
 
 

สัญญาเงินยืมเลขที่                      804/60                 วันที่                     9 สิงหาคม   2560                        ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม      นางสาวโสภา  ทองนพภา             จ านวนเงิน                         742,000.- บาท                         แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 

                                                                                             ที่ท าการ โรงพยาบาลชาติตระการ 
                                                                                             วันที่    19    เดือน      พฤษภาคม   พ.ศ.   2562 
 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน                                                               
 
                     ตามค าสั่ง/บันทึก  ท่ี     พล 0032.309/590                   ลงวันที่     18 เมษายน 2562            ได้อนุมัติให้                                                                                                                                                                                                                            

 ข้าพเจ้า                                                          ต าแหน่ง    

สังกัด  โรงพยาบาลชาติตระการ                          พร้อมด้วย   - 
 

 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล
เสาไห้ฯ จังหวัดสระบุรี                                                                                                                   โดยออกเดินทางจาก 

บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย ต้ังแต่วันที่   18   เดือน     พฤษภาคม        พ.ศ.   2562   เวลา                    น. 

และกลับถึง บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย  วันที่ 19 เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562    เวลา                     น.  

รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี        2            วัน                       ชั่วโมง 

 

                     ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจ้า   คณะเดินทาง  ดังน้ี 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท                                                 จ านวน                 วัน  รวม                              บาท 
ค่าเช่าท่ีพักประเภท                                                           จ านวน                 วัน  รวม                              บาท 

ค่าพาหนะ                                                                                                     รวม         3,232.-            บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                   รวม                              บาท 

                                                                                                       รวมเงินทั้งสิ้น        3,232.-            บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)    - สามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน - 
 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง  และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  จ านวน 
                                  ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ                                                              ผู้ขอรับเงิน 

                                                                              (               นางสาวคุณัญญ์อร ศรีอุไร                 ) 
                                                                      ต าแหน่ง            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 



 
 
 

 

- 2 - 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว อนุมัติให้จ่ายได้ 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้  
  
ลงชื่อ ลงชื่อ 
             (       นางสาวเสาวลักษณ์ พันนารา           )        (                                                                 ) 
ต าแหน่ง                    นักวิชาการสถิติ  ต าแหน่ง 
วันที ่                     19 พฤษภาคม 2562 วันที่ 
  
  
                     ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จ านวน               3,232.-                                                     บาท 

(           -สามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน-          )                                     ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  

 
ลงชื่อ                                                 ผู้รับเงิน            ลงชื่อ                                              ผู้จ่ายเงิน 
      (         นางสาวคุณัญญ์อร ศรีอุไร          )                          (       นางสาวเสาวลักษณ์ พันนารา    ) 
ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                              ต าแหน่ง            นักวิชาการสถิติ 
วันที่          19 พฤษภาคม 2562                                     วันที ่             19 พฤษภาคม 2562 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่                                                          วันที่       
 

 

หมายเหตุ 

ล าดับที่               ออกจากบ้านพัก  วันที่                 เวลา           น.  กลับถึงบ้านพัก  วันที่                   เวลา           น.                                                                      
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ค าชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ 

                  สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลน้ัน 
    ในช่องหมายเหตุ 
               2. กรณีย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผูร้ับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน กรณีที่มี 

                  การยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

               3. กรณีที่ย่ืนขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน  ทั้งน้ี  ใหผู้้มีสิทธิ 
                  แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 

 



แบบ บก.111 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
                            ส่วนราชการ    โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

วัน  เดือน  ป ี                                  รายละเอียดรายจ่าย จ านวน   หมายเหตุ 

  

-  ค่าโดยสาร                             จากบ้านเลขท่ี             
ถนน                                   ต าบล                     
อ าเภอ                                 จังหวัด 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 
-  ค่าโดยสาร                                   จาก 
ถึง 
(ไป-กลับ) 2 เท่ียว ๆ ละ                        บาท                          เป็นเงิน 

 ออกจากบ้านพัก 
วันท่ี...................... 
เวลา...................น.   
 

และกลับถึงบ้านพัก  
วันท่ี..................... 
เวลา...................น. 

 รวมทั้งสิ้น   

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) 
ข้าพเจ้า                                                     ต าแหน่ง 
สังกัด                                         ขอรับรองว่า  รายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้   
และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
                                                               (ลงชื่อ) 
       วันที่ 


