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การยืมเงิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

เงินยืม  หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการ หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอก
งบประมาณ 

 

1. ประเภทของเงินยืม 
1.1 เงินยืมราชการ 

หมายถึง  การยืมเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งงบประจ า และงบประมาณโครงการ / ภาระงาน 

1.2 เงินยืมทดรองราชการ 
หมายถึง  การยืมเงินจากเงินทดรองราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3  ในกรณีที่ได้รับแจ้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานแล้ว  แต่ยังไม่รับอนุมัติทางการเงิน และมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการเดินทางไปราชการ   
หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินทดรองราชการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

1.3 เงินยืมนอกงบประมาณ 
หมายถึง  การยืมเงินจากเงินนอกงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 3  ที่ได้รับจัดสรร / โอนเงินจากหน่วยงานต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานฯ  
(ประเภทเงินนอกงบประมาณ) เพ่ือไปด าเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การยืมเงินของข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ , เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผู้ยืมได้รับ
เงินยืมทันตามก าหนดเวลา  

3. ขอบเขตของงาน  
การยืมเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง    

พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562   

4. ผู้ยืมเงิน 
ต้องเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และไม่มีเงินยืมค้างการส่งใช้ใบส าคัญ / เงินสด (ถ้ามี) 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

4.1 กรณียืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ 
อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้เดินทางไปราชการ 

4.2 กรณียืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ / การฝึกอบรม / การศึกษา 
ดูงาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นโดยตรง หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเป็นผู้ที่มีค าสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น  และได้รับอนุมัติ / เห็นชอบ จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ด าเนินการ 
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5. เอกสารหลักฐานการขอยืมเงิน 
 5.1 การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ยืมได้ไม่เกิน 90 วัน) 
  (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 

(2) สัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  จ านวน 2 ฉบับ 
  (3) ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 

(4) ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงานอื่น ให้เดินทางไปราชการ 
   - หนังสือราชการ 
   - ตารางการประชุม (ถ้ามี) 

(5) หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน แล้วแต่กรณี  ให้เดินทางไปราชการ 
(6) หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบส าเนาระยะทางของกรมทางหลวง / Google map  
ทั้งนี้ ใหใ้ช้ระยะทางท่ีใกล้ที่สุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณระยะทาง 

           5.2 การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กรณีเป็นผู้จัดประชุม) 
(1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
(2) สัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  จ านวน 2 ฉบับ 

  (3) ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
(4) ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
(5) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / กรรมการ (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้เข้าร่วมประชุม 

   - หนังสือราชการ / บันทึกข้อความ เชิญประชุม 
   - ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการประชุม (ถ้ามี)  

(7) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) กรณีมีการตอบรับ สามารถเบิกค่าอาหารกลางวัน / 
อาหารว่าง ได้ตามจ านวนผู้ตอบรับ / กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติม เช่น หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น 
(8) กรณีเชิญข้าราชการสังกัดสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม และจัดงบประมาณให้เป็นค่า
พาหนะในการเดินทางไปราชการ 

- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เดินทางไปราชการ 
- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุเหตุผลความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบส าเนาระยะทางของกรมทาง
หลวง / Google map ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณระยะทาง 
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           5.3 การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน  

               **การศึกษาดูงาน  ต้องเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการอบรม** 
(1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
(2) สัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด  จ านวน 2 ฉบับ 

  (3) ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ 
(4) ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
(5) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / กรรมการ (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาหลักสูตรการอบรม ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
(7) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) เช่นเดียวกับข้อ 5.2 (7) 
(8) ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานในสังกัด ให้เข้าร่วมประชุม 

   - หนังสือราชการ / บันทึกข้อความ เชิญประชุม 
   - ระเบียบวาระการประชุม  

- ตารางการประชุม 
- ตารางการอบรม  กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  ต้องระบุชื่อวิทยากรให้ชัดเจน 
และในกรณีท่ีมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  ต้องเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น 
และต้องพิจารณาถึงเนื้อหาการอบรมว่ามีความเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มหรือไม่ 
รวมถึงต้องระบุการแบ่งกลุ่มไว้ในโครงการ / กิจกรรม ด้วย 

(9) หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือตอบรับ 
- ในกรณีทีว่ิทยากร สังกัดหน่วยงานของรัฐ  หนังสือเชิญต้องแจ้งไปยังหัวหน้า

หน่วยงาน ของวิทยากร 
(10) หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน  
(11) กรณีเชิญข้าราชการสังกัดสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม และจัดสรรงบประมาณให้
ผู้เข้าร่วมประชุม / อบรม เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 

- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เดินทางไปราชการ 
- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบส าเนา
ระยะทางของกรมทางหลวง / Google map ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดเป็น
เกณฑ์ในการค านวณระยะ  

6. การยื่นเอกสารยืมเงิน  
 6.1 ผู้ยืมเงิน  ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอยืมเงินตามข้อ 5 แล้วแต่กรณี  ถึงเจ้าหน้าที่ธุรการของ
กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือลงรับเอกสารหลักฐานขอยืมเงินในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart office) ก่อนถึงก าหนดการใช้เงิน หรือก่อนก าหนดการเดินทางไปราชการ   
อย่างน้อย 7 วันท าการ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของเอกสารหลักฐาน ,เสนอขออนุมัติเบิกเงิน และเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน  
 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอยืมเงินภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้   
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างช้าภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือวันที่เดินทางกลับถึงส านักงาน 
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 6.2 เมื่อผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยืมเงินแล้วถูกต้อง  ให้บันทึกเลขท่ีเอกสารยืมเงิน 
และวันเดือนปี ที่ครบก าหนดการส่งใช้ให้ครบถ้วน  แล้วจึงเสนอขออนุมัติการยืมเงินต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณาอนุมัติ 

