญฉบับ นี้ ข้ำพเจ้ำได้เอำเงินส่วนตัวทดรองจ่ำยให้แก่ผู้รับไปก่อนแล้ว ตั้งแต่ วันที่........เดือน....................พ.ศ................ 
                                                                                           ลงชื่อ..............................................................ผู้จ่ำยเงิน 
                                                                                            (                                                       )      
             (………………………………………………………) 
                              เจ้ำหน้ำที่ 
 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทน 

ส่วนราชการ ........................................................................................................                        O คืนเงินยืม 

ที่ ศธ 0542.........../                      วันที่........................................................                      O รับเงินสด                                                                                               

เรื่อง ขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร 

เรียน ....................................................................................... .................. 

  ๑) ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติให้.....................................................................ด าเนินการจัด
กิจกรรม.................................................................................................... ...........................ในระหว่างวันที่
...........................................ถึง....................................ณ.......................................... ........................................... 

  บัดนี้ การด าเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน.....................บาท
(...........................................) จากงบประมาณ........................โครงการ...............………………………………………………รหัส
งบประมาณ......................................... เพ่ือจ่ายให้แก.่........................................................................ และคณะ 

 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ขอเบิก 

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

                                                               หัวหนา้โครงการวิจัย 
                             

   

 

  2) ทราบ เห็นควร           O อนุมัติ        O ไม่อนุมัติ 

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

                                          (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) 

                                ผู้อ านวยการโครงการวิจัย 

                               ปฏบิัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 



หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล อัตราชม.
ละ 

จ านวนชม. จ านวนเงิน 
(บาท) 

ลายมือชื่อผู้รับเงิน วัน/เดือน/ปี  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    

 

รวมเงินจ่าย..................................................................บาท 

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

อนุมัติ  

ลงชื่อ.............................................................                   ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน                     

       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทศวรรษ  สีนตะวัน)                        (...........................................) 

                ผู้อ านวยการโครงการวิจัย                                        หวัหน้าโครงการวิจัย 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



รายละเอียดแสดงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร 

โครงการ........................................................................วันที่...................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนชม. ชม.ละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

บาท สตางค์ 

       

       

       

 

  ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน.......................................บาท 

(.........................................................) ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่........................................................... 

  ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน 

                           (                                 ) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีนามข้างบนนี้เป็นการถูกต้องแล้ว 

      ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายเงิน 

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

                                                                           หัวหน้าโครงการวิจัย 

      ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

      ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

ทราบ 

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

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

        หัวหน้าโครงการวิจัย 


