
                                       บันทึกข้อความ                 (ใบยืมที่   ........../............) 
 

               จัดซื้อวัสดุ                   จัดจ้าง                   ค่าใช้สอย 
...................................................................................................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงิน 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  บันทึกอนุมัติยอดเงินที่ได้รับจัดสรร 
                   2.  สัญญายืมเงิน 
 ตามท่ีกลุ่มสาระฯ / งาน ............................................................... ........... ได้รับจัดสรรและอนุมัติ 
          จัดซื้อวัสดุ             จัดจ้าง             ค่าใช้สอย    ตามหมายเลขเอกสาร  ................................. 
จ านวนเงิน .......................................... บาท  ( ............................................................................................)  
โดยกลุ่มสาระฯ / งาน ........................................................................ รายละเอียดตามสัญญายืมเงินและเอกสารดัง
แนบ   ขอด าเนินการจัดซื้อโดย 
        ด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระฯ 
        ด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
      ลงชื่อ                                         ผู้ยืม 
             (..................................................) 
            ต าแหน่ง ......................................................... 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร    

 ได้ตรวจเอกสารหลักฐานขอยืมเงินแล้วถูกต้อง มีงบประมาณเพียงพอ   
และไม่มีเงินยืมค้างช าระ  จึงเห็นควร 

- 1. อนุมัติให้ยืมเงิน .............................. 
- 2. อนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ยืม  เป็นเงิน .......................บาท  
-  

 
(ลงชื่อ).......................................                  (ลงชื่อ)...................................................... 
          (นางมยุรา    แพงศรี)                                (นายนพดล   สิงหศรี) 
           หวัหน้างานการเงิน                รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
    

- ทราบ 
- อนุมัติ 
- ไม่อนุมัติ 

 
                                             (ลงชื่อ) 
                                                        (นายศุภกิจ  สานุสัตย์)           
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

            



เงิน ....................              แบบ 8500 
 

      สัญญายืมเงิน 
 

ยื่นต่อ  ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 

เลขที่................... 
วันครบก าหนด 
................................. 

ข้าพเจ้า .................................................................................  ต าแหน่ง ................................................. 
สังกัด   โรงเรียนขามแก่นนคร                                     จังหวัด   ขอนแก่น 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  เงิน............................................................. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ......................................................................................................... ............................................ 
.............................................................................................................................. ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 

  

(ตัวอักษร) (......................................................................................)       รวมเป็นเงิน 
  

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะน าใบส าคัญจ่ายที่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งจ่ายเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังคือ ....... วัน  นับตั้งแต่วันที่
ได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้างเบี้ยหวัดบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงจะได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนทันที 

 

ลายมือชื่อ ...................................................... ผู้ยืม                     วันที่ ............................................................. 
เสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
        ได้ตรวจแล้ว เห็นควรให้ยืมไปตามสัญญายืมฉบับนี้ได้    
จ านวน ................................................ บาท    (.......................................................................................................) 
ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่การเงิน                 วันที่ ................................................................. 

ค าอนุมัติ 
         อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ 
จ านวน ....................................................บาท  ( ........................................................................................ .......... ) 
ลงชื่อ .......................................................  ผู้อนุมัติ                    วันที่ ............................................................ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

ใบรับเงิน 
 

ได้รับเงินจ านวน ................................ บาท (........................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับเงิน                      วันที่  ............................................................. 
 

 
 



สัญญายืมเงิน 
                                                                     เลขที่ ............... 

ยื่นต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร    วันครบก าหนด ..................................... 

 
ข้าพเจ้า ............................................................... .......  ต าแหน่ง .............................................................. 
สังกัด     โรงเรียนขามแก่นนคร               จังหวัดขอนแก่น 
มีความประสงค์ยืมเงินจาก              โรงเรียนขามแก่นนคร            สพม .25 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ .................................................................... ........................ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตัวอักษร (................................................................................................) รวมเป็นเงิน    
  

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะน าใบส าคัญจ่ายที่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งจ่ายเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายจากคลังคือ ....... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้างเบี้ยหวัดบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
พึงจะได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนทันที 

 
ลายมือชื่อ ............................................. ผู้ยืม   วันที่ ............................................................. 

เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
ได้ตรวจแล้ว เห็นควรให้ยืมไปตามสัญญายืมฉบับนี้ได้ 
จ านวน ...................................................... บาท 
(.................................................................. ..............) 
 
ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่การเงิน 
 
วันที่ ................................................................. 

ค าอนุมัติ 
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ 
จ านวน ......................................................... บาท 
( .................................................................... .......... ) 
 
ลงชื่อ .......................................................  ผู้อนุมัติ 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 
วันที่ ...................................................... 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินจ านวน ........................ บาท (.....................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับเงิน   วันที่  ............................................................ 
 

 

 

 



รายการส่งใช้ 

ครั้งที่ วัน  เดือน  
ปี 

รายการส่งใช้ คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หมายเหตุ 

(1)  ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลัง (หัวหน้ากองคลังหรือต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน
แล้วแต่กรณี) 

(2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
(3) ระบุวัตถุประสงค์ท่ีน าเงินยืมมาใช้จ่าย 


