
(สํ าเนา)
ที่ กค 0530.4/ว 1177 กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กท 10400

11  มกราคม  2545

เร่ือง  แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ส่ิงที่สงมาดวย แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการพรอมคํ าอธิบาย

ดวยกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นควรปรับปรุงแบบรายงานการเดินทางไปราชการขึ้นใหม
เพือ่ความคลองตัว   และสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น    ดังนั้น   โดยอาศัยอํ านาจตามขอ 16     แหง
ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเล้ียงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2534 ใหยกเลิกแบบรายงานการเดินทางเดิม (แบบ 8703) และใหใชแบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง
(แบบ 8708) ตามที่แนบมาพรอมนี้แทน แตถาสวนราชการใดมีแบบรายงานการเดินทางแบบเดิมเหลืออยู
จะใชแบบรายงานการเดินทางเดิมไปกอนจนกวาจะจัดพิมพใหมก็ได

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม)        วิสิทธิ์  ศรีสุพรรณ
(นายวิสิทธิ์  ศรีสุพรรณ)

สํ านักกฎหมายและระเบียบ
สวนกฎหมายและระเบียบ 4
โทร. 0-2273-9984



สัญญาเงินยืมเลขที่                                     (1)                                    วันที่                                    สวนที่ 1
ช่ือผูยืม                                                                                  จ ํานวนเงิน                                 บาท     แบบ 8708

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทํ าการ                        (2)                      
วันที่          เดือน                    พ.ศ.          

เร่ือง  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เรียน                                                                             

ตามคํ าสั่ง/บันทึก ที่                     (5)                          ลงวันที่                            ไดรับอนุมัติให
ขาพเจา                                             (6)                                     ตํ าแหนง                                                           
สังกัด                                                                                          พรอมดวย                    (7)                              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
เดินทางไปปฏิบัติราชการ                                                            (8)                                                                   
                                                                                                                                                                               

  บานพัก   สํ านักงาน    ประเทศไทย  ตั้งแตวันที่            เดือน           (9)        พ.ศ.       เวลา             น.
และกลับถึง  บานพัก  สํ านักงาน  ประเทศไทย  วันที่          เดือน           (9)        พ.ศ.       เวลา         น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้                     วัน                 ช่ัวโมง

ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสํ าหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
คาเบี้ยเล้ียงเดินทางประเภท                                                                  จ ํานวน             วนั  รวม                      บาท
คาเชาที่พักประเภท                                                                              จ ํานวน             วนั  รวม                      บาท
คาพาหนะ                                                                                                                             รวม                       บาท

รวมเงินทั้งสิ้น                                      บาท
จ ํานวนเงิน (ตัวอักษร)                                                                                                                                                  

ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย
จ ํานวน                 (11)                          ฉบบั  รวมทั้งจํ านวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ                                                               ผูขอรับเงิน
         (                                                             )
ตํ าแหนง                                                             
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว อนุมัติใหจายได
เหน็ควรอนุมัติใหเบิกจายได

ลงชื่อ                                (12)                                        ลงชื่อ                                (13)                                        
         (                                                                           )          (                                                                          )
ตํ าแหนง                                                                          ตํ าแหนง                                                                          
วันที่                                                                                วันที่                                                                                

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํ านวน                           (14)                               บาท
(                                                                                                                     )  ไวเปนการถูกตองแลว

ลงชื่อ                                (12                                    ผูรับเงิน ลงชื่อ                                (16)                      ผูจายเงิน
         (                                                                      )         (                                                            )
ตํ าแหนง                                                                     ตํ าแหนง                                                          
วันที่                                                                           วันที่                                                                 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่                                                                     วันที่                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ                                                                                   (17)                                                                             
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คํ าชี้แจง 1. กรณเีดนิทางเปนหมูคณะและจัดทํ าใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ

ส้ินสดุการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของ
บคุคลนั้นในชองหมายเหตุ

2. กรณยีืน่ขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน
กรณทีีม่กีารยืมเงิน ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม และที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย

3. กรณทีีย่ืน่ขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ให
ผูมสิีทธิแตละคนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน (สวนที่ 2)



คํ าอธิบายวิธีจัดทํ าใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ใบเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ใบเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ใชสํ าหรับขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ทัง้ในกรณีเบิกเปนรายบุคคลและเปนหมูคณะ)
สวนที่ 2 หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ใชสํ าหรับกรณีการเดินทางเปนหมูคณะและ

เบกิคาใชจาย โดยจัดทํ าใบเบิกคาใชจายในการเดินทางรวมฉบับเดียวกัน)

ในกรณเีดนิทางไปราชการเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะจัดทํ าใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
แยกเปนรายบคุคล หรือจะใหหัวหนาคณะหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งรวมเดินทางไปดวยจัดทํ าใบเบิกคาใชจาย
ในการเดนิทางรวมฉบับเดียวกัน โดยระบุช่ือ ตํ าแหนง ผูรวมเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได และหากมีการ
ยมืเงนิจากทางราชการเพื่อเปนคาใชจายในระหวางเดินทาง ใหผูยืมเงินเปนผูจัดทํ าใบเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อสงชดใชเงินยืม

การลงรายการในใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สวนที่ 1
1. “สัญญาเงินยืมเลขที่                      วันที่                  ใหระบุเลขที่สัญญาเงินยืม วันที่อนุมัติเงินยืม ช่ือผูยืม และ

ช่ือผูยืม                          จ ํานวนเงิน               บาท” จ ํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อใชในระหวางเดินทางไปราชการ
2. “ที่ทํ าการ                                                                ” ใหลงที่ทํ าการหรือสํ านักงานผูขอรับเงิน
3. “วันที่        เดือน                                    พ.ศ.        ” ใหลงวนัเดือนปที่จัดทํ าใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
4. “เรียน                    ” ราชการใหเรียนผูมีอํ านาจอนุมัติการจายเงินตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินสงคลังของสวนราชการ
พ.ศ. 2520

5. “ตามคํ าสั่ง/บันทึกที่”              ลงวันที่                  ” ใหระบุเลขที่คํ าสั่ง/บันทึก และวันที่ลงนามในคํ าสั่ง/บันทึก
6. “ขาพเจา                  ต ําแหนง                      สังกัด” ใหลงชื่อ ตํ าแหนง และสังกัดของผูเดินทางไปราชการ ใน

กรณทีีก่ารเดินทางไปราชการเปนหมูคณะใหลงชื่อตํ าแหนง
และสงักัดของหัวหนาคณะเดินทางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูยื่นขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

7. “พรอมดวย                                            ” ใหระบุช่ือ สกุล และตํ าแหนงของผูรวมเดินทางไปราชการ
ดวย

8. “เดินทางไปปฏิบัติราชการ                                    ” ใหระบุสถานที่ที่ไดรับคํ าสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
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9. “โดยออกเดินทางจาก   บานพัก    สํ านักงาน ใหระบุสถานที่และแสดงวันเดือนปและเวลาที่ผูขอรับเงิน
  ประเทศไทย ตั้งแตวันที่         เดือน                 ไดเร่ิมตนและสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ จํ านวนวันและ

พ.ศ.        เวลา         น.  และกลับถึง    บานพัก ชัว่โมงทีค่ํ านวณได เพื่อใชสิทธิในการเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทาง
  สํ านักงาน   ประเทศไทย วันที่                          กรณเีดนิทางเปนหมูคณะ หากระยะเวลาในการเริ่มตน

เดือน                      พ.ศ.         เวลา                   น. และสิน้สุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน เปนเหตุ
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้        วัน           ช่ัวโมง” ใหจ ํานวนวันที่เกิดสิทธิเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางแตกตางกัน ให

แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้น
ในชองหมายเหตุ (ชองที่ 17)

10. ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหระบุวาเปนการขอเบิกคาใชจายกรณีรายบุคคล หรือเบิก
สํ าหรับ   ขาพเจา   คณะเดินทาง  ดังนี้ รวมทัง้คณะเดินทางในฉบับเดียวกัน    และใหแสดงถึง
คาเบี้ยเล้ียงเดินทางประเภท       จ ํานวน          วัน จ ํานวนเงินคาใชจายตาง ๆ ในแตละประเภท โดยแยกเปน
รวม             บาท คาเบีย้เล้ียง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น (คาใชจาย
คาเชาที่พักประเภท                 จ ํานวน             วัน อืน่ใหหมายความรวมถึง คาขอยายสิ่งของสวนตัว คายาย
รวม             บาท ถิน่ที่อยู คารับรอง คาใชสอยเบ็ดเตล็ด คาทํ าความสะอาด
คาพาหนะ                                รวม               บาท เสื้อผา คาธรรมเนียมสนามบิน คาวีซา คาธรรมเนียมผาน
คาใชจายอื่น                             รวม               บาท ทาง ฯลฯ)
จ ํานวนเงิน (ตัวอักษร)                                              กรณเีดนิทางเปนหมูคณะ และยื่นเบิกคาใชจายในฉบับ

เดยีวกนั ใหแสดงยอดเงินรวมคาใชจายของทุกคนในแตละ
ประเภท

11. “ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปน ใหแสดงถึงจํ านวนหลกัฐานการจายเงินทั้งสิ้นที่แนบมา
ความจริงและหลักฐานการจายที่สงมาดวย    ฉบับ พรอมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และให
รวมทัง้จํ านวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมาย ผูยื่นใบเบิกคาใชจายตามขอ 6 เปนผูลงลายมือช่ือ
ทุกประการ”
ลงชื่อ                                                   ผูขอรับเงิน

