
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูตัวอย่างการเขยีนขอยืมเงินไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

ดูตัวอย่างการเขยีนรายงานการเดินทางไปราชการ 

ขั้นตอนขออนุญาตไปราชการ 
(กรณีอยู่แผนปฏิบัติการของโรงเรียน) 

ขออนุญาตพร้อมแนบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการจากผู้อ านวยการ 

(รับแบบฟอร์มจากฝ่ายบุคคลากร) 

ขอยืมเงินไปราชการ 

(รับบันทึกข้อความขออนุมัตยิืมเงิน และ สัญญาการยืมเงิน  จากงานการเงิน 
หรือดาวน์โหลดฟอร์มด้วยตนเอง) 

เขียนรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งงานการเงินอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง 
(หากส่งถึงการเงินมีระยะเวลาน้อยกว่า 5วัน ก่อนเดินทาง  ต้องส ารองเงินตนเอง) 

การขอใช้รถไปราชการ    (ปกติต้องเดินทางโดยรถประจ าทาง)   
มีข้อยกเว้น  ไม่มีรถประจ าทางผ่าน  หรือ มีสัมภาระที่ต้องน าไปจ านวนมาก  
มีหลักปฏิบัติดังน้ี 

1. ขอใช้รถส่วนกลาง  (รับแบบฟอร์มจากธุรการ) 
    2. ขอใช้รถส่วนตัว เม่ือค านวณค่าใช้จ่ายแล้วประหยัดกว่าการใช้ 

รถประจ าทาง (โดยให้ค่าเดินทางกิโลเมตรละ 4 บาท) 
 

เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ 

(รับแบบฟอร์มจากงานการเงิน หรือ ดาวน์โหลดฟอร์มด้วยตนเอง) 
เขียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งงานการเงินภายใน 15 วัน หลังกลับจากไปราชการ 

พร้อมส่งเล่มสรุปสาระความรู้ที่ได้จากการไปราชการ 

อย่างน้อย 2 เล่ม 



 

 

   

          

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา   ต าบลทุง่ตะไคร   อ าเภอทุ่งตะโก    จังหวัดชุมพร 
ท่ี   ศธ 04241.52/.........................                                     วันท่ี    .........................................................................  
เรื่อง    ขออนุมัติยืมเงิน                  เงินทดรองราชการ                               เงินงบประมาณ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 

     ข้าพเจ้า …………………….…………………………………..……………... ต าแหน่ง ………………………………………….……… 
โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา มีความประสงค์จะขอยืมเงิน 
                  เงินทดรองราชการ  
                               เงินงบประมาณ  แผนงาน  ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษาผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
โครงการ / กิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
จ านวนเงิน …………….………..……บาท (…………………………………………………………………………….…………………………………………...) 
เพื่อใช้จ่ายเป็น             ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ               ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดประชุม 
                               จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นเร่งด่วน                         อื่นๆระบุ ……………………………………. 
โดยจะด าเนินการในระหว่างวันที่ ………………….…..……………. ถึง ……………………………………..…ระยะเวลา ………….... วัน  
ณ ……………………………………………....................................................ในการยืมครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนภายใน  (   )  30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินน้ี     (    ) 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง 
 

  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพจิารณาการยืมเงิน ดังนี้ 
 

                    สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ                     โครงการ / หลกัสูตร จ านวน 1 ชุด 
                            ประมาณการในการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ          หนังสือสัง่การให้ไปปฏิบัติราชการ จ านวน 1 ฉบับ 
                              หนังสืออนุญาตไปราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัต ิ

    ลงช่ือ ………………………………..…………… ผู้ยืมเงิน 
                             ( ………………………………………….……)     

ลงช่ือ …………………………………………….…หัวหน้างานแผนงาน 
                 ( นายศักดิ์ดา   โพธ์ิผลิ )
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา 

 ได้ตรวจสอบแล้วผู้ยมืรายนีม้ิได้เป็นลูกหนี้ค้างเงินยืมของทางราชการ 
 เห็นควร  อนุมัติให้ยืมเงิน                 เงินทดรองราชการ           เงินงบประมาณ  จ านวน ………….………..บาท                   

(…………………………………….……………………….……………………………………………………………………….…………….) ได ้
 จึงเรียนมาเพื่อพจิารณาอนุมัติและลงนามสญัญาการยืมเงิน  
                    ลงช่ือ …………………………………………… เจ้าหน้าที่การเงิน 

                           (นางสาวอรัญญา   ทองช านาญ) 

ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัตยิืมเงิน 

 



ประมาณการค่าใช้จา่ยประกอบการยืมเงินทดรองราชการ / เงินยืมราชการ 
 

 
รายการ 

 

