สัญญาเงินยืมเลขที่……………………..…………………..วันที่……………………………………………… ส่วนที่ 1)
ชื่อผูย้ มื …………………………………………………….จานวนเงิน……………………………บาท แบบ 8708
ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ โรงเรี ยน............................................
วันที่……22….เดือน…ธันวาคม….พ.ศ…2557..
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี……………
ตามคาสัง่ /บันทึกที่……สธ 0804.6/786…………..ลงวันที่……15…ธันวาคม.... 2557……. ได้อนุมตั ิให้
ข้าพเจ้า…นาย......... ............................……………….ตาแหน่ง….......นายแพทย์....ชานาญการ...............……………..
สังกัด……สานัก..................สุขภาพจิต……….พร้อมด้วย…… ..............-.......................................……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ……ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ...................................................................................................……
.............................................................................................................................................................................................
ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเซส บางแสน ..อาเภอเมืองชลบุรี ………โดยออก
เดินทางจาก บ้านพัก
สานักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่…22…..เดือน…ธันวาคม…. .พ.ศ…2557…..….
เวลา….05.40 น. และกลับถึง บ้านพัก สานักงาน ประเทศไทย วันที่ 22 เดือน…ธันวาคม… พ.ศ…2557
เวลา…21.05 น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้……1….วัน……………….ชัว่ โมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับ
ข้าพเจ้า
คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…………………………………..จานวน……………..วัน รวม…………-…………… บาท
ค่าเช่าที่พกั ประเภท……………………………………………จานวน……………..วัน รวม…………-……………. บาท
ค่าพาหนะ………………………………………………………………………….. รวม………1,000.………. บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น……………………………………………………………………….. รวม…………-………………บาท
รวมเงินทั้งสิ้น…………1,000……………………บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร)…………หนึ่งพันบาทถ้วน.........................………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริ ง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จานวน
……………1……………..ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูตอ้ งตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………. ผูข้ อรับเงิน
(….นาย..................................................)
ตาแหน่ง……นายแพทย์ .....................………..

-2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
อนุมตั ิให้จ่ายได้
เห็นควรอนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ…………………………………………………
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………
วันที่…………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………..
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………..
วันที่…………………………………………………

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน……………1,000……………………….บาท
(…………หนึ่งพันบาทถ้วน………….) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ………………………………………….. .ผูร้ ับเงิน
ลงชื่อ…………………………………….ผูจ้ ่ายเงิน
(….นาย...................................................)
(……………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………
ตาแหน่ง…………………………………………
วันที่……………………………………………..
วันที่…………………………………………….
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่…………………………………วันที่……………………………………………………..
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง 1. กรณี เดินทางเป็ นหมูค่ ณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่ มต้นและสิ้นสุด
การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ
2. กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผขู ้ อรับเงินเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่รับเงิน
กรณี ที่มีการยืม เงิน ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สญ
ั ญายืมและวันที่อนุมตั ิเงินยืมด้วย
3. กรณี ยนื่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็ นหมูค่ ณะ ผูข้ อรับเงินมิตอ้ งลงลายมือชื่อในช่องผูร้ ับเงิน ทั้งนี้
ให้ผมู ้ ีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ ับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

หลักฐานการจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส่ วนที่ 2

ชื่ อส่ วนราชการ………สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี……………….จังหวัด…………ชลบุรี…………………

แบบ 8708

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ…….นาย...........................................……ลงวันที่…22……เดือน…ธันวาคม……..พ.ศ……2557…………
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ

นาย........................................

ตาแหน่ง

นายแพทย์ ชานาญการ

รวมเงิน

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวม

-

-

1,000

-

1,000

-

-

1,000

-

1,000

ลายมือชื่อ
ผูร้ ับเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

22 ธันวาคม
2557

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่…………..วันที่…………………………

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)………………………หนึ่งพันบาทถ้วน...................……………………...ลงชื่อ……………………………………………………ผูจ้ ่ายเงิน
(………………………………………………………………)
คาชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พกั ให้ระบุอตั ราวันละและจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง……………………………………………………………………..
2.ให้ผมู้ ีสิทธิแต่ละคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อผูร้ ับเงินและวันเดือนปี ที่รับเงิน กรณี เป็ นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจากเงินยืม
วันที่………………………………………………………………………….
3. ผูจ้ ่ายเงินหมายถึงผูท้ ี่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผเู ้ ดินทางแต่ละคน เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อผูจ้ ่ายเงิ

รับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
กระทรวงสาธารณสุ ข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี
หมวดรายจ่าย
รายละเอียด
ค่าพาหนะ ค่าพาหนะเดินทางของนาย.......................................
จากบ้านพักเลขที่ 95/172 หมู่ ...... ตาบล.................
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ถึง............................. อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557

รวม

จานวนเงิน
1,000

1,000

-

จานวนเงิน
1,000

-

-

1,000

-

รวมทั้งสิ้ น(ตัวอักษร)………หนึ่งพันบาทถ้วน…………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายจ่ายที่กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้ไม่อาจเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับได้ และข้าพเจ้า
ได้จ่ายไปในงานของทางราชการโดยแท้ ตั้งแต่วนั ที่…22…..เดือน…ธันวาคม………………พ.ศ…2557……
ถึงวันที่…22…….เดือน…ธันวาคม……พ.ศ……2557………….
(ลงชื่อ)…………………………………….
(….นาย.........................................)
ตาแหน่ง…นายแพทย์ ชานาญการ……
วันที่…22..เดือน…ธันวาคม….พ.ศ…2557….

หน้างบใบสาคัญค่ายานพาหนะ
ประกอบการรายงานการเดินทางของ...นาย.............. ................................
ลงวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมวดรายจ่าย
รายละเอียด
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ค่าพาหนะ ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ
ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557
1,000
1,000
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,000 บาท
- ค่าเดินทางจากบ้านพัก เลขที่ ........... หมู่ .......
ตาบล ปากเกร็ ด อ.เมืองนนทบุรี ถึงสถานีขนส่ ง
หมอชิต เที่ยวละ350 บาท ไป-กลับ
- ค่ารถประจาทางปรับอากาศจากสถานีขนส่ ง
หมอชิต ถึงสถานีขนส่ งจังหวัดชลบุรี เที่ยวละ110 บาท
- ค่ารถรับจ้างจากสถานีขนส่ งจังหวัดชลบุรี
ถึงห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เที่ยวละ 40 บาท ไป-กลับ

รวม

-

700

-

700

-

220

-

220

-

80

-

80

-

1,000

-

1,000

-

(ลงชื่อ)…………………………………….
(….นาย............ ........................)
ตาแหน่ง....นายแพทย์ ชานาญการ.................
วันที่..…22...เดือน...ธันวาคม......พ.ศ…2557…….

24 มกราคม 2559

- ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากบ้านพักเลขที่
16/460 หมู่ 5 ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ถึง สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด รับเจ้าหน้าที่
เดินทางไปเดอะมอลล์ บางกะปิ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ ระยะทาง 90
กิโลเมตร
ไปกลับ 180 กิโลเมตร กม.ละ 4 บาท เป็ นเงิน

720 - ไป-กลับ