7. การจ่ายเงินยืม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จะจ่ายเงินยืมให้กับผู้ยืมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกับการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง  ของผู้ยืม   
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้  
หรือรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอ่ืนใด       
ที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ดังนั้น  การจ่ายเงินยืมจึงใช้สัญญาการยืมเงิน และรายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์                 
(e-Payment) เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน  และเม่ือจ่ายเงินยืมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จ่ายเงินคืนส าเนา
สัญญาการยืมเงินที่ระบุข้อมูลครบถ้วนทุกรายการแล้ว  ให้กับผู้ยืมเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ส่งใช้เงินยืมให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

8.  การควบคุมการส่งใช้เงินยืม 
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบเบิกเงินยืม / รับเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม  
ด าเนินการดังนี้ 

8.1 บันทึกควบคุมลูกหนี้เงินยืมทุกประเภท โดยต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด 

8.2 เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมของลูกหนี้ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน 
8.3 รายงานลูกหนี้เงินยืมค้างการส่งใช้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3 ทราบ  ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หลังครบก าหนดการส่งใช้     
เงินยืมอย่างช้าภายใน 3 วันท าการ และมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันท าการ  
นับจากวันครบก าหนด 
 8.4 ในกรณีที่มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมแล้ว  แต่ผู้ยืมยังไม่ด าเนินการส่งใช้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบเงินยืมเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือพิจารณาหักเงินเดือนของผู้ยืมตามเงื่อนไขในสัญญา
การยืมเงินต่อไป 
 8.5 เมื่อผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืม   

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม และด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) กรณตีรวจสอบแล้วถูกต้อง / ครบถ้วน 

- ให้ออกใบรับใบส าคัญการส่งใช้เงินยืม และใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินสด)     
  ให้ผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

          - บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม ด้านหลังสัญญาการยืมเงิน และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
- เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อนุมัติ    
  ใบส าคัญการส่งใช้เงินยืม 
(2) กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน 
แจ้งผู้ยืมให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 9  
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9. ระยะเวลาการส่งใช้เงินยืม 
 ให้ผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐาน ,หลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ตามก าหนดเวลาดังนี้ 
 9.1 การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  ให้ส่งคืนภายใน 15 วัน  
นับจากวันกลับมาถึง 
 9.2 กรณีอ่ืน ให้ส่งคืนภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน 
 ในกรณีที่ผู้ยืมไม่จัดส่งเอกสารตามก าหนดเวลาดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ จะเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 หักเงินเดือนของผู้ยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินต่อไป 
 
10 .  หลักฐานการส่งใช้เงินยืม 

10.1 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  (1) บันทึกขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืม 

(2) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) 
(3) หลักฐานการจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2) 
(4) ใบรับรองการจ่ายเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  

(กรณีใช้พาหนะประจ าทางและพาหนะส่วนตัว) 
(5) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถราชการ)  
(6) ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก กรณีเลือกใช้สิทธิจ่ายจริง  
 (7) ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน (กรณีใช้รถราชการ)  
      **กรณีมีรายการไม่ครบตามอข้อ 10.4 ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน ประกอบ** 
 (8) ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงานอื่น ให้เดินทางไปราชการ 

   - หนังสือราชการ 
   - ตารางการประชุม (ถ้ามี) 

(9) หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน แล้วแต่กรณี  ให้เดินทางไปราชการ 

(10) หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบส าเนาระยะทางของกรมทางหลวง 
/ Google map ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางท่ีใกล้ที่สุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณระยะทาง 

**หลักฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน ต้องมีรายการตามที่ก าหนดในข้อ 10.4** 

          10.2 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กรณีเป็นผู้จัดประชุม) 
**กรณีนี้ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้** 

(1) บันทึกขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืม 
(2) ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
(3) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / กรรมการ (ถ้ามี) 
(4) ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้เข้าร่วมประชุม 

   - หนังสือราชการ / บันทึกข้อความ เชิญประชุม 
   - ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการประชุม (ถ้ามี) 
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(5) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
(6) กรณีเชิญข้าราชการสังกัดสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม และจัดสรรงบประมาณให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เดินทางไปราชการ 
- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบส าเนา 
ระยะทางของกรมทางหลวง / Google map โดยใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดเป็นเกณฑ์
ในการค านวณระยะทาง  

(7) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน (แล้วแต่กรณี)  
ซึ่งจะต้องมีรายการครบตามข้อ 10.4 
** การเลี้ยงอาหารกลางวัน  เบิกได้ในกรณีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร**  
**กรณีเลี้ยงอาหารกลางวัน  งดจ่ายเบี้ยเลี้ยง** 
(8) บัญชีลงเวลาของผู้เข้าร่วมประชุม / คณะท างาน 

          10.3 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน  

(1) บันทึกขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืม 
(2) ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 
(3) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / กรรมการ (ถ้ามี) 
(4) ส าเนาหลักสูตรการอบรม ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรียบร้อยแล้ว 

  **โครงการที่มีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรต้องมี** 
(5) ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานในสังกัด ให้เข้าร่วมประชุม 

   - หนังสือราชการ / บันทึกข้อความ เชิญประชุม 
   - ระเบียบวาระการประชุม  

- ตารางการประชุม 
- ตารางการอบรม  กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร  ต้องระบุชื่อวิทยากรให้ชัดเจน 

และในกรณีท่ีมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  ต้องเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น และต้อง
พิจารณาถึงเนื้อหาการอบรมว่ามีความเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มหรือไม่ รวมถึงต้องระบุการ
แบ่งกลุ่มไว้ในโครงการ / กิจกรรม ด้วย 
(6) ) หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือตอบรับ / ประวัติวิทยากร 

- ในกรณีที่วิทยากร สังกัดหน่วยงานของรัฐ  หนังสือเชิญต้องแจ้งไปยังหัวหน้า
หน่วยงานของวิทยากร 