ค่าใช้จ่าย  
รวม 

เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ อาหาร วิทยากร สถานที ่  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

รวมทั้งสิ้น        
 

        ลงช่ือ..............................................ผู้ประมาณการ/ผู้ยมื 
                (..............................................) 
หมายเหต ุ 1.  ผู้ยืมเงิน เป็นผูจ้ัดท าประมาณการฯ 
  2.  ผู้ยืมเงินต้องประมาณการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นจะต้องจ่ายจริงในการจัดกจิกรรมนั้น ๆ  
  3.  เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ / เงินยืมราชการ  ประกอบด้วยเอกสารดงัต่อไปนี ้
   3.1 กรณีเพื่อจัดอบรม / หรอืจัดงาน 
    3.1.1.  โครงการที่ได้รับการอนุมัติ จากผูอ้ านวยการ แล้ว 
    3.1.2  ตารางการอบรมหรอืประชุมสมัมนา 
    3.1.3  หนังสือแจง้ให้ข้าราชการมาอบรมหรือประชุมสัมมนา 
    3.1.4  หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร) 
   3.2  กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    3.2.1  หนังสือแจง้ให้ไปเข้าร่วมการอบรม, ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
              ผู้อ านวยการ แล้ว 
    3.2.2  รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ไปร่วมประชุมสัมมนา 
    3.2.3  ตารางการอบรม  

* หากส่งเอกสารประกอบการยืมเงิน ไม่ครบ  อาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ยืมเงินราชการ * 
ส่ง หลักฐานการขอยืมเงินให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน ก่อนการใช้เงิน  10  วัน 

 

 

 

 



เขียนให้ครบคะ 

เขียนให้ครบคะ เขียนให้ครบคะ 

ตัวอย่างสัญญายืมเงิน 

เขียนให้ครบคะ เขียนให้ครบคะ 

สัญญาการยืมเงิน 
                                      เลขที่……………… 

                                     วันครบก าหนด…………… 
 

ยื่นต่อ        เจ้าหน้าที่การเงิน                                    . 

ข้าพเจ้า นางสาวใฝ่รู้  ชอบอบรม        ต าแหน่ง  ครู       สังกัด  สพม.11 .  จังหวัด ชุมพร 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ     ไปราชการ.         ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
ระบรุายละเอียดชัดเจน  รายจ่ายเบี้ยเลี้ยง   ค่าที่พัก  และค่ารถ                                                                     . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
(ตัวอักษร ………………………………………………………………….………….) รวมเงิน(บาท)………………………….………………………………….. 
 

ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ   และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงิน 
เหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลัง คือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินน้ี  ถ้าข้าพเจ้าไม่
ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ 
ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันท ี
 

ลงชื่อ………………………………………..………….……..ผู้ยืม      วันที่ยมื…………………………………..……………………… 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวทิยา 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติใหย้ืมตามใบยืมฉบับน้ีได ้จ านวน……………………………………………..บาท 

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

 

ลงชื่อ……………………………………..…………เจ้าหน้าที่การเงิน   วันที…่…….……เดือน……………….…………พ.ศ……………… 

ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นไดเ้ป็นเงิน……………………บาท (……………………………………………………………….………………….) 
 

ลงชื่อ…………………………………………..….. 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา     
 

         วันที…่……เดือน………………………พ.ศ…………… 
 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินยืมจ านวน……………..……………..บาท (……………………………………..…………………………………...)ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 

        ลงชื่อ…………………………………..……..ผู้รับเงิน      
       วันที…่……เดือน………………………พ.ศ…………… 
 

รายการส่งใช้เงินยืม 

คร้ังที ่ วัน เดือน ป ี เงินสด หรือ 
จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขที ่

ใบส าคญั 
         
         
         

 

เขียนให้ครบคะ 

เขียนให้ครบคะ 



 

แบบ 8708  (ส่วนที่ 1) 

สัญญาเงินยืมเลขที…่……………………………………………..…..………………..วันที่…………..…………………………………………………  

ช่ือผู้ยืม…………………………………………………………..………………..………..………….จ านวนเงิน……..…………………..….………บาท          
............................................................................................................................. ................................................................................ 
 
    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                                                                                          ที่ท าการ……………………………………..……… 

       วันที่………..เดือน……..………….พ.ศ….…….. 
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน    ………………………………………………………….……… 
 

ตามค าสั่ง/บันทึกที…่………………………………………….……………..ลงวันที…่………………………..………………….  ได้อนุมัติให้ 

ข้าพเจ้า……………………………………………………ต าแหน่ง………สังกัด………………….พร้อมด้วย……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………เดินทางไปปฏิบัตริาชการ   (ที่ไหน/เรื่องอะไร)………………..…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..… 
โดยออกเดินทางจาก [ ] บา้นพัก    [ ]ส านักงาน   [ ]ประเทศไทย    ตั้งแต่วันที่…….เดือน……………..…….พ.ศ………เวลา…………..น. 

