
สญัญาเงินยมืเลขท่ี ประเภท วนัท่ี ส่วนท่ี 1
ช่ือผูย้มื จ  านวนเงิน บาท แบบ 8708
                                                                        ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ

ท่ีท  าการ  โรงพยาบาลบุ่งคลา้
วนัท่ี

เร่ือง ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน 

ตามค าสั่ง/บนัทึก ท่ี ลงวนัท่ี ไดอ้นุมติัให้
ขา้พเจา้ ต  าแหน่ง
สงักดั พร้อมดว้ย

เดนิทางไปปฏิบัตริาชการ

 โดยออกเดินทางจาก
(  ) บา้นพกั  (  )  ส านกังาน  (  )  ประเทศไทย  ตั้งแต่ วนัท่ี  เวลา น.
และกลบัถึง (  )  บา้นพกั      (  )  ส านกังาน  (  ) ประเทศไทย วนัท่ี   เวลา น.
รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี   วนั  ………… ชัว่โมง

ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  (  )  ขา้พเจา้  (  )  คณะเดินทาง ดงัน้ี  (10)
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท จ านวน วนั รวม บาท
ค่าเช่าท่ีพกัประเภท จ านวน วนั รวม บาท
ค่าพาหนะ รวม บาท
ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวม บาท

รวมเงินทั้งส้ิน บาท

จ านวนเงิน   (ตวัอกัษร)

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง  และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย
จ านวน ฉบบั  รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ

ลงช่ือ

ต าแหน่ง



ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายท่ีแนบถูกตอ้งแลว้ อนุมติัใหจ่้ายได้

เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกจ่ายได้

     ลงช่ือ………………………………………….. ลงช่ือ…………………………………………….

                (นางสาวยพุา รามค า)                  (นายชยัพฤกษ ์ วรเร่ิมสกลุ)

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน          นายแพทยช์ านาญการพิเศษ(ดา้นเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง

         ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบุ่งคลา้

     วนัท่ี……………………………………………      วนัท่ี……………………………………………

     ไดรั้บเงินคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จ  านวน  ………………...  บาท

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

          ลงช่ือ…...……...…….………………………….ผูรั้บเงิน ลงช่ือ……...……..……………………………….ผูจ่้ายเงิน

(      )

ต าแหน่ง  ต  าแหน่ง    

       วนัท่ี………...………………………………..        วนัท่ี………...………………………………..

     จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี    วนัท่ี 

     หมายเหตุ…………..………..…………………………………………………………………………………………………………………..

     ค าช้ีแจง

1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัท าใบเบิกคา่ใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั  หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้และส้ินสุด

     การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัใหแ้สดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ีแตกต่างกนั ของบุคคลนั้นในช่อง

     หมายเหตุ

2.  กรณียืน่ขอเบิกคา่ใชจ่้ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงิน และวนัเดือนปีท่ีรับเงิน กรณีท่ีมี

      การยืมเงิน ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินยืม เลขท่ีสญัญายืมและวนัท่ีอนุมติัเงินยืมดว้ย

3.  กรณีท่ียืน่ขอเบิกคา่ใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน ทั้งน้ี ใหผู้มี้สิทธิ

      แต่ละคนลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2)

                     



                                                         ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ
                                         ส่วนราชการ   โรงพยาบาลบุ่งคล้า แบบ บก 111

วนั เดอืน ปี รายละเอียดการจ่าย หมายเหตุ

รวมจ านวนเงนิทั้งส้ิน

รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร)…………………………………………………………………………………………………
ขำ้พเจำ้……………………………………………..….ต ำแหน่ง…………...………………………………...

กอง  ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดับึงกำฬ   ขอรับรองว่ำ  รำยจ่ำยขำ้งตน้น้ีไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จำกผูรั้บได ้ และขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยไปในงำนของรำชกำรโดยแทจ้ริง

ลงช่ือ………………………………..
(…………………………………….)
วนั……..เดือน……………….พ.ศ…..

จ านวนเงนิ



ลายมือช่ือ วนั เดอืน ปี

ผู้รับเงิน ที่รับเงิน เบีย้เลีย้ง ที่พกั

1        บาท    วนั        บาท       วนั

2        บาท    วนั        บาท       วนั

3        บาท    วนั        บาท       วนั

4        บาท    วนั        บาท       วนั

5        บาท    วนั        บาท       วนั

6        บาท    วนั        บาท       วนั

7        บาท    วนั        บาท       วนั

8        บาท    วนั        บาท       วนั

รวมเงิน -          -          -         - -          ตามสญัญาเงินยมืเลขท่ี                วนัท่ี 

จ  านวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร) (.....................................................................................) ลงช่ือ………………………………………….ผูจ่้ายเงิน
           (                                                                       )                                                   )

ค าช้ีแจง  1.  ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัให้ระบุอตัราวนัละและจ านวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ ต าแหน่ง   

                2.  ให้ผูมี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมื ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บจากเงินยมื

                3.  ผูจ่้ายเงิน หมายถึงผูท่ี้ขอยมืเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน

รวม
หมายเหตุ

ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืน่

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ

ช่ือส่วนราชการ   โรงพยาบาลบุ่งคล้า         จังหวดั    บึงกาฬ

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ                                                 ลงวนัที่              เดอืน                             พ .ศ   

ล าดบัที่ ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง
ค่าใช้จ่าย