(7) ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
(8) บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการอบรม / วิทยากร / คณะท างาน 
(9) ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน (แล้วแต่กรณี)  
ซึ่งจะต้องมีรายการครบตามข้อ 10.4 
** การเลี้ยงอาหารกลางวัน เบิกได้กรณีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร **  
**กรณีเลี้ยงอาหารกลางวัน  งดจ่ายเบี้ยเลี้ยง** 
(10) หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน  
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(11) กรณจี่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้วิทยากร ให้ระบุไว้ในหนังสือเชิญด้วย   
 - รายงานการเดินทางไปราชการของวิทยากร / หลักฐานการจ่ายเงิน 

- ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
- ใบรับรองการจ่ายเงิน (ค่าพาหนะส่วนตัว / รถโดยสารประจ าทาง) 
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถราชการ) กรณีส่วนราชการที่จัดอบรม  

ส่งรถราชการไปรับวิทยากร 
- หลักฐานการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการของวิทยากร ให้เดินทางไปราชการ 
- หลักฐานการอนุมัติจากผู้อ านวยการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (โดยต้อง
ระบุเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อย่างไร) พร้อมทั้งแนบ
ส าเนาระยะทางของกรมทางหลวง / Google map ทั้งนี้ ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้
ที่สุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณระยะทาง  

10.4 หลักฐานการจ่ายเงิน 
การจ่ายเงิน  โดยข้าราชการ / ลูกจ้าง ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย และอย่าง
น้อยต้องมีรายการ ดังนี้ 
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
4. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบ ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน / ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ (แบบ บก 111) เพ่ิมเติม เพื่อน ามาเป็นเอกสารประกอบการจ่ายเงิน   

  ****ใช้ในกรณียืมเงินไปจ่าย  และส ารองจ่ายจากเงินส่วนตัวของผู้รับผิดชอบ**** 
  ****ใบส าคัญรับเงิน  ใช้ในกรณีการจ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 เท่านั้น  ยกเว้นการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร  สามารถใช้ใบส าคัญรับเงินตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดได้**** 
 
11. การด าเนินการกรณีไม่ส่งใช้เงินยืมตามก าหนด 
 11.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินยืม เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.2 กรณีเร่งรัดแล้ว ไม่ส่งใช้ตามก าหนดเวลา ให้ผู้รับผิดชอบเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณาหักเงินเดือนของผู้ยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินต่อไป 

12. แบบฟอร์ม 
  12.1 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติยืมเงิน และประมาณการยืมเงิน 
  12.2 สัญญาการยืมเงิน 
  12.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) 
                 และหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2) 

12.4 ใบรับรองการจ่ายเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) 
  12.5 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
  12.6 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน  
 12.7 ตัวอย่างบัญชีลงเวลา 
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 12.8 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว 
 12.9 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ 
 12.10 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจ้างท าเอกสาร 
 12.11  ตัวอย่างบันทึกเสนอแต่งตั้งคณะท างาน / เชิญวิทยากร 
 12.12  ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือตอบรับ 
 12.13  ตัวอย่างบันทึกส่งใช้เงินยืม   
 12.4 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม / อบรม 

13. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

13.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
       และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

  13.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 

  13.3 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  13.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่าง  

         ประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  13.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

  13.6 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ส าหรับหน่วยงานในสังกัด        

         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติยืมเงินราชการ 
2. สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) 
3. ตัวอย่างประมาณการยืมเงิน 
4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708  ส่วนที่ 1) 
5. หลักฐานการจ่ายประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (แบบ 8708  ส่วนที่ 2) 
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ / ใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ บก 111) 
7. ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 

8. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
9. ตัวอย่างบัญชีลงเวลา 
10. ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว 
11. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว 
12. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมอบรม 
13. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจ้างท าเอกสาร 
14. ตัวอย่างบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมอบรม / เชิญวิทยากร / เชิญประธาน 
15. ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
16. ตัวอย่างหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร 
17. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม / อบรม (ถ้ามี) 
18. ตัวอย่างบันทึกส่งใช้เงินยืม 
19. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยืมเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 
20. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม รายการค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 
21. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยืมเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  

(กรณีเป็นผู้จัดการประชุม) 
22. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  

(กรณีเป็นผู้จัดการประชุม) 
23. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยืมเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

/ ศึกษาดูงาน 
24. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้เงินยืม รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน 
25. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 
26. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  

(กรณีเป็นผู้จัดการประชุม) 
27. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

/ ศึกษาดูงาน 
หมายเหต ุ
***ล าดับที่ 24-27 เป็นกรณีส่งเบิก  ใช้หลักฐานเช่นเดียวกันกับการส่งใช้เงินยืม  ต่างกันเฉพาะบันทึกข้อความ 
เปลี่ยนจากการส่งใช้เงินยืม เป็นการส่งเอกสารเบิกเงิน** 
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                   บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ    กลุ่ม............................................................  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3     
ท่ี                                                           วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ............ 
เร่ือง  ขออนุมัติยืมเงินราชการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สัญญาการยืมเงิน จ านวน  2  ฉบับ 
         2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน  1  ชุด 

ตามท่ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้อนุมัติโครงการ............................................................... 
กิจกรรม.......................................................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................... เป็นเงนิ............... ........บาท  
(................................................................)  นั้น 

           กลุ่ม...................................................... ก าหนดจัดประชุม / ดังกล่าว ในอบรมดังกล่าวในระหว่าง 
วันที่.............................................................ณ...............................................................  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์ขอยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม / อบรม  
เป็นเงิน..............................บาท (.........................................................................) 
จากงบประมาณโครงการ..............................................กิจกรรม...............................................................................  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ...................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                          
          
          (...................................................) 
          ต าแหน่ง............................................................... 
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แบบ 8500 
 