และกลับถึง   [ ] บ้านพัก    [ ] ส านักงาน    [ ] ประเทศไทย     วันที่…….…เดือน….…………………..พ.ศ……….…เวลา…...…….……น. 

รวมเวลาไปราชการครั้งนี…้…………….วัน……………….ช่ัวโมง 

               ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ   [ ]  ข้าพเจ้า    [ ] คณะเดินทาง   ดังนี้  

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท………….  วันละ...............  บาท จ านวน…..………วัน  รวม…………………  บาท 

ค่าเช่าที่พักประเภท……………………… วันละ...............  บาท จ านวน……………วัน  รวม…………………  บาท 

ค่าพาหนะ……………………………………………………………………………….…………………………………….. รวม…………………  บาท 

ค่าใช้จ่ายอื่น……………..……………………………………………………………………………………..…………….. รวม…………………  บาท 

                                          รวมเงินท้ังสิ้น….…………..……… บาท 

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

               ข้าพเจ้าขอรบัรองว่ารายการทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นความจรงิ และหลักฐานการจ่ายทีส่่งมาด้วย  จ านวน……………ฉบับ   

รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
     ลงช่ือ………………………………………….  ผู้ขอรับเงิน 
          (……………………………………………)  
     ต าแหน่ง………………………………… 
 
 

ตัวอย่างการเขยีนรายงานการเดินทางไปราชการ  ดูจากกรณีไม่อยู่ในแผน ด้านหน้า 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนมุัติให้เบิกจ่ายได้ 
 

ลงช่ือ………………………………………… 
   (นางสาวอรญัญา ทองช านาญ) 

                  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน 
วันที่…………………………………… 

อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 

ลงช่ือ………………………………………… 
   (…………………………………………) 

                  ต าแหน่ง   …………………… 
                   วันที่…………………………………… 
 

   
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน………………….บาท(………………………………………………………………….) 

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

       ลงช่ือ……………………..…………….. ผูร้ับเงิน                       ลงช่ือ…………………………………….ผูจ้่ายเงนิ 

                   (…………………………………………..)                                      (นางสาวอรัญญา   ทองช านาญ) 
                 ต าแหน่ง    ……………………                                             ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน 
                 วันที่……………………………………………..                           วันที่……………………………………………. 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที…่………………………………วันที่……………………………………….. 
 
หมายเหตุ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ค าช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบบัเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 

      เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่ 
      แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหต ุ
 2.  กรณียื่นขอเบกิค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รบัเงินและวันเดือนปีทีร่ับเงิน  
      กรณีที่มีการยืม เงิน ใหร้ะบุวันที่ที่ได้รบัเงินยืม เลขที่สญัญายืมและวันที่อนุมัตเิงินยืมด้วย 
 3.  กรณียื่นขอเบกิค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรบัเงินมติ้องลงลายมอืช่ือในช่องผูร้ับเงิน ทัง้นี้ 
      ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รบัเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนที่ 2)

ด้านหลัง 



หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       
                                 

ช่ือส่วนราชการ  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา    จังหวัด ชุมพร 
     

ประกอบใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ…………………………………….……………………………………………ลงวันที…่………เดือน………………………..พ.ศ……………… 

ล าดับที ่ ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผู้รบัเงิน 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

หมายเหตุ ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าเช่าที่
พัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมเงิน 
      ตามสัญญาเงินยืมเลขที…่…………………..

วันที่…………………………………………..…… 
 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)…………………………………………………….………………………………………………………...  ลงช่ือ……………………………………………………ผู้จ่ายเงิน 
                                                                           (นางอรญัญา  ทองช านาญ) 
                                                                                                                                                             ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่การเงิน                             
                                                                                                                                                             วันที่…………………………………………………… 
ค าช้ีแจง  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พกัใหร้ะบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                 
            2. ให้ผู้มสีิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผูร้ับเงินและวันเดือนปทีี่รบัเงิน กรณีเป็นการรบัจากเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม        
            3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผูเ้ดินทางแตล่ะคน เป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน 

ตัวอย่างการเขยีนรายงานการเดินทางไปราชการ  ดูจากกรณีไม่อยู่ใน



 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
                     

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

วัน เดือน ปี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 

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

 

…………………………………………………………..…………….. 

 

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

 

......... 

 

.................……………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้าพเจ้า……………................................................ต าแหน่ง........................สังกัด สพม.11  โรงเรียนทุง่ตะโกวิทยา  

ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไมอ่าจเรียกใบเสรจ็รบัเงินได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายในนามของราชการโดยแท้ 

 

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

               (……………………………………………) 

 


