
 

ตัวอย่างการขออนุมัติจัดประชุมพร้อมค่าใช้จ่ายและยืมเงินกรณีจัดประชุมราชการ 
 
เอกสารประกอบการขออนุมัติ ประกอบด้วย 

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมพร้อมค่าใช้จ่าย และยืมเงิน (ตัวอย่างแนบท้าย) 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
4. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องการยืม 
5. ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ (กรณีประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ 
6. ส าเนาหนังสืออนุมัติหลักการ 

 
หมายเหตุ  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                          โทร.  
ที่          /                                        วันที่                
เร่ือง  ขออนุมัติจัดประชุม..............พร้อมค่าใช้จ่าย และยืมเงิน         

เรียน  ผอ.สท. 
 

1.   เรื่องเดิม 
 ตามที่ ผอ.สท. ได้อนุมัติหลักการ............................................................................... 
.................................................................................................................................................................. น้ัน  

  2.   ข้อเท็จจริง 
 ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 3.   ข้อพิจารณา 

 ส านัก/ กอง...................................จึงใคร่ขออนุมัติ ดังน้ี  
 3.1 จัดประชุม...........................ในวันที่...........................ณ. .............................โดยมี  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย.......................................รวมจ านวนทั้งสิ้น.....................คน 
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นเงินทั้งสิ้น.............บาท (........................) โดยมี  
รายละเอียด ดังน้ี 
  3.2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
 (..........คน x 25 บาท หรือ 35 บาท x ……มื้อ)  เป็นเงิน  ............... บาท 
 3.2.2 ค่าอาหารกลางวัน  
 (..........คน x 80 บาท x ………มื้อ)                  เป็นเงิน  ............... บาท 

 3.2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  (กรณีมีคณะกรรมการ 
 หรือคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยประชุม)  เป็นเงิน.......................บาท ประกอบด้วย 

 (ประธาน..........คน x ………. บาท)                  เป็นเงิน  ............... บาท 
 (รองประธาน..........คน x ………. บาท)             เป็นเงิน  ............... บาท 
 (กรรมการ/อนุกรรมการ........คน x …… บาท)    เป็นเงิน  ............... บาท 

 3.2.4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  (กรณีมีคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก  
และคณะกรรมการชุดดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยประชุม ทั้งน้ี ถ้ามีรายการในข้อ 3.2.4 ต้องไม่มีรายการ 
ในข้อ 3.2.3) 

 (บุคคลภายนอก..........คน x 500 บาท)         เป็นเงิน  ............... บาท 
 3.2.5 ค่าวัสดุในการประชุม                                  เป็นเงิน  ...............  บาท  

โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี ..................งบ.........................ของส านัก/ กอง.........................
แผนงาน.................................ผลผลิต..................................กิจกรรมหลัก...........................กิจกรรมย่อย
..................................โครงการ................................โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
 

/เบิกจ่าย... 
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เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (กรณีมีค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม/  
ค่าอาหาร) , พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีมีค่าเบี้ยประชุม) , หนังสือ
ที่ กค 0406.6/26059 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (กรณีมี
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก) และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (กรณีมีค่าวัสดุ) ทั้งน้ี ขอถัวจ่ายทุกรายการ และจ านวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

3.3 ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม........................จ านวนเงิน...................บาท 
(.............................................) โดยมอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว...............................................
ต าแหน่ง..........................................เป็นผู้ยืมเงิน รายละเอียดตามสัญญาการยืมเงินที่แนบ 

 4.   ข้อเสนอ 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3 และโปรดลงนามในสัญญาการยืมเงิน 
ที่แนบมาพร้อมน้ี 
 
 
 
 

                             (......................................................) 
                              ผู้อ านวยการส านัก/ กอง............................. 

 
 
 



 
ตัวอย่างการขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย และยืมเงิน 

 
เอกสารประกอบการขออนุมัติ ประกอบด้วย 

1. หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย และยืมเงิน (ตัวอย่างแนบท้าย) 
2. สัญญาการยืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องการยืม 
4. หนังสือเชิญกรณีผู้ขออนุมัติได้รับเชิญไปร่วมงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ของหน่วยงานต่างสังกัด (ที่ระบุ

ข้อความชัดเจนว่าหน่วยงานผู้จัด ขอความร่วมมือให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งหมด 
หรือบางส่วนจากต้นสังกัด) 

5. ส าเนาหนังสืออนุมัติหลักการกรณีเดินทางไปนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามโครงการ 
 
หมายเหตุ  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบับ 
 
 
 



 
 
 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                          โทร.  
ที่          /                                        วันที่                
เร่ือง  ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย และยืมเงิน         

เรียน  ผอ.สท. 
 

1.   เรื่องเดิม 
 ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  

  2.   ข้อเท็จจริง 
 ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 3.   ข้อพิจารณา 

 ส านัก/ กอง...................................จึงใคร่ขออนุมัติ ดังน้ี  
 3.1 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อ..............................................................  
ระหว่างวันที่......................................ณ. .............................จังหวัด..........................จ านวน..........คน   ดังน้ี 
  3.1.1 นาย/นาง/นางสาว....................................ต าแหน่ง...................................  
  3.1.2 นาย/นาง/นางสาว....................................ต าแหน่ง...................................  
 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน.................บาท (............................)  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  3.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 (........คน x ……….. บาท x ……วัน)  เป็นเงิน  ............... บาท  
 3.2.2 ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย หรือตามที่จ่ายจริง  
 (........คน x ……….. บาท x …...วัน)  เป็นเงิน  ............... บาท  

 3.2.3 ค่าพาหนะเดินทางจากที่พัก – สท. ตามที่จ่ายจริง (ไป- กลับ) (กรณีมีรถ 
ราชการ หรือรถจ้างเหมาในการเดินทางออกจาก สท. พร้อมกัน)   
 (..........คน x ………. บาท)                            เป็นเงิน  ............... บาท 
 3.2.4 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 

 (.........คัน x ..........บาท x ………. วัน)              เป็นเงิน  ............... บาท 
 3.2.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     เป็นเงิน  ................ บาท  
 โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี ..................งบ.........................ของส านัก/ กอง.........................

แผนงาน.................................ผลผลิต..................................กิจกรรมหลัก...........................กิจกรรมย่อย
..................................โครงการ................................เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และไม่เกินวงเงินที่
ได้รับอนุมัติ โดยปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข  
 

/เพิ่มเติม... 
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เพิ่มเติม และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี ขอถัวจ่ายทุกรายการ และจ านวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

3.3 ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวนเงิน...................บาท 
(.............................................) โดยมอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว...............................................
ต าแหน่ง..........................................เป็นผู้ยืมเงิน รายละเอียดตามสัญญาการยืมเงินที่แนบ 

 4.   ข้อเสนอ 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3 และโปรดลงนามในสัญญาการยืมเงิน 
ที่แนบมาพร้อมน้ี 
 
 
 
 

                             (......................................................) 
                              ผู้อ านวยการส านัก/ กอง............................. 

 
 
 



 


