สัญญาเงินยืมเลขที่ ………………………………….. วันที่ ……………………….……….. ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม ……………………...……………………….. จํานวนเงิน ……..…………. บาท แบบ 8708
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทําการ …………………………………………
วันที่ ….. เดือน ………………….. พ.ศ. ……….
เรื่ อง ขออนุมตั เิ บิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน …………………………………………………..
ตามคําสัง่ /บันทึกที่ ……………….…………… ลงวันที่ ……………...………… ได้ อนุมตั ใิ ห้
ข้ าพเจ้ า ………………………………………. ตําแหน่ง ……………………………………………..
สังกัด …………………………………………. พร้ อมด้ วย …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
เดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… โดยออกเดินทางจาก
{บ้ านพัก {สํานักงาน {ประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่…… เดือน ………. พ.ศ. …….. เวลา ………น.
และกลับถึง { บ้ านพัก { สํานักงาน { ประเทศไทย วันที่….. เดือน ……. พ.ศ.….. เวลา ……น.
รวมเวลาไปราชการครัง้ นี ้ ………… วัน …………… ชัว่ โมง
ข้ าพเจ้ าขอเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ { ข้ าพเจ้ า { คณะเดินทาง ดังนี ้
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทางประเภท ………………………….. จํานวน ……. วัน รวม …………...….. บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท …………………………………… จํานวน ……. วัน รวม …………...….. บาท
ค่าพาหนะ …………………………………………………………………. รวม …………...….. บาท
ค่าใช้ จ่ายอื่น ………………………………………………………………. รวม …………...….. บาท
รวมทังสิ
้ ้น ……………….. บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่สง่ มาด้ วย
จํานวน …………… ฉบับ รวมทังจํ
้ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้ องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ …………………………. ผู้ขอรับเงิน
(
)
ตําแหน่ง …………………………………

ได้ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ
ถูกต้ องแล้ ว เห็นควรอนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ ……………………………………….
(………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………..
วันที่ ……………………………………………..

อนุมตั ใิ ห้ จา่ ยได้

ลงชื่อ ……………………………….
(………………………………)
ตําแหน่ง …………………………….
วันที่ …………………………………

ได้ รับเงินค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการจํานวน ………………………. บาท
( ……………………………………………………… ) ไว้ เป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ลงชื่อ ..…………………………… ผู้รับเงิน
ลงชื่อ ………………………… ผู้จ่ายเงิน
(…………………………………..)
(…………………………………..)
ตําแหน่ง …………………………………
ตําแหน่ง ………………………………
วันที่ ………………………………………
วันที่ …………………………………….
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ………… วันที่ …………………………………….
หมายเหตุ ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
คําชีแ้ จง

1. กรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้ จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลา
ในการเริ่มต้ นและสิ ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้ แสดงรายละเอียด
ของวันเวลาที่ แตกต่างกันของบุคคลนันในช่
้ องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้ จ่ายรายบุคคลให้ ผ้ ขู อรับเงินเป็ นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวัน
เดือนปี ที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ ระบุวนั ทีที่ได้ รับเงินยืม เลขที่สญ
ั ญายืมและวันที่
อนุมตั เิ งินยืมด้ วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้ จ่ายรวมเป็ นหมูค่ ณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่อง
ผู้รับเงิน ทังนี
้ ้ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน
(ส่วนที่ 2)

แบบ บก.111

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่ วนราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน เดือน ปี

รายละเอียดการจ่ ายเงิน

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทัง้ สิน้
รวมทัง้ สิน้ (ตัวอักษร)……………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า…………………………………………..ตําแหน่ง…………………………….
กอง………………………………………… ขอรับรองว่า รายจ่ายข้ างต้ นนี ้ไม่อาจเรี ยกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับได้ และข้ าพเจ้ าได้ จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้

(ลงชื่อ)………………………………………………
วันที่…………../…………………/……….

