
สัญญาเงินยมืเลขท่ี……………620981.………………..วนัท่ี………….7 มี.ค.62 ………………… ส่วนท่ี 1) 

ช่ือผูย้มื……ดร.ประดิษฐพ์ร พงศเ์ตรียง…..………….จาํนวนเงิน……31,300…………บาท         แบบ 8708 

    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

     ท่ีทาํการ……...มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี………… 

       วนัท่ี…15….เดือน…มีนาคม…….พ.ศ…2562.... 

เร่ือง    ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน    ……คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์…… 

               ตามคาํสั่ง/บนัทึกท่ี…………ศธ 0561.12/071/62………..ลงวนัท่ี………6 มีนาคม 2562……….  ได้

อนุมติัใหข้า้พเจา้…………รศ.ดร.โยธิน แสวงดี………………ตาํแหน่ง…………วทิยากร………………….. 

สังกดั………………………………………………….พร้อมดว้ย……………-………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

เดินทางไปปฏิบติัราชการ   (ท่ีไหน/เร่ืองอะไร)………คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี / 

โครงการ Research Club  กิจกรรมพฒันาขอ้เสนอการวจิยัสาํหรับนกัวจิยัทุกระดบั………โดยออกเดินทางจาก   

[]    บา้นพกั    [ ]  สาํนกังาน   [ ] ประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี.....14...เดือน…มีนาคม.....…พ.ศ….2562…..

เวลา……04.00….น.  และกลบัถึง [] บา้นพกั  [ ] สาํนกังาน  [ ] ประเทศไทย    วนัท่ี....15…เดือน…มีนาคม…

พ.ศ. …2562….เวลา…22.00…..น.  รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี..................วนั……….ชัว่โมง 

               ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับ   []  ขา้พเจา้    [ ] คณะเดินทาง   ดงัน้ี (10) 

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท………………………..จาํนวน……………..วนั รวม…………………….… บาท 

ค่าเช่าท่ีพกัประเภท………………………………..จาํนวน……………..วนั รวม…..……1,100……….  บาท 

ค่าพาหนะ……………ค่ารถแทก็ซ่ี,ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้….…………..   รวม……….…5,590……….  บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน……………..……………………………………………..       รวม…………………………บาท 

              รวมเงินทั้งส้ิน….…………6,690……………บาท 

จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)……………-หกพนัหกร้อยเกา้สิบบาทถว้น-………………………………………. 

               ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย   

จาํนวน………………..ฉบบั  รวมทั้งจาํนวนเงินท่ีขอเบิกถูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 

     ลงช่ือ………………………………………….  ผูข้อรับเงิน 

              ( …………รศ.ดร.โยธิน แสวงดี……….)  

                                                                     ตาํแหน่ง……………วทิยากร…………..…………. 

 

วนัท่ีเอกสารยมืเงิน 

วนัท่ีเขียนรายการเบิกฯ 

เลขท่ีหนงัสือเชิญวทิยากร วนัท่ีหนงัสือเชิญวทิยากร 

พาหนะทุกรายการทั้งที่มีใบเสร็จและใชใบแทนใบเสร็จรับเงิน 

 



                  - 2 - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ได้

ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้  อนุมติัให้จ่ายได ้

เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้

ลงช่ือ…………………………………………               ลงช่ือ………………………………………… 

       (…………………………………………)                        (…………………………………………….) 

ตาํแหน่ง…………………………………………             ตาํแหน่ง………………………………………. 

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

  ไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน…………6,690……………….บาท 

(………………-หกพนัหกร้อยเกา้สิบบาทถว้น-………………………….) ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 

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

        (………รศ.ดร.โยธิน แสวงดี……..)                              (……ดร.ประดิษฐพ์ร พงศเ์ตรียง……..) 

ตาํแหน่ง…………วทิยากร……………                       ตาํแหน่ง………ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัฯ………………… 

วนัท่ี……………15 มี.ค.2562…………………..                   วนัท่ี……………15 มี.ค.2562………………. 

จากเงินยมืตามสัญญาเลขท่ี……………620981…………วนัท่ี………7 มี.ค.62………….. 

