
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
Rajamangala University of Technology Lanna Nan 
อําเภอภูเพียง  จงัหวัดนาน  55000   
Phupiang, Nan 55000 

วันที่ (Day)…………. เดือน (Month) ………………………………. ป (Year) ………………….. 
เรื่อง  ขออนุญาตไปราชการ  (Request for approval of absence to perform civil service duty) 

เรียน  ผูชวยอธิการบดี นาน / รองคณบดีคณะ............................................................/ผูอํานวยการกอง......................................................(ที่สังกัด) 
          Assistant to the President of Nan/ Vice-dean of Faculty /Director of the Division 

ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ( I, Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................................................................. 
มีความประสงคจะเดินทางไปเพ่ือ ............................................................................................................................................................................ 
Would like to go for (reason) 

จึงขออนุญาตเดินทางไปที่จงัหวดั ............................................................................................... มีกําหนด.........................................วัน  
So, I have to go to (province)                          for             days 

นับตั้งแตวันที่ ………......... เดือน .................................. พ.ศ. ...................... ถึงวันที่ ................... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
From (day)          month         year          to (day)          month                      year 

โดยขออนุญาตใชเงิน            งบประมาณ      เงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ ................. หมวดคาตอบแทน   ใชสอย   วัสดุ 
By using the budget from       annual government budget             beneficial budget of year         payment           expense  material 

สําหรับเปนคาเบีย้เล้ียงเดินทาง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ หรือ   ไมขออนุญาตใชเงินทั้งสองประเภทใน  
to pay for traveling, hotel, and transportation                                  or would not like to ask  any budget from the university in this duty 
การเดินทางไปราชการครัง้นี ้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (For your consideration) 
       ขอแสดงความนับถือ (Respectfully yours,) 
 

         (.........................................................................) 
        ตําแหนง (Position) ............................................... 

 

งานสอนและงานฟารม ขาพเจาไดมอบใหบุคคลตอไปนี้รบัผิดชอบเรยีบรอยแลว คือ 
For teaching and farm working, I ask the people below to deputize for me 
1. งานสอนให …………………………………………………………………………………………………………………………………………. เปนผูรับผิดชอบ  
    For teaching, I ask Mr./Mrs./Miss                          to be responsible. 

2. ปฏิบัติงานฟารมมอบให ………………………………………………………………………………………………………………………… เปนผูรับผิดชอบ 
    For farm working, I ask Mr./Mrs./Miss                          to be responsible. 
 
1.  (สังกัดกอง)  ความเห็นของหัวหนาแผนก .............................................            
(สังกัด สนบ.) ความเห็นของหัวหนาสํานักงาน ............................................ 
(สังกัดคณะ) ความเห็นของหัวหนากลุมวิชา/หลักสูตร ................................  
Approval of Head of Department/ Head of office/ Head of Program  
เห็นควร    อนุญาต (Approve)    ไมอนุญาต (Disapprove) 
 
ลงชื่อ (Signature) .......................................................................... 
                          (..............................................................) 
                            ………/……....………………./…………………. 

2. (สังกัดกอง) ความเห็นของหัวหนางาน .........................................................  
   Approval of Head of Department 
   (สังกัดคณะ) ความเห็นของหัวหนาสาขา ......................................................  
   Approval of Head of Department 
   เห็นควร    อนุญาต (Approve)    ไมอนุญาต (Disapprove) 
 
   ลงชื่อ (Signature) ...................................................................... 
                          (..............................................................) 
                          ………/……....………………./…………………. 

                              3.  (สังกัดสํานักงานบริหาร)  ความเห็นผูชวยอธิการบดี นาน 
                                  (สังกัดกอง)  ความเห็นผูอํานวยการกอง ................................................................................ 
                                  (สังกัดคณะ)  ความเห็นรองคณบดีคณะ ................................................................................ 
                                    Approval of Assistant to the President of Nan /Director of the Division/ Vice-dean of Faculty 
                                                   อนุญาต (Approve)    ไมอนญุาต (Disapprove) 
 
                                                 ลงชือ่ (Signature) ...................................................................... 
                                                                      (...........................................................................) 
                                                                           ………/……....………………./…………………. 

 


