
เฉพาะงานการเงิน 
  เรียน    ......................................................................... 
            เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
            1. นาย/นาง/นางสาว.............................................. 
            ยืมเงินรายได้ฯ จ านวน.....................................บาท 
            เพ่ือส ารองจ่าย....................................................... 
           2. โปรดลงนามในสัญญายืมที่แนบ 
 

 
                       อนุมัติ 
 
                      
  ไม่อนุมัต ิ
 
                        ลงช่ือ........................................................                  
              

                        (................................................................) 
 

                                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน  คณะวิเทศศึกษา                                                                   โทร.    6621    
ที ่มอ   805/                                                   วันที ่            
เรื่อง   ขออนุมตัิยืมเงินส ารองจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

เรียน   รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
 
  ตามบันทึกข้อความที่ ………………………………………  ลงวันที่............................................. ..................... 
ได้อนุมัติให…้…………………………………….............................................................................................................……........   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………นั้น 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติยืมเงินส ารองจ่าย จ านวน   ………………………..……………..…… บาท 
(...............................................................................................................................)         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย..................  
......................................................................................................... ..................................................................................  
ในระหว่างวันที่............................................................................. ...................................................................................... 
โดยเบิกจ่ายจากเงิน  .......... เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แผนงาน..........................................................................................   
                                                      ผลผลิตที่  ........ : ……………………………………………..………...………….………. 
                                                      โครงการ ..................................................................................................... 
                          
        ........... โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี.................................................................. 
                                                                เลขที่บัญชี........................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในสัญญายืมเงินที่แนบ จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                               ลงชื่อ………………….……….………………………….. 

                   (.........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง........................................................... 
 
  
 

 
   
 
 
 
 



สัญญาการยืมเงิน เลขที ่

ยื่นต่อ    รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต วันครบก าหนด 
ข้าพเจ้า  ......................................................................          ต าแหน่ง......................................... 
สังกัด   คณะวิเทศศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(2)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ......................................................................................................................................... 
(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดตามหนงัสือที่ ................................................................. ...................... 
                   บันทึกข้อความ มอ .................................................. ....................... 
                   โครงการ .................................................................. ....................... 
                   อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. ....................... 

(ตัวอักษร)   .......................................................................................................รวมเงิน  (บาท) ....................... 

          ข้าพเจ้า สัญญาวา่จะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกประการ  และจะน าใบส าคญัจ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย  (ถ้ามี)   ส่งใช้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558  
ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนดข้าพเจ้ายินยอม  ให้หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด  บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึง ได้จากทางมหาวิทยาลัย  ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนไดท้ันที โดยมิต้องแจ้ง 
ให้ทราบอีก   

  
        

  
ลายมือชื่อ.....................................................  ผู้ยืม 

 
วันที่.................................. 

  (.....................................................................) 
    

  
เสนอ   รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (4) 
        ได้ตรวจสอบแลว้  เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมฉบับนี้  จ านวน ..................................... บาท   

(....................................................................................................................) 
  

  
    
ลงชื่อ.................................................................  

 
วันที่................................... 

(........................................................................) 
    

  
ค าอนุมัต ิ

       อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  จ านวน ..................................... บาท   
(....................................................................................................................) 

  
  

  
ลงชื่อผู้อนุมัติ....................................................   วันที่.................................... 

(.........................................................................) 
    

  
ใบรับเงิน 

       ได้รับเงินยืมจ านวน .......................................... บาท     
(....................................................................................................................) เป็นการถูกต้องแล้ว 

  
        

  
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับเงิน   วันที่.............................................. 

     (.....................................................................) 
    

  
                    

 



 
 

ข้อตกลงก าหนดวันช าระคืนเงินยืม 
 
 

 
หากพ้นก าหนดจากวันที่ช าระคืนเงินยืมข้างต้น ข้าพเจ้าผู้ยืมเงินยินยอมให้หักเงินเดือนโดยมิต้องแจ้งอีก 
  
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ยืมเงิน 
                                       (.....................................................................) 
           ต าแหน่ง.......................................................... 

 
 
 
 
 

ประเภทเงินยืม  วันที่ต้องช าระคืนเงินยืม 

     ทรจ 1  เงินยืมค่าเดินทาง   

 

 
1.1           ส่งคืนเงินทันที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง  
                (การเลื่อนวันเดินทาง จะระบุสั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 
1.2           15 วันนับจากวันเดินทางกลับ คือ วันท่ี ____________________ 
1.3           ส่งคืนเงินทันทีเมื่อไดร้ับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
                 แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ คือ วันท่ี_______________ 

     ทรจ 2 เงินยืมโครงการตามภารกิจ 
 
2.1            ส่งคืนเงินทันที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการด าเนินงาน  
                (การเลื่อนวันด าเนินงาน จะระบสุั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 
2.2            21 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ วันท่ี ____________________ 

       ทรจ 3 เงินยืมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    

 

        

     

       เงินหมุนเวียน 

 

 
3.1            ส่งคืนเงินทันที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการด าเนินงาน  
                (การเลื่อนวันด าเนินงาน จะระบสุั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 

3.2            15 วันหลังเสร็จสิ้น   คือ วันท่ี ____________________ 

3.3  เปลี่ยนสัญญาเงินยมืใหม่แทนสัญญาฉบับเดมิทุกต้นปีงบประมาณ คือ                        

     วันท่ี 1 ตุลาคม  ของทุกปี หรือเปลี่ยนสัญญาเงินยืมทันที เมื่อผูย้ืมเงินพ้นจาก 

     ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

 



เฉพาะงานการเงิน 
  เรียน    ......................................................................... 
            เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
            1. นาย/นาง/นางสาว.............................................. 
            ยืมเงินรายได้ฯ จ านวน.....................................บาท 
            เพ่ือส ารองจ่าย....................................................... 
           2. โปรดลงนามในสัญญายืมที่แนบ 
 

 
                       อนุมัติ 
 
                      
  ไม่อนุมัต ิ
 
                        ลงช่ือ........................................................                  
              

