
สญัญาการยมืเงนิและการใชบ้ัตรเครดติราชการ 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ที่ต้องการพร้อมทั้งกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 
                                                                                           เลขที่.......................................................... 

วันที่ครบก าหนด............................................ 
ยื่นต่อ  หฝค. ผ่าน หง.กง. ผา่น ผทช.  ผา่น (หัวหนา้กลุ่มฯ). 
ข้าพเจ้า.    (ชื่อ – นามสกุลผู้ยมื)           .  ต าแหน่ง                           .สังกัด.................(กลุ่มฯ ย่อย ) ทช........ 
จังหวัด......กรุงเทพมหานคร.......... 
มีความประสงค์เพื่อใช้ในการ...(จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตร. “.....(ชื่อเรื่อง).......” ระหว่างวันที่....(วันไป-วันกลบั  เดือน ปี ).       
ณ (สถานที่ไป  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด )  
 
  การยืมเงินสดมีรายละเอียด ดังนี ้
                                           รายการ               จ านวนเงิน 

  

(ตัวอักษร)                                                                                                         รวม                                                                                     

 
 การใช้บัตรเครดิตราชการมรีะยะเวลาการขอใช้บัตรเครดติตั้งแตว่ันท่ี............/............/...........ถึงวนัท่ี........../............./............. 
มีรายละเอียดดังนี ้
 ขอมีบัตรเครดติราชการ โดยระบุช่ือข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดติ 
 ขอมีบัตรเครดิตราชการ โดยระบุช่ือข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดติพร้อมวงเงินท่ีใช้จ่ายจากบัตรเครดิต 
 ขอวงเงินท่ีใช้จ่ายจากบัตรเครดิตราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ตามหมายเลขท่ีบตัรเครดติ 
       ที่        

                                            รายการ            จ านวนเงิน 

 
 
 
                            

 
 
 
 

(ตัวอักษร)                                                                                                         รวม  

ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงาน  ...(จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร. “....(ชื่อเรื่อง).....” ระหว่างวันที่...(วันไป-วันกลบั  เดือน ปี ).       
ณ (สถานที่ไป  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด )  
ตามค าสั่ง/หนังสือของกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ที่...วท 0302. (รหสัตามกลุ่ม) /................... 
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการ และเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตราชการที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือบตัรเครดติทุกประการดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาบัตรเครดิตไว้กับตนเองและไม่ยอมให้บุคคลอื่นน าบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ 
2. ข้าพเจ้าจะใช้จ่ายเงินยืมดังกล่าวหรือ / และใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าสินค้าและบริการ เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายของทางราชการ 

ที่ระบุไว้ข้างต้นและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษาใบส าคัญคู่จ่ายกรณีที่ช าระด้วยเงินยืม หรือใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมกับใบบันทึกรายการขาย (Sale slip) และเอกสาร 

อื่น ๆ (ถ้ามี) กรณีใช้บัตรเครดิตทุกรายการ พร้อมทั้งจัดท าแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ราชการก าหนดเพื่อมอบให้ฝ่ายการ
คลังภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึงที่ตั้ง 

วนัเดินทางกลบั 
วนัขอใช้บตัรฯ 

เลขผู้ยืมบตัรฯ 

รายการยืมเงินสด 

รายการท่ีใช้บตัรเครดิตฯ 



                    การใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตราชการในการช าระค่าสินค้าและบริการรายการใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้  ข้าพเจ้า
จะท าใบรับรองการจ่ายรายการดังกล่าว โดยบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
                    4. ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตราชการของข้าพเจ้าแก่เจ้าหน้าที่การเงินตามที่ร้องขอโดย
ด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการช าระเงินให้กับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต 
                    5. หากข้าพเจ้ากระท าผิดเง่ือนไขหรือมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าใช้บัตรเครดิตราชการหรือไม่ส่งเงินเหลือจ่ายตาม
ก าหนดข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเป็นเงินสดหรือให้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้ความเสียหายดังกล่าวที่เกิด
จากใช้บัตรเครดิตให้ครบถ้วน ซึ่งถ้าข้าพเจ้าปฏิเสธ บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการมีค าสั่งหรือฟ้องร้องด าเนินคดีเรียกให้ชดใช้
ได้ทันที 
                ลงช่ือ............................................................ ผู้ยืมเงิน /ใช้บัตรเครดิตราชการ  ขอจัดท าบัตรฯ  วันท่ี........../............/............... 