                     สัญญาการยืมเงิน            เลขที่ ........./......... 
                    วันครบก าหนด 
                                                                                                                                           ........................................ 
ยื่นต่อ…ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3…………..( 1 )                                                   
 
ข้าพเจ้า................................................................... ต าแหน่ง....................................................................................... 
สังกัด…ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   จังหวัด……เพชรบูรณ์……………………………. 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก…ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3……………(2) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ..........................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
              

               
       
 
 
 
             

(ตัวอักษร) –.......................................................-                             รวมเงิน  (บาท)                                          
 
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏบิัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จา่ยทีถู่กต้อง พร้อมทั้ง 
เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง คือภายใน……15.….วัน นบัแต่วนัที่ได้รบั 
เงินนี้ ถ้าข้าพเจา้ไมส่่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า 
พึงได้รับจากทางราชการ ชดใชจ้ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงชื่อ.....……………………………………………..ผู้ยืม    วันที…่…...................................... 
        (................................................) 
 เสนอ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3…………(4) 
  ได้ตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบบันีไ้ด้ จ านวน..................................บาท 
(ตัวอักษร)  –......................................................................-                              

ลงชื่อ……………………………….………………..ผู้เสนอ   วันที…่............................................... 
        (...............................................) 

ค าอนุมัติ 
 อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างตน้ได้ เป็นเงิน.......................................บาท 
(ตัวอักษร)  –หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-                              

ลงชื่อ…………………………………………...ผู้อนุมัต ิ วันที…่….............................................. 
           (………………………………………) 

                                                ใบรบัเงิน 
ได้รับเงินยืมจ านวน……................บาท  –....................................................-   ไปเปน็การถูกต้องแล้ว                          
ลงชื่อ.……………………………………...….ผู้รับเงิน  วันที…่.............................................. 
       (..................................................) 



12 
 

  

รายการส่งใช้เงนิยืม             
 

 
หมายเหตุ  (1) ยื่นต่อ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงาน  

          เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 
     (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
     (3) ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
              (4) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 
 

ครั้งที ่
 

วัน เดือน ปี รายการส่งใช้ คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 
 เงินสด หรือ 

ใบส าคัญ 
จ านวนเงิน    
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ประมาณการยืมเงิน 
ประกอบเอกสารการยืมเงินของ.................................................................................. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ระดับช านาญการพิเศษลงมา  จ านวน.......คนๆ ละ.........บาท   เป็นเงิน                       ..................บาท 
ระดับเชี่ยวชาญ  จ านวน.......คนๆละ...........บาท                  เป็นเงิน                       ..................บาท 

2. ค่าพาหนะ 
รถประจ าทาง  จ านวน.........คน                เป็นเงิน                       ..................บาท 
รถยนต์ส่วนตัว   จ านวน........คน       เป็นเงิน                       ..................บาท 
รถราชการ  จ านวน......คันๆละ.........บาท      เป็นเงิน             .....................บาท 

3. ค่าเช่าที่พัก 
เหมาจ่าย  จ านวน.......คืนๆละ..........บาท รวม.......คน        เป็นเงิน                       ..................บาท 
จ่ายจริง    จ านวน.......คืนๆละ..........บาท รวม.......คน        เป็นเงิน                       ..................บาท 

4. ค่าอาหารว่าง จ านวน.....มื้อๆละ.......บาท รวม.......คน    เป็นเงิน       ................บาท 
5. ค่าตอบแทนวิทยากร   

บคุลากรสังกัดรัฐ จ านวน......ชั่วโมงๆละ...........บาท     เป็นเงิน    ..................บาท  
ไม่ใช่บุคลากรสังกัดรัฐ  จ านวน.......ชั่วโมงๆละ.........บาท     เป็นเงิน    ..................บาท  
       รวมทั้งสิ้น                ........................บาท 
ตัวอักษร (................................................................) 
        

 
        (ลงชื่อ)...............................................ผู้ยืม 
                (..............................................) 
             ต าแหน่ง............................................................ 
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สัญญาเงินยืมเลขที่………………………….…. วันที่……………………………………………….…   ส่วนที่ 1 
ชื่อผู้ยืม………………………………………………………… จ านวนเงิน…………………………………..บาท             แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์  เขต 3 

วันที่ …….. เดือน.......................พ.ศ............. 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

 ตามบันทึก/ค าสั่ง…………………….…………………….. ลงวันที่ ……...............................………ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า...................................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย...................................................
เดินทางไปราชการ...................................................................ในวันที................................... โดยออกเดินทางจาก 
      บ้านพัก           ส านักงาน  ตั้งแต่       วันที…่…...เดือน.......................พ.ศ............. เวลา..............…น. 
และกลับถึง        บ้านพัก           ส านักงาน  วันที่ …. เดือน..................พ.ศ................  เวลา…............…น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ………. วัน ………….. ชั่วโมง 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับ ข้าพเจ้า/คณะเดินทาง ดังนี้ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ……………………………………….    จ านวน ……………. วัน    รวม …..……........…….……… บาท 
ค่าเช่าที่พัก …….……………………………….……….…...    จ านวน ….……….…. วัน  รวม ……............................. บาท 
ค่าพาหนะ……                                                                         รวม ……..…........…....……....บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น……………….………….…………………………………….……………             รวม ……………….…….....… บาท 
          รวมทั้งสิ้น …..................…………....บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) –.............................................................- 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง     และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  
จ านวน…........ฉบับ    รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามระเบียบทุกประการ 
 
 

 
      ลงชื่อ…………………......…………………. ผู้ขอรับเงิน  
                               (.........................................)    
                      ต าแหน่ง.......................................................... ...... 
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-2- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จ านวน …………...……………………………………. บาท 
(…….....................................................…….)   ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ ………………………………………. ผู้รับเงิน   ลงชื่อ ………………………….…………… ผู้จ่ายเงิน 
      (…………………….…………………….)                                           (……………………….………………..)  
ต าแหน่ง……………………………………………………  ต าแหน่ง ……………………………………………………….. 
วันที่ ……………เดือน…………………….พ.ศ..............  วันที่ ……………เดือน…………………….พ.ศ................ 
                               
