
โทร.
/ วนัท่ี

ขอยืมเงินทดรองราชการ และขอใชบ้ตัรเครดิตราชการ

ดว้ย ต  าแหน่ง

 

( ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  

ระหว่างวนัท่ี ถึงวนัท่ี

จ  านวนเงินยืมรวมทั้งส้ิน  บาท
ดงัน้ี  1.

2.
ขอยกเวน้ 

การใชบ้ตัรเครดิตราชการ (ระบเุหตุผล/ความจ าเป็น)

 เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ
บาท บาท

บาท  
งบกลาง

บาท บาท

บาท  

  

  
  
บันทึกการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย กองคลงั

 แกไ้ขหลกัฐาน/คืนเงิน ตามขอ้ทกัทว้ง ถูกตอ้ง ครบถว้น แลว้ ยงัไม่ถูกตอ้ง /ไม่ครบถว้น ลงลายมือช่ือ จนท.ผูต้รวจสอบ

Memo : ฝ่ายการเงิน กองคลงั

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ท่ี  2565

เดินทางไปราชการชัว่คราวตามพระราชกฤษฎีกา คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

เร่ือง

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาว
มีความประสงคข์อยืมเงินทดรองราชการจากกองคลงั เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

จดัฝึกอบรม / จดัประชุม /สมัมนา/จดังาน/จดันิทรรศการ/จดัโครงการ
ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
ค่าใชจ่้ายงบ ค่าวสัดุเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน)วสัดุการเกษตรค่าวสัดุฝึก

หวัขอ้ /เร่ือง

0  มกราคม  2443 0  มกราคม  2443 ณ สถานท่ี

-                         (ศูนยบ์าทถว้น)
ยืมเงินสด จ านวนเงิน                                            -   บาท
การใชบ้ตัรเครดิต  จ านวนเงิน                                            -   บาท
วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวิธีซ้ือเช่ือ (ระบเุหตุผล/ความจ าเป็น)   

สะสม

โดยเบิกจ่ายจาก
ของหน่วยงาน

 
เงินอุดหนุน  รายจ่ายอ่ืน บาท

คา่ตอบแทน  

ค่าวสัดุ

คา่ใชส้อย บาท ค่าวสัดุ

เงินรับฝาก ของหน่วยงาน
คา่ตอบแทน  คา่ใชส้อย  บาท

เงินรายได ้ประจ าปี

กลุ่มงานท่ี  

 

 
เงินอุดหนุน - รายจ่ายอ่ืน บาท

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2013/06/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.jpg&imgrefurl=http://www.kruchiangrai.net/2013/06/25/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91-%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/&h=404&w=369&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&zoom=1&docid=ZF712mUFwmQ35M&ei=_xjTVLvJI4SY8QX8n4LQCg&tbm=isch&ved=0CCgQMygBMAE
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2013/06/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.jpg&imgrefurl=http://www.kruchiangrai.net/2013/06/25/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91-%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/&h=404&w=369&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&zoom=1&docid=ZF712mUFwmQ35M&ei=_xjTVLvJI4SY8QX8n4LQCg&tbm=isch&ved=0CCgQMygBMAE


เลขท่ี บย.วศ.

ย่ืนต่อ  

ข้าพเจ้า

สังกัด
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการในประเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศ จัดฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน จัดประชุม

อ่ืน ๆ 
ส าหรับ

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 

บัตรเครดิตราชการ ประเภท วงเงินช่ัวคราว
ต้ังแต่วันท่ี
ตามรายการท่ี

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเง่ือนไขในการใช้บัตรเครดิตราชการท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตทุกประการ ดังน้ี
1. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองตลอดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญาการยืมเงิน และไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนน าบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้
2. ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมซ่ึงได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือ/และบัตรเครดิต ในการช าระค่าสินค้าและบริการ เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการ

ท่ีระบุไว้ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบส าคัญคู่จ่ายกรณีท่ีช าระด้วยเงินยืมซ่ึงได้รับโอนเข้าบัญชีฝากธนาคาร หรือใบส าคัญคู่จ่าย พร้อมกับใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip) และ

เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) กรณีใช้บัตรเครดิตทุกรายการ พร้อมท้ังจัดท าแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามท่ีราชการก าหนด เพ่ือมอบให้ฝ่ายการเงินภายในระยะเวลา
วันครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน

การใช้จ่ายเงินยืมหรือบัตรเครดิตราชการในการช าระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซ่ึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ข้าพเจ้าจะท าใบรับรองการจ่าย 
รายการดังกล่าว โดยบันทึกช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน

4. ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินตามท่ีร้องขอโดยด่วน ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชน์ใน 
การตรวจสอบการช าระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต

5. หากข้าพเจ้ากระท าผิดเง่ือนไขหรือมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิตราชการ หรือไม่ส่งเงินเหลือจ่ายตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็น
เงินสด หรือให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้ความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน ซ่ึงถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพล้ิว หรือประวิงเวลา
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีค าส่ังหรือฟ้องด าเนินคดีเรียกให้ชดใช้ได้ทันที

ผู้ยืมเงิน  

ส่วนน้ีเฉพาะเจ้าหน้าท่ีการเงิน กองคลัง เท่าน้ัน
 งปม. หมวด งรด. หมวด GJN

งฝ. หมวด GJN

สญัญาการยมืเงนิ
 

วันครบก าหนดส่งใช้เงินยืม

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นาย ต าแหน่ง

จังหวัด

 

รายการ จ านวนเงิน

 

(จ านวนเงินตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน) รวมเงิน -                          

                            -   

การขอรับเงิน เลขท่ีบัญชี /บัตรเครดิต จ านวนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.กรุงศรี
ตามรายการท่ี

-                          

หน่วยงาน

ลงช่ือ วันท่ี  
แจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชี ผ่าน e-mail address

ถึงวันท่ี



เสนอ

ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติ  ดังน้ี อนุมัติตามเง่ือนไขข้างต้น  ดังน้ี

ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน บาท ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน บาท

ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ประเภทวงเงินช่ัวคราว ให้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ประเภทวงเงินช่ัวคราว

ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี

จ านวน จ านวน  บาท

ลงช่ือ ลงช่ือ

(                                                                 ) ) (                                                                 ) )

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

วันท่ี วันท่ี

ได้เปิดวงเงินและระยะเวลาการใช้บัตรวงเงินช่ัวคราวตามท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายได้ข้างต้น

ลงช่ือ ผู้จ่ายเงิน  

วันท่ี

ใบรับเงิน

ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

(ศูนย์บาทถ้วน) (ศูนย์บาทถ้วน)

ธ.กรุงศรี เลขท่ี 0 0 0

 - 2 -

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค ำอนุมัติ

(ศูนย์บาทถ้วน) (ศูนย์บาทถ้วน)

0 มกราคม 2443 0 มกราคม 2443 0 มกราคม 2443

- บาท - 

#VALUE! #VALUE!

#########

0 0 0 บาท0 0 0 0 จ านวน -                          

หมายเหตุคงค้าง เลขท่ีใบรับ/ใบส าคัญ ลายมือช่ือผู้รับ

รำยกำรส่งใช้กำรยืมเงิน / ใช้บัตรเครดิตรำชกำร
วัน เดือน ปี รายการส่งใช้ จ านวนเงิน