เสนอ  ......ผทช..................................... 
          ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติ ดังน้ี 
 ให้ยืมเงินสดได้ จ านวน.........................................................บาท 
      (.............    ..ตัวอักษร................ ................) 
 ให้มีบัตรเครดติราชการได ้
 ให้มีวงเงินท่ีจะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 
       จ านวน.............................................................บาท 
       (..................................ตัวอักษร............................) 
       และมีระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตตั้งแต่ 
      วันท่ี........../........./..........ถึงวนัท่ี....../........../.......... 
 
 
ลงช่ือ....................................................(3) วันท่ี........./.........../............ 
    (............................................................) 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

                                       ค าอนมุตั ิ
             อนุมัติตามเงื่อนไขข้างต้นดังนี้ 
 ให้ยืมเงินสดได้  จ านวน............................................บาท 
       (..................................ตัวอักษร............................) 
 ให้มีบัตรเครดติราชการได ้
 ให้มีวงเงินท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 
       จ านวน............................................................บาท 
       (..................................ตัวอักษร............................) 
       และมีระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตตั้งแต ่
      วันท่ี........./........../.........ถึงวนัท่ี......./........../.......... 
ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการและแจ้งใหผู้ข้อใช้บัตรเครดติทราบด้วย 
 
ลงช่ือ....................................................(4)วันท่ี........./.........../............ 
       (......................................................) 
 อวศ./ รองอวศ.  ผอ.ส านัก/โครงการ..............  ลสล. 

ใบรับเงินยืม/ใบรับบัตรเครดิตราชการ / ใบรับทราบวงเงินใช้จ่าย 
 ไดร้ับเงินยืมจ านวน........................................บาท (...........................................................................................................)(ใสจ่ านวนเงินสดที่ยืม) 
 ได้รับบตัรเครดิตหมายเลข           เรียบร้อยแล้ว 
 รับทราบวงเงินท่ีจะใช้จ่ายผา่นบัตรเครดติและระยะการใช้บัตรเครดติตามที่ไดร้ับอนุมัติให้จา่ยไดข้้างต้น ลงช่ือ...........................วันที่....................... 
       
      ลงช่ือ.......................................................................  ผู้ยืมเงิน / ใช้บัตรเครดิตราชการ   ขอจัดท าบัตรฯ  วันท่ี ........./........../......... 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

รายการส่งใชก้ารยมืเงนิและการใชบ้ตัรเครดติราชการ 

ว/ด/ป 
ทีส่่งใช้ 

การยืมเงินสด การใช้บัตรฯ 
จ านวนเงินท่ี
ส่งใช้ (บาท) 

จ านวนเงิน 
คงค้าง/คงเหลือ (บาท) 

ลายมือช่ือ
ผู้รับเงิน/ 
เอกสาร 

 

เลขท่ี
เอกสาร
ที่อ้างอิง 

หมายเหต ุเงินสด/ใบส าคญั 
(ระบุ) (5) 

ใบบันทึกรายการ (Sale  
Slip) / อ่ืนๆ (ระบุ) (6) เงินสด   

คงค้าง 
คงเหลือใน

บัตรฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      

หมายเหต ุ (1) ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง หวัหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอื่นใด 
                   (2) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมตัิ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 
      (3) ผู้ลงช่ือคือ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือ ต าแหน่งอ่ืนใด 
                   (4) ผู้ลงช่ือคือ ผู้มีอ านาจอนมุัติตาม (2) ข้างต้น 
  (5)  ให้ระบุว่าส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดหรือเป็นใบส าคญั 
  (6)  ให้ระบุว่าส่งใช้บัตรเครดิตราชการเป็นใบบันทึกรายการหรือเปน็เอกสารอื่นๆ 

วนัยืมเงิน 

วนัยืม
ขอใช้
บตัร
จนถงึ
วนักลบั 

เลขผู้ยืมบตัรฯ 