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่……………………… วันที่ ………………………………………………………… 
หมายเหตุ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเปน็หมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จา่ยรวมฉบบัเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ 

    สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละคนแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคล    
    นั้นในช่องหมายเหตุ 

  2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปทีีร่ับ 
                      3. กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รบัเงนิยืม เลขที่สัญญาเงินยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

4. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รบัเงิน ทั้งนี้ 
    ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมอืชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)  

 
 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
 

ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่          ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติ 
        (………………............…………………….)                    (........................................................) 
ต าแหน่ง  ………………………………………........            ต าแหน่ง.............................................................. 
วันที.่........................................................  วนัที่

........................................................................................................ 
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ส่วนที่ 2 
แบบ 8708 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของ......................................................   ลงวัน………….เดือน…….......…………….. พ.ศ…....…….. 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย รวม ลายมือชื่อ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
ที ่   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น  ผู้รับเงิน ที่รับเงิน  

           

           
           

           
           
           

           
 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)  …….............................………………………………………………………….                                  ลงช่ือ …………………………………………………….…….. ผู้จ่ายเงิน 

                              (..........................................................) 
ค าชี้แจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ  ต าแหน่ง .............................................................. 

  2. ให้ผู้มีสิทธิแตล่ะคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยมื                              วันที่ ………………………………………………….. 
     ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับจากเงินยมื 
  3.  ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากส านักงานฯ และจ่ายเงินยมืนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
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แบบ บก 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

ส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวมท้ังสิ้น (บาท)   
 

รวมเงินทั้งสิ้น  (ตัวอักษร) ……….............................………………. 
ข้าพเจ้า ….................................................…ต าแหน่ง.............................................................................................  
ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ได้รับ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปเพื่องานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยแท้ 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
                        (………………………………………………)   
             วันที…่…………………………………………………… 

 
หมายเหตุ  ใช้ในกรณี 

1. ใบเสร็จรับเงินที่มีสาระส าคัญไม่ครบ 5 รายการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2. ลักษณะการจ่ายไม่อาจเรียกใบเสร็จได้ 
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ใบส าคัญรับเงิน 

ส าหรับวิทยากร 

ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม  ............................................................................................................................. ...... 

       วันที่...,,,,,.......เดือน.................................พ.ศ........... 

ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง............................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่..........ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด........................ 
ได้รับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน  

ค่าตอบแทนวิทยากร วันที่............เดือน.................................พ.ศ.............................  
ระหว่างเวลา...........................จ านวน.......ชัว่โมงๆละ..........บาท                  เป็นเงิน                                                                                                    

                  
 

         
      

   
           

      
   
   
   
   
   
   

 

จ านวนเงิน (................................................................... ) 
 

      ลงชื่อ........................................................................ผู้รับเงิน 

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

      ลงชื่อ........................................................................ผู้จ่ายเงิน  

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

หมายเหตุ  
1. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. กรณียืมเงิน  ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ยืม 
3. กรณีส่งเบิก  ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ผู้ส ารองจ่ายเงิน   
4. กรณีไม่ได้ส ารองจ่ายเงิน  ผู้จ่ายเงิน ได้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของ สพป.พช.3 
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-ตัวอย่าง- 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
        เลขที่........../.............. 

บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่........ต าบล.................................. 
อ าเภอ........................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย์........................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 

                                                        
                                                          วันที่........เดือน..................................พ.ศ................ . 

  ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....................................................................................  
ได้รับเงินจาก................................................................................................   ตามรายการ ดังนี้ 

1. ……………………………………………………….เป็นเงิน........................บาท 
2. ……………………………………………………….เป็นเงิน........................บาท 
3. ……………………………………………………….เป็นเงิน........................บาท 

                                          รวมเป็นเงิน ......................บาท 
จ านวนเงินตัวอักษร (...............................................................................)  
         
       ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน 
        (.................................................) 
            พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
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-ตัวอย่าง- 
บัญชีลงเวลา 

การประชุม / อบรม..................................................................... 
วันที่......................................................ระหว่างเวลา.................................. 

ณ ห้องประชุม.............................................. 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

รับรองถูกต้อง 
............................................... 

(.................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 

 
 
 
หมายเหตุ  รับรองถูกต้อง  โดยผู้ยืมเงิน หรือผู้ขอเบิกเงิน 
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                                                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่ม...................................................   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ท่ี                                                               วันท่ี............................................... 
เร่ือง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ตามท่ี ..............................................ได้เชิญประชุม...................................................................... 
ณ ..................................................................ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่...  
.......................โดยออกเดินทางในวันที่........................................เวลา................น. โดยรถยนต์ส่วนตัวหมายเลข
ทะเบียน............................................แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 รวมระยะทางไปกลับ............กิโลเมตร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้เนื่องจาก (ให้
ระบุเหตุผลเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ) 
  1. .................................................................................................  
  2. ................................................................................................  
และขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...................................  
โครงการ.............................................กิจกรรม.................................................................. .. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

        ............................................................. 
           (.....................................................) 
            ต าแหน่ง............................................................................. 
ความเห็นของ รอง.ผอ.สพป.พช.3 
.............................................................. 
.............................................................. 

ค าสั่งของผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(...) อนุมัติให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและเบิกค่าพาหนะได้ตามสิทธิ 
(...) อนุมัติให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและเบิกค่าพาหนะในอัตราพาหนะประจ าทาง 
 
               .................................................................. 