                        (................................................................) 
 

 

                                 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนงาน  คณะวิเทศศึกษา                                                                   โทร.    6621    
ที ่มอ   805/                                                   วันที ่            
เรื่อง   ขออนุมัติยืมเงินส ารองจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

เรียน   รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต 
 
  ตามบันทึกข้อความท่ี ………………………………………  ลงวันที.่................................................................. 
ได้อนุมัติให…้……………………………………....................................................................................... ........................……........   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………นั้น 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติยืมเงินส ารองจ่าย จ านวน   ………………………..……………..…… บาท 
(...............................................................................................................................)         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย..................  
.......................................................................... .................................................................................................................  
ในระหว่างวันที่.................................................................................................... ............................................................... 
โดยเบิกจ่ายจากเงิน  .......... เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แผนงาน........................................................ ..................................   
                                                      ผลผลิตที่  ........ : ……………………………………………..………...………….………. 
                                                      โครงการ ..................................................................................................... 
                          
        ........... โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี.................................................................. 
                                                                เลขที่บัญชี........................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในสัญญายืมเงินที่แนบ จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                               ลงชื่อ………………….……….………………………….. 

                   (.........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง........................................................... 
 
  
 

 
   
 
 
 

           (ส าเนา) 



สัญญาการยืมเงิน เลขที่ 
ยื่นต่อ    รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต วันครบก าหนด 
ข้าพเจ้า  ......................................................................          ต าแหน่ง......................................... 
สังกัด    คณะวิเทศศึกษา         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(2)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ......................................................................................................................................... 
(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดตามหนงัสือที่ ................................................................. ...................... 
                   บันทึกข้อความ มอ .................................................. ....................... 
                   โครงการ .................................................................. ....................... 
                   อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. ....................... 
(ตัวอักษร)   .......................................................................................................รวมเงิน  (บาท) ....................... 

          ข้าพเจ้า สัญญาวา่จะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกประการ  และจะน าใบส าคญัจ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย  (ถ้ามี)   ส่งใช้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558  
ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนดข้าพเจ้ายินยอม  ให้หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด  บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึง ได้จากทางมหาวิทยาลัย  ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนไดท้ันที โดยมิต้องแจ้ง 
ให้ทราบอีก   
  

        

  
ลายมือชื่อ.....................................................  ผู้ยืม 

 
วันที่.................................. 

  (.....................................................................) 
    

  

 
เสนอ   รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (4) 
        ได้ตรวจสอบแลว้  เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมฉบับนี้  จ านวน ..................................... บาท   
(....................................................................................................................) 

  

  
    
ลงชื่อ.................................................................  

 
วันที่................................... 

(........................................................................) 
    

  
ค าอนุมัต ิ

       อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  จ านวน ..................................... บาท   
(....................................................................................................................) 
  

  

  
ลงชื่อผู้อนุมัติ....................................................   วันที่.................................... 
(.........................................................................) 
 

    

  
ใบรับเงิน 

       ได้รับเงินยืมจ านวน ............................. บาท     
(....................................................................................................................) เป็นการถูกต้องแล้ว 
  

        

  
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับเงิน   วันที่.............................................. 
     (.....................................................................) 

    

  
                    



 

 
ข้อตกลงก าหนดวันช าระคืนเงินยืม 

 
 

 
หากพ้นก าหนดจากวันที่ช าระคืนเงินยืมข้างต้น ข้าพเจ้าผู้ยืมเงินยินยอมให้หักเงินเดือนโดยมิต้องแจ้งอีก 
  
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ยืมเงิน 
                                       (.....................................................................) 
           ต าแหน่ง.......................................................... 
  
 

 
 
 

ประเภทเงินยืม  วันที่ต้องช าระคืนเงินยืม 

     ทรจ 1  เงินยืมค่าเดินทาง   

 

 
1.1           ส่งคืนเงินทันที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง  
                (การเลื่อนวันเดินทาง จะระบุสั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 
1.2           15 วันนับจากวันเดินทางกลับ คือ วันท่ี ____________________ 
1.3           ส่งคืนเงินทันทีเมื่อไดร้ับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
                 แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันเดินทางกลับ คือ วันท่ี_______________ 

     ทรจ 2 เงินยืมโครงการตามภารกิจ 
 
2.1            ส่งคืนเงินทนัที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการด าเนินงาน  
                (การเลื่อนวันด าเนินงาน จะระบสุั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 
2.2            21 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ คือ วันท่ี ____________________ 

       ทรจ 3 เงินยืมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ    

 

        

     

       เงินหมุนเวียน 

 

 
3.1            ส่งคืนเงินทันที กรณีที่เหลือใช้ หรือ ยกเลิก หรือเลื่อนการด าเนินงาน  
                (การเลื่อนวันด าเนินงาน จะระบสุั่งจ่ายเงินยืมให้ใหม่) 

3.2            15 วันหลังเสร็จสิ้น   คือ วันท่ี ____________________ 

3.3  เปลี่ยนสัญญาเงินยมืใหม่แทนสัญญาฉบับเดมิทุกต้นปีงบประมาณ คือ                        

     วันท่ี 1 ตุลาคม  ของทุกปี หรือเปลี่ยนสัญญาเงินยืมทันที เมื่อผูย้ืมเงินพ้นจาก 

     ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