(                                                   )
ตํ าแหนง                                              
วันที่                                                        ”
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12. “ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบ ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ตรวจสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ถูกตองแลว เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได เปนลายลักษณอักษร เปนผูตรวจสอบใบเบิกคาใชจาย
ลงชื่อ                                                   จ ํานวนเงินและหลักฐานการเบิกจาย เปนผูลงลายมือช่ือ

(                                                   ) และวันเดือนปที่ไดทํ าการตรวจสอบ
ตํ าแหนง                                              
วันที่                                                      ”

13. “อนมุัติใหจายได ผูมอํี านาจอนุมัติการจายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
ลงชื่อ                                                    และการนํ าเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 เปน

(                                                   ) ผูลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่อนุมัติ
ตํ าแหนง                                              
วันที่                                                      ”

14. “ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหแสดงถึงจํ านวนเงินทั้งสิ้นที่ไดรับจากทางราชการเปน
จ ํานวน           บาท (                                        ) ตวัเลขในชองจํ านวน           บาท และเปนตัวอักษรในชอง
ไวเปนการถูกตองแลว” วงเล็บ

15. “ลงชื่อ                                                 ผูขอรับเงิน ใชสํ าหรับกรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล โดยใหผูขอ
(                                                   ) รับเงนิซึ่งเปนผูรับเงินคาใชจายในการเดินทางตามยอดที่ได

ตํ าแหนง                                              อนุมัติเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน
วันที่                                                      ” กรณทีีม่ีการยืมเงินใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญา
จากเงินยืมตามสัญญายืมเลขที่    วันที่             ”      ยมืและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย

กรณยีืน่ขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิ
ตองลงลายมือช่ือผูรับเงินในชองที่ 15 แตใหผูมีสิทธิแตละ
คนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ (สวนที่ 2)

16. “ลงชื่อ                                                 ผูขอรับเงิน เจาหนาที่ผูที่มีหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทํ าหนาที่
(                                                   ) เปนผูจายเงิน เปนผูลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่จายเงิน

ตํ าแหนง                                              (กรณีมิไดยืมเงิน)
วันที่                                                      ” กรณีที่มีการยืมเงินและผูมีสิทธิไดรับเงินตามสัญญาเงิน

ยมืแลว เจาหนาที่ผูที่มีหนาที่จายเงินมิตองลงลายมือช่ือ
ผูจายเงินในชองที่ 16
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17. “หมายเหตุ                                 ” ใหระบุคํ าชี้แจงเพิ่มเติมในสวนที่สาระสํ าคัญตามความ
จํ าเปน

สวนที่ 2
18. “ช่ือ” ใหลงชื่อผูเดินทางไปราชการเปนรายบุคคลตามลํ าดับ
19. “ตํ าแหนง” ใหแสดงถึงระดับ ช้ัน ยศ ของผูเดินทางไปราชการแตละคน
20. “คาใชจาย” ใหแสดงถึงยอดรวมของคาใชจายตาง ๆ ในแตละประเภท

โดยแยกเปนคาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น
(คาใชจายอื่นใหหมายความรวมถึง คาขนยายสิ่งของสวนตัว
คายายถ่ินที่อยู คารับรอง คาใชสอยเบ็ดเตล็ด คาทํ าความ
สะอาดเสื้อผา    คาธรรมเนียมสนามบิน   คาธรรมเนียม
ผานทาง ฯลฯ)

21. “รวม” ใหแสดงยอดรวมของคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ทัง้สิ้นที่จะขอเบิกแตละคน

22. “ลายมือช่ือผูรับเงิน” ผูเดนิทางแตละคนซึ่งไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางที่ได
รับอนุมัติเฉพาะในสวนของตน     ลงลายมือช่ือในชอง
ผูรับเงิน

23. “วันเดือนปที่รับเงิน” ใหผูเดินทางแตละคนที่ลงลายมือช่ือรับเงินลงวันเดือนปที่
รับเงนิกรณีที่รับจากเงินยืม ใหระบุวันเดือนปที่ไดรับเงินยืม

24. “ตามสัญญาเงินยืมเลขที่             วันที่               ” ใหระบุเลขที่สัญญาเงินยืม และวันที่อนุมัติเงินยืม
25. “รวมเงิน” ใหแสดงถึงยอดรวมคาใชจายในการเดินทางไปราชการแต

ละรายการ และแสดงผลรวมคาใชจายทั้งหมดในตอนทาย
26. “จ ํานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)                    ” ใหแสดงถึงจํ านวนเงินที่ใชจายในการเดินทางไปราชการ

ทัง้สิน้ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้เปน
ตัวอักษร

27. “ลงชื่อ                                                 ผูขอรับเงิน ใหผูยืมเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูจายเงิน และวันเดือนปที่จาย
(                                                   ) เงนิยืมใหแกผูเดินทางแตละคน

ตํ าแหนง                                              
วันที่                                                      ”