                                     (...............................................................)  
                                         ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 



22 
 

                  บันทึกข้อความ 

   ส่วนราชการ    กลุ่ม...............................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ์ เขต 3     
   ท่ี                                                     วันท่ี................................................ 
   เร่ือง  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมอบรม 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

ตามท่ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้อนุมัติโครงการ...................................................................... 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................กิจกรรม.................................................................................................       
  ส าหรับประชุม / อบรม......................................จ านวน.............คน เป็นเงิน............................................บาท      
   (.......................................................)  นั้น 

 กลุ่ม......................................................  จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการประชุมอบรม       
  ในระหว่างวันที่..................................................รวม......รายการ เป็นเงิน......................บาท (...................................)             
  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จากงบประมาณโครงการ........................................................................... 
  กิจกรรม.............................................................................................................................................. ........................ 
  โดยแต่งตั้ง......................................................................ต าแหน่ง................ ..............................................................    
  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                          
          
          (...................................................) 
                        ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานฯ ก่อนถึงก าหนดการใช้พัสดุ เพื่อด าเนินการจัดหาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  อย่างน้อย 7 วันท าการ   
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                                         บันทึกข้อความ 
   ส่วนราชการ    กลุ่ม..................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     
   ท่ี                                                           วันท่ี................................................ 
   เร่ือง  ขออนุมัติจ้างท าเอกสาร 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

ตามท่ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้อนุมัติโครงการ........................................................................ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................... กิจกรรม..............................................................................................    
   เป็นเงิน......................บาท (......................................................) ความละเอียดแจง้แล้วนั้น  

 กลุ่ม....................................................มีความประสงค์ขอจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมอบรม 
   ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน...........รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
   โดยเบิกจากงบประมาณโครงการ...........................................................................................................................   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ....................... กิจกรรม...................................................................................................   
   และแต่งตั้ง...........................................................................ต าแหน่ง...... ................................................................ 
   เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                          
 
          
          (...............................................) 
          ต าแหน่ง.......................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงานฯ ก่อนถึงก าหนดการใช้พัสดุ เพื่อด าเนินการจัดหาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  อย่างน้อย 7 วันท าการ ทังนี้ ต้องมีระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมด้วย 
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                                   บันทึกข้อความ 

 ส่วนราชการ   กลุ่ม.............................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
 ท่ี                                                                  วันท่ี.......................................... 
 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมอบรม.................................................................... 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

  ด้วย กลุ่ม.............................................. ได้ก าหนดจัดประชุมอบรม................................................... 
ให้กับ.............................................จ านวน.............คน ในระหว่างวันที่....................................................................... 
ณ........................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดประชุมอบรมดังกล่าว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นควรด าเนินการ 
ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมอบรมฯ  ตามร่างค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
๒. เชิญ........................................................................ต าแหน่ง...................................................

เป็นวิทยากร  
๓. เชิญรอง ผอ.สพป.พช.3 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม 
๔. แจ้ง.............................................................เข้าร่วมประชุม 
๕. เรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดการประชุมอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 

       

       (.................................................) 
                       ต าแหน่ง............................................................... 
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ที่  ศธ  ๐๔๑๐๘/                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                  เพชรบูรณ์ เขต 3  อ าเภอบึงสามพัน   

                                                                               จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๖๐  

                   .......................................... 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 

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

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ก าหนดการประชุม / อบรม   จ านวน..........ฉบับ 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จะจัดประชุมอบรม 
 ...................................................................................................ให้กับ.................... ........................................... 
จ านวน...........คน  ในระหว่างวันที่................................................................. ณ..........................................................
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การ      
จัดประชุมอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
...........................จึงขอเชิญ.....................................................เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่
............................................................รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
จากงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ
ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 

 
กลุ่ม................................. 
โทร................................... 
โทรสาร............................. 
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ที่........................................                                                                        .................................................. 

    .................................................. 
                                                                      ................................................... 

                    ..................................................... 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ ศธ ๐๔๑๐๘/...................... 
            ลงวันที่............................................ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
จะจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ.........................................................................................................................ใน
ระหว่างวันที่........................................................ให้กับ.........................................................................จ านวน.........คน  
ณ  ห้องประชุมวิเชียรบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  และเชิญ
...................................ขเป็นวทิยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น     

ส านักงาน...................................................... พิจารณาแล้วยินดีให้..................................................
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามก าหนดเวลาดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

 
        

                                                          (...............................................) 
               ต าแหน่ง.................................................. 
 

 
 
.................................... 
โทร................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
โทรสาร.................... ....         
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                                                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่ม...................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3     
ท่ี                                                                   วันท่ี.............................................. 
เร่ือง  ส่งใช้เงินยืมราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. งบหน้าหลักฐานการจ่ายเงิน  จ านวน      ฉบับ 
        2. หลักและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ านวน      ชุด 

ตามท่ี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้อนุมัติให้ยืมเงินราชการ ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่.................... 
ครบก าหนดวันที่..........................เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม / อบรม..................................................................  
ในระหว่างวันที่.............................................................. ..ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นั้น  

ข้าพเจ้าขอส่งใช้เงินยืมราชการ ตามหลักฐานการจ่ายเงิน ดังนี้ 
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  เป็นเงิน......................บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร            เป็นเงิน.......................บาท 
3. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง (วิทยากร) เป็นเงิน.......................บาท 

รวมทั้งสิ้น..........................บาท  
(........................................................................ ) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ          

 

       (............................................)    
          ต าแหน่ง................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารยืมเงิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน     
2 สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ     
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 2 ฉบับ     
4 ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.1 หนังสือราชการ 
**กรณีได้รับการประสานทางโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ให้จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสั่งการ 
4.2 ตารางการประชุม / อบรม 
4.3 ระเบียบวาระการประชุม (ถ้ามี) 

    

5 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 
**กรณีใช้รถราชการ ให้ขออนุมัติให้กับ
พนักงานขับรถราชการด้วย** 

    

6 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี) 
6.1 ผอ.สพป.พช.3 อนุมัติ กรณีเบิกจากเงิน
งบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
6.2 ผอ.รร. กรณีเบิกจากงบเงินอุดหนุนของ
โรงเรียน 
6.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

