
 
 

แบบฟอร์มประมาณการยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ / อื่น ๆ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................................
โปรแกรมวิชา/งาน...........................................................คณะ / ส านัก......................................................................                                                            
 ไปราชการตามค าส่ังท่ี........................./...........................สถานท่ีไปราชการ........................................................                 
ระหว่างวันท่ี................เดือน....................พ.ศ..................ถึงวันท่ี................เดือน....................พ.ศ............................. 
รวมท้ังส้ิน..........................วัน    
 ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อ .......................................................................................................................................  
   วัสดุฝึก                                                                 ประเภทของเงิน 
   ค่าเล่าเรียนบตุร                                                       งบประมาณแผ่นดิน.......................................... 
    ค่ารักษาพยาบาล                                                    งบบ ารุงการศึกษา............................................. 
    อ่ืน ๆ                                                                  งบ ก.ศพ............................................................ 
                                                                                 งบอ่ืน .............................................................. 
 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / อื่น ๆ คร้ังน้ี 
 
ค่าเบ้ียเล้ียง............................วัน ๆ ละ..........................บาท            รวม............................... .........................บาท 
ค่าท่ีพัก..................................วัน ๆ ละ..........................บาท            รวม............................... .........................บาท 
ค่าพาหนะ......................................................................บาท            รวม............................. ............................บาท 
ค่าลงทะเบียน................................................................บาท            รวม............................ .............................บาท 
อ่ืน ๆ ............................................................................บาท            รวม.........................................................บาท 
                                                                                  รวมท้ังหมด.............................................บาท 
 
            
                                                                               ลงช่ือ...........................................................ผู้ยืม 
                  (............................................................)  
                    ................./...................../............... 
  
 
 
*  หมายเหตุ   1.  ควรระบุแหล่งเงินงบประมาณให้ชัดเจน 
                   2.  ควรยื่นใบยืมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย  2  วัน 

 
แบบ กง. 1001 



 
สัญญายืมเงินทดรองจา่ย                                                                            เลขท่ี....................................... 
ยื่นต่อ  หัวหน้างานการเงิน                                                                         วันครบก าหนด........................ 
         ข้าพเจ้า.......................................................................... .........ต าแหน่ง................................................................... 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จงัหวัดเลย 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  งานการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ................................................................................. ..................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ค่าเบ้ียเล้ียง    จ านวน.................วัน ๆ ละ..............บาท   จ านวน………….…คน   ............................................................ 
ค่าท่ีพัก         จ านวน.................วัน ๆ ละ..............บาท    จ านวน..............คน   ............... ............................................. 
ค่าพาหนะ ,  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                                                          ............... .............................................. 
ค่าลงทะเบียน  (ถ้าม)ี                                                                      ... .......................................................... 
อ่ืน ๆ ....................................................................                                    .............................................................. 
                                                                                      รวม    .............................................................. 
ตัวอักษร.................................................................................................................. ............................................................ 
           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและจะน าใบส าคัญคูจ่่ายท่ีถูกต้องพร้อมเงินเหลือจ่าย
น าส่งใช้ภายในก าหนด  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งใช้ตามก าหนด (วันท่ี................เดือน..................พ.ศ..................)  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน
ครบก าหนด  ขา้พเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือนค่าจ้างบ านาญหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจา้ได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวน
เงินท่ียืมไปจนหมดครบถ้วนได้ทันที 
 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ยืม                                   วันท่ี....... ............................................. 
 
เสนอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        เห็นควรอนุมัติ                  เห็นควรไม่อนุมัติ                   
                                                         ไม่มีหนีค้้างช าระ               มีหนี้คา้งช าระ                 
                                                         หลักฐานถูกต้อง                ไม่มีเงินในโครงการ                 
                                                                                                หลักฐานไม่ถูกต้อง                                                                                                                          
จ านวนเงิน....................................บาท             (............................................................... .............................................) 
ลงช่ือ............................................หัวหน้างานการเงิน                                 วันท่ี...................................................... 

 
ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมเงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้เป็นจ านวนเงิน.......................บาท (.............................................. ...........................) 
ลงช่ือ.............................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย             วันท่ี........................................................ 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินจ านวน.............................................บาท  (........... .......................................................................) ไปถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ..........................................................ผู้รับเงิน                                  วันท่ี....................................................... 



 

สัญญายืมเงินทดรองจา่ย                                                                            เลขท่ี................. ...................... 
ยื่นต่อ  หัวหน้างานการเงิน                                                                         วันครบก าหนด............... ......... 
         ข้าพเจ้า................................................................................ ...ต าแหน่ง................................................................... 
สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จงัหวัดเลย 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  งานการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ...................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ค่าเบ้ียเล้ียง    จ านวน.................วัน ๆ ละ..............บาท   จ านวน………….…คน   ............................................................ 
ค่าท่ีพัก         จ านวน.................วัน ๆ ละ..............บาท    จ านวน..............คน   .......................................................... .. 
ค่าพาหนะ ,  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                                                          .................................... ......................... 
ค่าลงทะเบียน  (ถ้าม)ี                                                                      .................................. ........................... 
อ่ืน ๆ ....................................................................                                    .............................................................. 
                                                                                      รวม    .............................................................. 
ตัวอักษร.......................................................................................................................... .................................................... 
           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและจะน าใบส าคัญคูจ่่ายท่ีถูกต้องพร้อมเงินเหลือจ่าย
น าส่งใช้ภายในก าหนด  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551  
ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งใช้ตามก าหนด (วันท่ี................เดือน..................พ.ศ..................)  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน
ครบก าหนด  ขา้พเจ้ายนิยอมให้หักเงินเดือนค่าจ้างบ านาญหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจา้ได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวน
เงินท่ียืมไปจนหมดครบถ้วนได้ทันที 
 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ยืม                                   วันท่ี.................................................... 
 
เสนอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย        เห็นควรอนุมัติ                  เห็นควรไม่อนุมัติ                   
                                                         ไม่มีหนีค้้างช าระ               มีหนี้คา้งช าระ                 
                                                         หลักฐานถูกต้อง                ไม่มีเงินในโครงการ                 
                                                                                                หลักฐานไม่ถูกต้อง                                                                                                                          
จ านวนเงิน....................................บาท             (.................................................... ........................................................)  
ลงช่ือ............................................หัวหน้างานการเงิน                                 วันท่ี................... ................................... 

 
ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมเงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้เป็นจ านวนเงิน.......................บาท (....................................................................... ..) 
ลงช่ือ.............................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย             วันท่ี.......................... .............................. 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินจ านวน.............................................บาท  (........................................................... .......................) ไปถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ..........................................................ผู้รับเงิน                                  วันท่ี.......................................................  



 


