
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ งาน                             กลุมงาน                        โทร. 0 7544 9120 ตอ   

ท่ี  นศ ๐๐32.๓๐๑(๑3)/                     วันท่ี               

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   

เรียน    ผูอำนวยการโรงพยาบาลรอนพิบลูย 

ตามท่ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แจงอนุมัติให    

         
เดินทางไปราชการ เพ่ือเขารับการอบรม/สัมมนา เรื่อง  
  
ระหวางวันท่ี           เดือน                    พ.ศ.           ถึงวันท่ี           เดือน                    พ.ศ.  
ณ    นั้น               

บัดนี้ การอบรม/สัมมนาดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ขาพเจาฯ ขอสงหลักฐานรายงานการเบิกคาใชจาย            
ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คาท่ีพัก จำนวนเงิน        บาท 
2. คาพาหนะ จำนวนเงิน        บาท 
3. คาเบี้ยเลี้ยง จำนวนเงิน        บาท 
4. คาใชจายอ่ืนๆ (ระบุ) จำนวนเงิน        บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น                    บาท  (                              ) โดยเบิกคาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการจาก       ตนสังกัด       หนวยงานผูจัด       ไมเบิก       อ่ืนๆ (ระบุ)  
และขอสรุปรายงานผลการอบรม/สัมมนา ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ                                           
      (      )    
ตำแหนง  

ความเห็นของหัวหนากลุมงาน 
      เห็นควรอนุมัติใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
จำนวน               บาท (                                         ) 

ลงช่ือ                                           
 (      )    
ตำแหนง  

สำหรับงานพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียดการไปราชการ 

ไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือเชิญ 
ไปตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำป (IDP) 
ไดรับอนุมัติใหเขาประชุม/อบรม/สัมมนาเปนกรณีพิเศษ 
สรปุรายงานผลการประชุม/อบรม 

ลงช่ือ                                           
                  (นายสยาม  รามคลาย)    

ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 

             อนุมัติ              ไมอนุมัติ 
 
ลงชื่อ  

  (นายศิริธัญญ  ตัญบุญยกิจ) 
นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลรอนพิบูลย 
 

 



      

       

สัญญาเงินยืมเลขท่ี..................................................วันท่ี..................................................................        สวนท่ี 1 

ชือ่ผูยืม..............................................................................จำนวนเงิน..........................................บาท      แบบ 8708 

 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 

                                                 ท่ีทำการ.............................................                             

  วันท่ี................................................... 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

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

  

ตามคำสั่ง/บันทึกท่ี................................................ลงวันท่ี..................................................ไดอนุมัติให  

ขาพเจา...........................................................................................ตำแหนง................................................................. 

สังกัด.............................................................พรอมดวย................................................................................................ 

ออกจากบานเลขท่ี......................................................................................................................................................... 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ………….................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก 

บานพัก สำนักงาน  ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. ...........เวลา................น. 

และกลับถึง       บานพัก       สำนักงาน       ประเทศไทย วันท่ี..........เดือน.................พ.ศ. ...........เวลา.............น.  

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้............วนั............ชัว่โมง............นาที 

 

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสำหรับ  O ขาพเจา  O คณะเดินทาง ดังนี้  

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท .......................................จำนวน................วัน  รวม............................บาท 

คาท่ีพักประเภท...........................................................จำนวน................วัน  รวม............................บาท 

คาพาหนะ    .............................................................................................  รวม............................บาท 

คาใชจายอ่ืน ๆ ..........................................................................................   รวม............................บาท 

                     รวมเงินท้ังสิ้น...........................บาท 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายท่ีสงมาดวย จำนวน 

................................. ฉบับ รวมท้ังจำนวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 

 

ลงชื่อ..................................................................ผูขอรับเงิน 

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

ตำแหนง.............................................................. 

 

 



นายสยาม  รามคลาย 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

นางฐิติชญา  คงละออ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นายศิริธัญญ  ตัญบุญยกิจ 

นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลรอนพิบูลย 

- 2 - 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 

เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 

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

ตำแหนง...................................................................... 

วันท่ี............................................................................ 

อนุมัติใหจายได 

 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 

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

ตำแหนง.................................................................... 

วันท่ี........................................................................... 

  

 ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน.....................................................................บาท 

(.........................................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว 

 

ลงชื่อ................................................................ผูรับเงิน       ลงชื่อ................................................................ผูจายเงิน            

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

ตำแหนง............................................................                        .................................................................... 

วันท่ี...................................................................                 วันท่ี................................................................... 

 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี............................................วันท่ี...................................................... 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

คำชี้แจง 1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทำใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุด 

      การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกตางกันของบุคคลนั้นในชอง 

                 หมายเหตุ 

 2.  กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคลใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีมี 

     การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมดวย 

 3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ท้ังนี้ใหผูมีสิทธิ 

  แตละคนลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนท่ี 2) 

 
 
 



                                                                            

หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ชื่อสวนราชการ...............................................................................จังหวดั................................................................ 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ...................................................................................................ลงวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ........................ 

 

                                                                                                                                 

จำนวนเงินท้ังสิ้น (ตวัอักษร)......................................................................................................................  ลงชื่อ.........................................................ผูจายเงิน 

คำช้ีแจง 1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาท่ีพักใหระบุอัตราวันและจำนวนวันท่ีขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ        (.........................................................)   

 2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปท่ีไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับจากเงินยืม ตำแหนง.....................................................     

 3. ผูจายเงิน หมายถึง ผูท่ีขอยืมเงินจากทางราชการและจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคนเปนผูลงลายมือชื่อผูจายเงิน     วันท่ี............................................................ 

ลำดับ 

ท่ี 
ชื่อ ตำแหนง 

คาใชจาย 
รวม 

ลายมือชื่อ 

ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป 

ท่ีรับเงิน 
หมายเหตุ 

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายอ่ืน 

           

           

           

           

           

           

           

           

รวมเงิน      
ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี................................. 

วันท่ี............................................................... 



 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ โรงพยาบาลรอนพิบูลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ป รายละเอียดจาย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 รวมท้ังสิ้น   

 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................................................... 

ขาพเจา.....................................................................ตำแหนง....................................................................... 

โรงพยาบาลรอนพิบูลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแทจริง 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 

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

ตำแหนง.................................................................... 

วันท่ี........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ โรงพยาบาลรอนพิบูลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัน เดือน ป รายละเอียดจาย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

 ขอเบิกเงินคาชดเชยน้ำมัน  โดยรถยนตสวนตัว   

 หมายเลขทะเบียน……………………………………………………………….   

 จากบานพักเลขท่ี..........................................................................   

 ตำบล........................................อำเภอ.........................................   

 จังหวัด..........................................................................................   

 ถึง.................................................................................................   

 ตำบล........................................อำเภอ.........................................   

 จังหวัด..........................................................................................   

 รวมระยะทาง ไป-กลับ..........................กม.ๆ ละ 4 บาท เปนเงิน   

    

    

    

    

    

 รวมท้ังสิ้น   

 

รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................................................... 

ขาพเจา.....................................................................ตำแหนง....................................................................... 

โรงพยาบาลรอนพิบูลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแทจริง 

 

ลงชื่อ.......................................................................... 

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

ตำแหนง.................................................................... 

วันท่ี........................................................................... 
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