7 สรุปการค านวณเงนิยืม     
 7.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง     
 7.2 ค่าเช่าที่พัก     
 7.3 ค่าพาหนะ     
 7.4 ค่าทางด่วน (กรณีใช้รถราชการ)     
8 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     

 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขอส่งใช้เงินยืม     
2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708 ส่วนที ่1) 
    

3 หลักฐานการจ่ายเงินประกอบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
(แบบ 8708 ส่วนที ่2) 

    

4 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ บก 111) 
ใช้กรณีรถประจ าทาง และรถยนต์ส่วนตัว 

    

5 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
(กรณีใช้รถราชการ) 

    

6 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
กรณีเลือกใช้สิทธิจ่ายจริง หรือผุ้จัดการ
ประชุม / อบรม ประสานที่ที่พักให้ตาม
อัตราที่ผู้จัดประชุมแจ้ง 

    

7 ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน (รถราชการ) 
และจัดท าใบรับรองการจ่ายเงินประกอบ 
กรณีมีรายการไม่ครบตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

    

8 ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หนังสือราชการ 
**กรณีได้รับการประสานทางโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ให้จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสั่งการ 
4.2 ตารางการประชุม / อบรม 
4.3 ระเบียบวาระการประชุม (ถ้ามี) 

    

9 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 
**กรณีใช้รถราชการ ให้ขออนุมัติให้กับ
พนักงานขับรถราชการด้วย** 
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ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
10 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป

ราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี) 
6.1 ผอ.สพป.พช.3 อนุมัติ กรณีเบิกจากเงิน
งบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
6.2 ผอ.รร. กรณีเบิกจากงบเงินอุดหนุนของ
โรงเรียน 
6.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

11 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
      
      
      
      

 
(ลงช่ือ)........................................................ผูต้รวจสอบ 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กรณีเป็นผู้จัดประชุม) 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน     
2 สัญญาการยืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ     
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ     
4 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

5 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

6 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนังสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการ
ประชุม 

    

7 กรณีเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม และจัดสรรค่าพานะในการเดินทาง
ไปราชการให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
7.1 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ จาก ผอ.รร. 
7.2 กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ ให้ผู้เดินทางขออนุมัติใช้รถส่วนตัว
จาก ผอ.สพป.พช.3 
7.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

8 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กรณีเป็นผู้จัดประชุม) 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขอส่งหลักฐานใช้เงินยืม     
2 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความที่ได้รับ

อนุมัติ  
    

3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ     
4 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

5 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

6 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนังสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 รายงานการประชุม  

    

7 กรณีเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม และจัดสรรค่าพานะในการเดินทาง
ไปราชการให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
7.1 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ จาก ผอ.รร. 
7.2 กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ ให้ผู้เดินทางขออนุมัติใช้รถส่วนตัว
จาก ผอ.สพป.พช.3 
7.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

8 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฎิบัติการ / ศึกษาดูงาน (กรณีเป็นผู้จัดอบรม /ประชุม) 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน     
2 สัญญาการยืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ     
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ     
4 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

5 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

6 ส าเนาหลักสุตรการอบรมตามแบบที่ก าหนด 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
หลักสุตรของ สพป.พช.3 เรียบร้อยแล้ว 
**กรณีมีการแบ่งกลุ่ม ให้ระไว้ในหลักสูตร
ด้วย** 

   โครงการที่มีการเบิกเงินค่าตอบแทน
วิทยากรต้องมี 

7 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนังสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการ
ประชุม / ตารางการอบรม 

    

8 หนังสือเชิญวิทยากร 
หนังสือตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงาน 

    

9 หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์เข้าศึกษา 
ดูงาน  และก าหนดการศึกษาดูงาน 

    

10 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการส่งใช้เงินยืม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฎิบัติการ / ศึกษาดูงาน (กรณีเป็นผู้จัดอบรม /ประชุม) 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติส่งใช้เงินยืม     
2 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

4 ส าเนาหลักสุตรการอบรมตามแบบที่ก าหนด 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
หลักสุตรของ สพป.พช.3 เรียบร้อยแล้ว 
**กรณีมีการแบ่งกลุ่ม ให้ระไว้ในหลักสูตร
ด้วย** 

   โครงการที่มีการเบิกเงินค่าตอบแทน
วิทยากรต้องมี 

5 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนังสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการ
ประชุม / ตารางการอบรม 

   กรณีเบิกต่าตอบแทนวิทยากร ตาราง
การอบรม ให้ระบุชื่อวิทยากรและ
ชั่วโมงการบรรยายให้ชัดเจน 

6 หนังสือเชิญวิทยากร 
หนังสือตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงาน 

    

7 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
/ พนักงานของรัฐ กรณีมิใช่บุคลากรสังกัด
รัฐให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   ให้ระบุวันที่ และช่ัวโมงการบรรยาย
ให้ชัดเจน 

8 บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการอบรม / 
วิทยากร / คณะท างาน 

   ต้องมีรายการครบตามตัวอย่าง 

9 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน 

   ต้องมีรายการครบตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

10 หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์เข้าศึกษา 
ดูงาน ,หนังสือตอบรับ  และก าหนดการ
ศึกษาดูงาน 
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ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
11 กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ให้กับวิทยากร ให้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมด้วย และแนบหลักฐาน  
11.1 รายงานการเดินทางไปราชการ และ
หลักฐานการจ่ายเงิน (แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2) 
11.2 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
11.3 ใบรับรองการจ่ายเงิน  
(ค่าพาหนะส่วนตัว / ประจ าทาง) 
11.4 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(กรณีใช้รถราชการ) 
11.5 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ จากหัวหน้าส่วนราชการ / 
หัวหน้าหน่วยงาน 
11.6 หลักฐานการอนุมัติจาก  
ผอ.สปพ.พช.3 ให้ใช้รถส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการ 
11.7 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

12 อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
 
 

    

 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน     
2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708 ส่วนที ่1) 
    

