
แบบ กนส.2 
แบบขออนุมัติงบประมาณและยืมเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิต 

 

ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต…………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..….. 
ที่ออกหนังสือ..........................................................วันที่................เดือน............................................พ.ศ. ................................ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณและยืมเงินบ ารุงกิจกรรมนิสิต โครงการ............................................................... 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 

         ตามที ่               (ชือ่องค์กรนิสิต)                    ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ............................................................ 
ในวันที่ ...........................................ณ....... .............................................................. จึงขออนุมัติใช้งบประมาณในการด าเนิน
โครงการจ านวน..........................................บาท (…………………….………………………………………………………..) ทั้งนี้มอบหมายให้  
นาย/น.ส. .................................................................. รหัสนิสิต.................................... ..........คณะ.........................................
ต าแหน่งในองค์กร..................................................เป็นผู้ยืมเงิน  ทั้งนี้ได้แนบสัญญาการยืมเงิน จ านวน 3 ฉบับ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น.......................................บาท (...................................................................................) 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    
 
(...........................................................) 

ประธานองค์กรกิจกรรมนิสิต 
วันที่........................................... 

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

นิสิตผู้ยืมเงิน(ประธานโครงการ) 
วันที่............................................. 

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

อาจารย์ที่ปรึกษา 
วันที่............................................ 

   
ส่งงานธุรการกองกิจการนิสิต 
1  เรียน  หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต 
            ได้ตรวจสอบแล้ว 

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

นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต 
วันที่................................................. 

2  เรียน  หัวหน้าหนว่ยการเงิน 
            เพ่ือโปรดพิจารณา 

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

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต 
วันที่.............................................. 

3  เรียน  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
            เพ่ือโปรดพิจารณา 

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

หัวหน้าหน่วยการเงิน 
วันที่............................................. 

4     
             
 
........................................................ 

(นายวิชาญ  วงษ์สังข์) 
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

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

5               
 
 
 
 

  6    

 

 
หมายเหตุ  แนบ กนส.1 ท่ีได้รบัอนุมัติเรยีบร้อยแล้วท้ังฉบับ และในเอกสารฉบับน้ีถือว่านสิิตผู้ยืมเงินรบัทราบว่าจะต้องน าใบส าคัญคูจ่่าย 
              ที่ถูกต้อง พร้อมเงินเหลือจ่าย ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันท่ีเสร็จสิ้นโครงการ หากไมส่่งตามก าหนด ผู้ยมืเงินยินยอมชดใช้จ านวน 
               เงินท่ียืมไป 
 
 



 แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 
 
 

 
ยื่นต่อ................................................................... ....................................................(1) 

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

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง................................................................................... 
สังกัด.........................................................................................จังหวัด......................................... ....................................... 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.............................................................................................................. ...........................(2) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................... .............(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท) 

 
 
 
................................................ 

              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วนัที่ได้รับเงินนี ้ 
ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงนิที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่........................................................................... 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(......................................................................... .....................................) 
 
ลงชื่อ.........................................................................................................   วันที่........................................................................... 

 
ค าอนุมัต ิ

             อนุมัตใิห้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................)  
 
ลงชื่อผู้อนุมัติ.............................................................................................   วันที่.......................................................................... 
 

ใบรับเงิน 
 

            ได้รับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (.......................................................................................)  
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ..........................................................................................ผู้รับเงิน   วนัที่........................................................................... 

 
 



 แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 
 
 

 
ยื่นต่อ.......................................................................................................................(1) 

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

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง...................................................................................  
สังกัด.........................................................................................จังหวัด....................... ......................................................... 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.................................................................................................... .....................................(2) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท)  

 
 
 
................................................ 

              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วนัที่ได้รับเงินนี ้ 
ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงนิที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่........................................................................... 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(..............................................................................................................)  
 
ลงชื่อ.........................................................................................................   วันที่........................................................................... 

 
ค าอนุมัต ิ

             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................)  
 
ลงชื่อผู้อนุมัติ.............................................................................................   วันที่.......................................................................... 
 

ใบรับเงิน 
 

            ได้รับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (......................................................... ..............................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ..........................................................................................ผู้รับเงิน   วนัที่........................................................................... 

 
 



 แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 
 
 

 
ยื่นต่อ.......................................................................................................................(1 ) 

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

วันครบก าหนด 
............................................. 

 
ข้าพเจ้า................................................................................ต าแหน่ง...................................................................................  
สังกัด.........................................................................................จังหวัด................................................................................  
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.................................................................................................... .....................................(2) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ.......................................................................................................(3) ดั งรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
(ตัวอักษร)...............................................................................................รวมเงิน (บาท) 

 
 
 
................................................ 

              ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........................วัน นับแต่วนัที่ได้รับเงินนี ้ 
ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงนิที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

 
ลายมือชื่อ..........................................................................................ผู้ยืม   วันที่........................................................................... 
 
เสนอ.......................................................................................................(4) 
             ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้  จ านวน......................................................บาท 
(................................................................................................ ..............) 
 
ลงชื่อ.........................................................................................................   วันที่........................................................................... 

 
ค าอนุมัต ิ

             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน...............................................................บาท 
(................................................................................................................)  
 
ลงชื่อผู้อนุมัติ.............................................................................................   วันที่.......................................................................... 
 

ใบรับเงิน 
 

            ได้รับเงินยืมจ านวน............................................บาท  (.................. .....................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ..........................................................................................ผู้รับเงิน   วนัที่........................................................................... 

 