หมาย

เหตุ ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใชจ่้ายรวมฉบบัเดียวกนั หากระยะเวลาในการ 

      เร่ิมตน้และส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ใหแ้สดงรายละเอียดของวนัเวลาท่ี 

      แตกต่างกนัของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีรับเงิน  

     กรณีท่ีมีการยมื เงิน ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินยมื เลขท่ีสัญญายมืและวนัท่ีอนุมติัเงินยืมดว้ย 

3.  กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน ทั้งน้ี 

     ใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2)

ลายเซ็นวิทยากร 
 

ลายเซ็นผูยืมเงิน 

 



หลกัฐานการจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ                                      ส่วนท่ี 2 

ช่ือส่วนราชการ….....มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี…......จงัหวดั………สุราษฎร์ธานี………                 แบบ 8708 

ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ…………รศ.ดร.โยธิน แสวงดี………………ลงวนัท่ี......15.......เดือน....มีนาคม......พ.ศ. .....2562..... 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ ตําแหนง คาใชจาย รวม ลายมือชื่อ วันเดือนป หมายเหตุ 
คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน 

1 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากร - 1,100 5,590 - 6,690  15 มี.ค.62  

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           

รวมเงิน - 1,100 5,590 - 6,690 ตามสัญญา...... 620981...........วันที่..... 7 มี.ค.62.... 

  

จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)…………………หกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน…………………………………            ลงช่ือ……………………………………………………ผูจ่้ายเงิน 

                                                                            (………นางสาวจีรภา กาญจนโกเมศ……………) 

คาํช้ีแจง  1. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัให้ระบุอตัราวนัละและจาํนวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                      ตาํแหน่ง………อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร……… 

                 2.ให้ผูมี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีรับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมื ให้ระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บจากเงินยมื                วนัท่ี…………………15 มี.ค.62…………………….. 

                 3. ผูจ่้ายเงินหมายถึงผูท่ี้ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน 

 

 

ลายเซ็นเจาของโครงการ 
 

 

 

ลายเซ็นวิทยากร 
 



    แบบ  บก. 4231 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ   ............มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี................... 
     

วนั เดือน ปี รายละเอยีดการจ่าย จํานวนเงิน   หมายเหตุ 

          

…14 มี.ค.62… …ค่ารถรับจา้ง ท่ีพกั-สนามบินดอนเมือง....… ……200….. …   

……………… …(1 เท่ียว x 200 บาท)....................………… …………….. …   

…14 มี.ค.62… …ค่ารถรับจา้ง สนามบิน สฎ.- ท่ีพกั........…… ……200….. …   

……………… …(1 เท่ียว x 200 บาท)....................………… …………….. …   

…15 มี.ค.62… …ค่ารถรับจา้ง ท่ีพกั – สนามบิน สฎ. …… ……200….. …   

……………… …(1 เท่ียว x 200 บาท)....................………… …………….. …   

…15 มี.ค.62… …ค่ารถรับจา้ง สนามบินดอนเมือง – ท่ีพกั…… ……200….. …   

……………… …(1 เท่ียว x 200 บาท)....................………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

……………… ……………………………………………… …………….. …   

          

  รวมเงินทั้งส้ิน 800     

 

 รวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)........................-แปดร้อยบาทถว้น-............................................................... 

  ขา้พเจา้.....................รศ.ดร.โยธิน แสวงดี...................ตาํแหน่ง.............วทิยากร......................... 

กอง...........................-................................ขอรับรองวา่รายจ่ายขา้งตน้น้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บได ้และขา้พเจา้ไดจ่้ายไป

ในงานของราชการโดยแท ้

 

                                                                                                                       ลงช่ือ....................................................... 

                                                                                                                               (……รศ.ดร.โยธิน แสวงดี…..) 

                                                                                                                               ................15 มี.ค.62..........

หมายเหตุ : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใชใ้นกรณีเบิกค่าใชจ่้ายท่ี

ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได ้เช่น ค่ารถรับจา้ง, ค่ารถทวัร์ปรับ

อากาศ, ค่ารถไฟ, ค่ารถโดยสารประจาํทาง, ค่ารถตูป้รับอากาศ,  

ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงกรณีขอใชร้ถส่วนบุคคล เป็นตน้ 



 


	ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
	ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน…………6,690……………….บาท