3 หลักฐานการจ่ายเงินประกอบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
(แบบ 8708 ส่วนที ่2) 

    

4 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ (แบบ บก 111) 
ใช้กรณีรถประจ าทาง และรถยนต์ส่วนตัว 

    

5 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
(กรณีใช้รถราชการ) 

    

6 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
กรณีเลือกใช้สิทธิจ่ายจริง หรือผุ้จัดการ
ประชุม / อบรม ประสานที่ที่พักให้ตาม
อัตราที่ผู้จัดประชุมแจ้ง 

    

7 ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน (รถราชการ) 
และจัดท าใบรับรองการจ่ายเงินประกอบ 
กรณีมีรายการไม่ครบตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

    

8 ส าเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หนังสือราชการ 
**กรณีได้รับการประสานทางโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ให้จัดท าบันทึกข้อความเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือสั่งการ 
4.2 ตารางการประชุม / อบรม 
4.3 ระเบียบวาระการประชุม (ถ้ามี) 

    

9 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 
**กรณีใช้รถราชการ ให้ขออนุมัติให้กับ
พนักงานขับรถราชการด้วย** 

    

10 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว (ถ้ามี) 
6.1 ผอ.สพป.พช.3 อนุมัติ กรณีเบิกจากเงิน
งบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
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ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
6.2 ผอ.รร. กรณีเบิกจากงบเงินอุดหนุนของ
โรงเรียน 
6.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

11 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
      
      
      
      

 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (กรณีเป็นผู้จัดประชุม) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน     
2 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติ  
    

3 ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน 2 ฉบับ     
4 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

5 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

6 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนังสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 รายงานการประชุม  

    

7 กรณีเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม และจัดสรรค่าพานะในการเดินทาง
ไปราชการให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
7.1 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ จาก ผอ.รร. 
7.2 กรณีใช้รถส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ ให้ผู้เดินทางขออนุมัติใช้รถส่วนตัว
จาก ผอ.สพป.พช.3 
7.3 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

8 อ่ืนๆ (ถ้ามี)     
 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
(..............................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน  
รายการค่าใช้จ่ายในการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ / ศึกษาดูงาน (กรณีเป็นผู้จัดอบรม /ประชุม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน     
2 ส าเนาโครงการ / บันทึกข้อความท่ีได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สพป.พช.3
เรียบร้อยแล้ว 
**กรณี ใช้งบประมาณโครงการให้เสนอผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน** 

    

3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการ  

    

4 ส าเนาหลักสุตรการอบรมตามแบบที่ก าหนด 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
หลักสุตรของ สพป.พช.3 เรียบร้อยแล้ว 
**กรณีมีการแบ่งกลุ่ม ให้ระไว้ในหลักสูตร
ด้วย** 

   โครงการที่มีการเบิกเงินค่าตอบแทน
วิทยากรต้องมี 

5 ส าเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
ให้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนงัสือราชการ / บันทึก เชิญประชุม 
6.2 ระเบียบวาระการประชุม / ตารางการ
ประชุม / ตารางการอบรม 

   กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ตาราง
การอบรม ให้ระบุชื่อวิทยากรและ
ชั่วโมงการบรรยายให้ชัดเจน 

6 หนังสือเชิญวิทยากร 
หนังสือตอบรับจากหัวหน้าหน่วยงาน 

    

7 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
/ พนักงานของรัฐ กรณีมิใช่บุคลากรสังกัด
รัฐให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   ให้ระบุวันที่ และช่ัวโมงการบรรยาย
ให้ชัดเจน 

8 บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการอบรม / 
วิทยากร / คณะท างาน 

   ต้องมีรายการครบตามตัวอย่าง 

9 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน 

   ต้องมีรายการครบตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

10 หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์เข้าศึกษา 
ดูงาน ,หนังสือตอบรับ  และก าหนดการ
ศึกษาดูงาน 
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ที ่ รายการ มี ไม่มี แก้ไข หมายเหตุ 
11 กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ให้กับวิทยากร ให้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมด้วย และแนบหลักฐาน  
11.1 รายงานการเดินทางไปราชการ และ
หลักฐานการจ่ายเงิน (แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2) 
11.2 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
11.3 ใบรับรองการจ่ายเงิน  
(ค่าพาหนะส่วนตัว / ประจ าทาง) 
11.4 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(กรณีใช้รถราชการ) 
11.5 ส าเนาหลักฐานการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ จากหัวหน้าส่วนราชการ / 
หัวหน้าหน่วยงาน 
11.6 หลักฐานการอนุมัติจาก  
ผอ.สปพ.พช.3 ให้ใช้รถส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการ 
11.7 หลักฐานการค านวณระยะทางของ 
กรมทางหลวง หรือ Google map  
(ให้ใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด) 

    

12 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
 
 

    

 
(ลงช่ือ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 

(..............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
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แบบตอบรับการเข้ารับการประชุม / อบรม 

การประชุม / อบรม หลักสูตร........................................................................................... 
ระหว่างวันที่.................................................ณ.......................................................... 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
**************************************************** 

1. โรงเรียน / กลุ่มงาน..........................................................................................................  
2. ชื่อ – สกุลผู้เข้ารับการประชุม / อบรม.............................................................................  

ต าแหน่ง............................................................................................ 
โทรศัพท์ที่ท างาน....................................................โทรศัพท์มือถือ...................................... 

     3.  ไม่ประสงค์ส่งผู้เข้ารับการปรุชม / อบรมเนื่องจาก................................................... 
 
        ลงชื่อ....................................................... 
              (.........................................................) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้อ านวยการกลุ่ม................................... 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ข้าราชการ / ลูกจ้างสังกัดสถานศึกษา  ลงนามโดยผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการ 
2. ข้าราชการ / ลูกจ้างสังกัด สพป.พช.3  ลงนามโดยผู้อ านวยการกลุ่ม หรือผู้รักษาการ 

 
 
 
 


