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หน่วยงาน       
โทร.       

ที ่       
วันที ่      
เร่ือง   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ   

เรียน  คณบด ี

ข้าพเจ้า    ต าแหน่ง     มีความประสงค์ขออนุมัต ิ
เดินทางไปราชการเกี่ยวกับ      
เรื่อง      
ระหว่างวันท่ี     ถึงวันท่ี       รวม          วัน 
ณ จังหวัด     มีผู้ร่วมเดินทาง        คน  ดังนี ้

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ลงนามรับทราบและสามารถเข้าร่วมได้ วันที่ไป-วันที่กลบั 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด        คน              
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1. ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะ
ประสานงานหน่วยยานพาหนะเพือ่ลงทะเบียนการจองรถในระบบการจองรถแล้ว  จ านวน     คัน 
โดยใช้    รถยนต์    พนักงานขับรถ 

รถยนต์    พนักงานขับรถ 
   ยินดีช าระค่าบ ารุงการใช้ยานพาหนะตามประกาศคณะ 
   ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบ ารงุการใช้ยานพาหนะ (ระบุเหตุผลดา้นล่าง) 

2. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเบิกจากโครงการ  วิจัย    รับท าวิจัย ซึ่งได้รับอนมุัตงิบประมาณไว้แล้ว (แนบส าเนางบประมาณโครงการ)

ช่ือโครงการ (ระบุชื่อเตม็) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
ลงช่ือ  
(    ) 

ผู้ขออนุมัต ิ

3. ความเห็นของหัวหน้าโครงการวิจัย/รับท าวิจัย

ลงช่ือ  
(    ) 

4. งาน  เลขท่ีรับ   วันท่ี     เวลา     น.
บันทึกข้อมูลการจองรถในระบบการจองออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรอนมุัติให้ใช้รถและพนักงานขับรถตามข้อ 1. ได้
โดย    เรียกเก็บเงินค่าใช้ยานพาหนะ

จ านวนเงิน       บาท (ไม่รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/คา่ตอบแทนพนักงานขับรถ) 
  ไม่เรียกเก็บเงินค่าใช้ยานพาหนะ 

เนื่องจาก  

ลงช่ือ   ลงช่ือ   
(   ) (   ) 

ผู้ดูแลการใช้ยานพาหนะ หัวหน้างาน   

5. ความเห็นของรอง/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ลงช่ือ   
(   ) 
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6. งาน      เลขท่ีรับ  วันท่ี    เวลา    น. 
 เห็นสมควรให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณโครงการตามข้อ 2 เลขท่ีใบสั่งงานภายใน (Internal Order)  
 ค่าใช้จ่ายเบิกจากหน่วยงานอ่ืน   

ลงช่ือ   ลงช่ือ 
(   ) (   ) 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน หัวหน้างาน   

7. ความเห็นของรองคณบดีฝ่าย

ลงช่ือ   
(   ) 

8. งาน      เลขท่ีรับ  วันท่ี    เวลา    น. 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงช่ือ   ลงช่ือ   
(   ) (   ) 
เจ้าหน้าท่ีงาน   หัวหน้างาน   

9. ความเห็นของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ก ากับดูแลงาน

ลงช่ือ   
(   ) 

10. ผลการพิจารณา

  อนุมัติ   ไม่อนุมัต ิ

ลงช่ือ   
(   ) 
ต าแหน่ง   

อนุมัติแล้วโปรดส่งเอกสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ต้นฉบับ งานคลังและพัสด ุ
ส าเนาแจ้ง       
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