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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ที่ สพล.ชย. /
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง ขออนุมตั ิยมื เงินค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบตั ิงานตามโครงการ/กิจกรรม....................................................................
และขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ (กรณี มีการเดินทางไปราชการด้วย)
เรี ยน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ
ข้าพเจ้า.............................................................................ตาแหน่ง......................................ระดับ...............
งาน.........................................................................ฝ่ าย..............................................................................................
ขออนุมตั ิปฏิบตั ิราชการตามโครงการ/กิจกรรม.........................................................................................................
และขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ (กรณี มีการเดินทางไปราชการด้วย) ณ.................................................................
.........................................................................อาเภอ...................................จังหวัด..................................................
ตาม  ที่มี  ไม่มี ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.......................................................................
ตั้งแต่วนั ที่.............เดือน............................พ.ศ. .............ถึงวันที่..........เดือน.....................................พ.ศ..................
รวมระยะเวลาปฏิบตั ิงานครั้งนี้.................................วัน
(แนบรายละเอียดโครงการมาพร้ อมนี้)
โดยใช้ยานพาหนะ  รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน............................โดย.......................................
 เป็ นพนักงานขับรถยนต์ ทั้งนีไ้ ด้ แนบใบขออนุญาตใช้ รถมาพร้ อมนี้
 รถโดยสารประจาทาง  รถไฟ  รถรับจ้างอื่น
 อื่น ๆ ..................................................................................
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบตั ิงาน..........คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ
1. ............................................................................ตาแหน่ง...................................................ระดับ..........................
2. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
3. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
4. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
5. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
6. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
7. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
8. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
9. ............................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
10. ..........................................................................ตาแหน่ง....................................................ระดับ.........................
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ในการปฏิบตั ิราชการครั้งนี้ ข้าพเจ้าและคณะขออนุมตั ิยมื เงินเป็ นค่าใช้จ่ายจากหมวดรายจ่าย........................
...........................................................................รวมเงิน.........................................บาท รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ประกอบการยืมเงินดังนี้

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการยืมเงิน
ที่ สพล.ชย. ............../........................ วันที่........เดือน............................พ.ศ. ......................
จานวน
จานวนเงิน
รายการ
คน วัน/ชั่วโมง
อัตราวัน/
จานวนเงิน
ชั่วโมงละ
1. ค่ าตอบแทน
2. ค่ าใช้ สอย
3. ค่ าวัสดุ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น(...........................................................................................) บาท

รวมเงิน

จาเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

...........................................................................................................................ลงชื่อ.............................................................
....................................................................................................................................(.......................................................)
...........................................................................................................................ตาแหน่ง........................................................
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ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้นตามลาดับ (ผูช้ ่วยอธิ การบดีฯ / รองคณบดี)
ความเห็นหัวหน้างานบุคคล
 เห็นสมควรพิจารณาอนุมตั ิ ...................................................................................................................................................
 ไม่เห็นสมควรอนุมตั ิ เพราะ.......................................................................(ลงชื่อ)...............................................................
(ลงชื่อ).............................................................................................................................(..........................................................)
...........(.................................................)................................................................................................../................/..................
......................../..................../.................
ความเห็นงานการเงินและบัญชี
1. เห็นสมควรอนุมตั ิ
1.1 เงินยืมราชการจากเงินงบประมาณ หมวดรายจ่าย..................................................................................................
งาน...................................................................แผนงาน.........................................................................................
เป็ นเงิน..............................................บาท (...........................................................................................................)
1.2 เห็นสมควรพิจารณาอนุมตั ิให้ยมื เงิน......................................................................................................................
เป็ นเงิน..............................................บาท (..........................................................................................................)
1.3 ขอรับรองว่าเป็ นการยืมโดยที่ผยู ้ มื ได้ชาระเงินรายเก่าเสร็ จสิ้ นแล้ว
1.4 โปรดลงนามในสัญญาเงินยืม จานวน 2 ฉบับ
2. เห็นสมควรระงับเนื่องจาก.......................................................................................................................................................
..................................................................................ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจประมาณการ
......................................................................................... (.........................................................)
..................................................................................ลงชื่อ.......................................................หัวหน้างานการเงิน
..........................................................................................(........................................................)
..................................................................................ลงชื่อ.........................................................ผูช้ ่วยอธิ การบดีฯ ฝ่ ายบริ หาร
.......................................................................................... (........................................................)
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ

....................................................................ลงชื่อ..........................................................
.............................................................................(........................................................)
..........................................................................รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ

เงินงบประมาณ

ยืมเงินจาก

เงินบารุ งการศึกษา
อืน่ ๆ..............................

งานการเงิน
รับเลขที่............../..............
วันที่...................................
เวลา...................................

เลขที่............/...............
วันครบกาหนด
.......................................

สั ญญายืมเงิน
ยืน่ ต่อ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ

ข้าพเจ้า.......................................................................................ตาแหน่ง.................................................................................... ............................
สังกัด..........................................................................................จังหวัด...................................................................................................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก...................................................................................................................................................................................
เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการ....................................................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตัวอักษร (.......................................................................................................................) (บาท)
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคูจ่ ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง คือภายใน ............วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเงิน/นับแต่วนั ที่เดินทางกลับ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่ง
ตามกาหนดข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวน
เงินที่ยมื ไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลายมือชื่อ................................................................................ผูย้ มื วันที่ ..........................................................................
เสนอ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมตั ิให้ยมื ตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน .........................................................................................บาท
(...............................................................................................................................................................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................ผูต้ รวจ วันที่.............................................................................

คาอนุมัติ
อนุมตั ิให้ยมื ตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นเงินจานวน.........................................................................................................................................บาท
(...............................................................................................................................................................................................................................)
ลงชื่ออนุมตั ิ.................................................................................... วันที่ .........................................................................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน.................................................บาท (……………………………………………………………….)ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................................ผูร้ ับเงิน วันที่ .........................................................................

รายการส่ งใช้ เงินยืม
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการส่ งใช้
เงินสดหรือใบสาคัญ
จานวนเงิน

คงค้ าง

ลายมือชื่ อผู้รับ

หมายเหตุ (1) ยืน่ ต่ อ ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ ากองคลัง หัวหน้ าแผนคลัง หรือตาแหน่ งอืน่ ใดทีป่ ฏิบัติงานเช่ น
เดี่ยวกันแล้วแต่ กรณี
(2) ให้ ระบุชื่อว่ าส่ วนราชการทีจ่ ่ ายเงินยืม
(3) ระบุวตั ถุประสงค์ ทจี่ านวนเงินยืมไปใช้ จ่าย
(4) เสนอต่ อผู้มีอานาจอนุมัติ

ใบรับเลขที่

