
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ................................................................................................................................................. 

  ท่ี ...................................................................                วันที่.................................................................. 
เร่ือง    ขอยืม  (   )  เงินทดรองราชการ         (   ) เงินยืมราชการ   

 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ข้าพเจ้า..........................................................................................ต าแหน่ง.............................................. 
     สังกัด โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  มีความ
ประสงค์ขอยืม     (   ) เงินทดรองราชการ 

            (   ) เงินงบประมาณ  จากแผนงบประมาณ.................................................................................. 
ผลผลิต...........................................................กิจกรรม.................................................................................. 
หมวดรายจ่าย.......................จ านวนเงิน..........................บาท (..................................................................) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ................................................................................................................................ 
ระหว่างวนัท่ี.............................................ณ. ............................................................................................... 
ในการยืมเงินครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งใช้เงินยืมภายใน  (   ) 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินนี้  
                                                            (   ) 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

      ลงช่ือ.............................................ผู้ยืมเงนิ 
            (............................................) 
 

 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ยืมเงินรายนี้ มิได้เป็นลูกหนี้ค้างเงินยืมของทางราชการ 
เห็นควร  อนุมัติให้ยืมเงิน   (   ) เงินทดรองราชการ    (   ) เงินงบประมาณ  
จ านวน......................................บาท    (...............................................................................................)  ได้ 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และลงนามสัญญาการยืมเงิน 
 
       ลงช่ือ....................................................... 
                                                                                  (นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์) 
                                                                                          เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 
 
 
        



  

สัญญาการยมืเงิน 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   

เลขท่ี..............….. 

วันครบก าหนด 
……………..…… 

           

           ข้าพเจ้า...............................................................................ต าแหน่ง................................... มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวมเงิน .................................................................................................................................................... 
 

           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังเงินเหลือ
จ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน..........วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินน ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่ง
ตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ 
ชดใช้จ านวนเงินท่ียืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
            ลายมือช่ือ.....................................................................ผู้ยืม   วันท่ี....................................................................... 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
         ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน.......................................................................บาท  
( เงิน ....................................................................................................................................................) 

ลงช่ือ.......................................................................       วันท่ี...................................................................................... 
             (.................................................................) 
    อนุมัติให้ยืมเงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน.............................บาท (......................................................................................) 
          ลงช่ือผู้อนุมัติ...............................................................             วันท่ี......................................................................... 
                         ( ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ) 

 

ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินยืม จ านวน...........................บาท (.........................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
           ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับเงิน       วันท่ี................................................................ 

รายการส่งใช้เงินยมื 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี รายการส่ง จ านวนเงิน คงเหลือ ลายมือช่ือผู้ส่ง หมายเหตุ 

       

 



ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงินทดรองราชการ / เงินยืมราชการ 
 

 
รายการ 

 

ค่าใช้จ่าย  
รวม 

เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ อาหาร วิทยากร สถานท่ี  

        
        
        
        
        
        
        
        

        
รวมทั้งส้ิน        

 
       ลงช่ือ..............................................ผู้ประมาณการ/ผู้ยืม 
                                (..............................................) 
หมายเหตุ 1.  ผู้ยืมเงิน เป็นผู้จัดท าประมาณการฯ 
  2.  ผู้ยืมเงินต้องประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นจะต้องจ่ายจริงในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ  
  3.  เอกสารประกอบการยืมเงิน ทดรองราชการ / เงินยืมราชการ  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
   3.1 กรณีเพื่อจัดอบรม / หรือจัดงาน 
    3.1.1. โครงการท่ีได้รับการอนุมัติ จาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา แล้ว 
    3.1.2  ตารางการอบรมหรือประชุมสัมมนา 
    3.1.3  หนังสือแจ้งให้ข้าราชการมาอบรมหรือประชุมสัมมนา 
    3.1.4  หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร) 
   3.2  กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    3.2.1  หนังสือแจ้งให้ไปเข้าร่วมการอบรม, ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งได้รับอนุญาตจาก 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา แล้ว 
    3.2.2  รายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้ไปร่วมประชุมสัมมนา 
    3.2.3  ตารางการอบรม  

* หากส่งเอกสารประกอบการยืมเงิน ไม่ครบ  อาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ยืมเงินราชการ * 
ส่ง หลักฐานการขอยืมเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนการใช้เงิน  3  วัน 

 



บันทึกข้อความ 
                            

       ส่วนราชการ.................................................................................................................................................
 ท่ี .........................................................................                วันที่............................................................ 
  เร่ือง    การส่งใบส าคัญชดใช้เงินยืม   
 
 เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  (ผ่านกลุ่มงานพัสดุ) 

 ตามท่ีอนุมัติให้ข้าพเจ้า  .....................................................................ต าแหน่ง.................................ยมืเงิน 
(   ) ทดรองราชการ (   ) เงินงบประมาณ  เพื่อใช้ในการ.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ณ ....................................................................................ระหว่างวันท่ี...................................................................... 
 ตามสัญญาการยืมเงิน เลขท่ี............../...............ลงวันท่ี...............................................................................
จ านวนเงิน...........................................บาท 
         บัดนี้ ได้ด าเนินการตามงาน/โครงการ เสร็จส้ินแล้วโดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน 
1. ค่าเบ้ียเล้ียง               .............................บาท 
2. ค่าท่ีพัก                    .............................บาท 
3. ค่าพาหนะ                 .............................บาท 
4.  ค่าลงทะเบียน             ............................บาท   
5.  ..............................       .............................บาท                           

1. ค่าอาหาร                          ...........................บาท 
2. อาหารว่างและเครื่องด่ืม         ...........................บาท 
3. ค่าสถานท่ี                          ...........................บาท 
4.  ค่าตอบแทนวิทยากร             ...........................บาท 
5.  .........................................       ...........................บาท 

                     
    รวมทั้งส้ิน         ...........................................บาท 

                       
     รวมทั้งส้ิน         ………………………………………….บาท 

 

 คืนเงินสด จ านวน...............................บาท (..................................................................................) 

   เห็นควร  ส่งหลักฐานให้กลุ่มงานพัสดุ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      
       (ลงช่ือ)..........................................ผู้ยืมเงิน 
               (..........................................) 
 
สิ่งที่ต้องประกอบหลักฐานการเบิก 
1.ส าเนาหนังสือราชการ บันทึกข้อความอนุมัติท่ี ผอ.อนุมัติ 
2. ก าหนดการเดินทาง และแผนท่ีการเดินทาง 
2.ลายเซนต์ช่ือลงเวลามา-กลับ ได้เท่ากับจ านวนท่ีเบิก 

 



 
 
 


