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1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดเขาตรวจสอบรายงานการเงินของศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหวางวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับ
รายการลู ก หนี ้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณคงค า ง ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 จำนวน 279 ราย เป น เงิ น
147,173,467.09 บาท เปนลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดตามสัญญาการยืมเงิน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เงินยืมราชการไมเปนไปตามขั้นตอนกระบวนการในการยืมเงินราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 กำหนดไว
เพื่อใหการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง
การรั บ เงิ น การจ า ยเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิน และการนำเงิน สงคลัง พ .ศ .2562 และไมมีล ูกหนี้เงิน ยื มคงค า ง
เกินระยะเวลาที่กำหนด กลุมงานคลังจึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนงานการยืมเงินราชการ เพื่อใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของกลุมงานคลังและหนวยงานผูยืมเงินไดทราบถึงขั้นตอนกระบวนงานการยืมเงิน การสงหลักฐาน
การจาย และ/หรือเงินเหลือจาย (ถามี) ตลอดจนมาตรการตาง ๆ ที่ใชบังคับกรณีที่ไมสงใชเงินยืมภายในกำหนด
ตามสัญญาการยืมเงิน

๒. วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ เปนคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
และผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
ได ร ั บ ทราบถึ งแนวทางในการปฏิ บ ั ติ งาน ทำใหมีความเขาใจในกระบวนการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปปรั บ ใช
กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ขอบเขต
เริ ่ ม ต น ตั ้ ง แต ห น ว ยงานผู  ย ื ม จั ด ทำและส ง ใบขอเบิ ก และ/หรื อ สั ญ ญาการยื ม เงิ น ใหก ั บ กลุ ม งานคลัง
ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการยืมเงินของลูกหนี้รายนั้น ๆ ดังตอไปนี้ คือ จัดทำและสงใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการยืมเงิน
การตรวจสอบ การควบคุ มวงเงิ น การบัน ทึกรายการขอเบิ กเงิ น ยืม ราชการ การจายเงิ น ยื ม การลางเงิ น ยื ม
การตรวจสอบความถู กต องของค า ใช จ ายที่เกิดขึ้น ตามเงิน ยืม การลงทะเบียนคุมเงิน ยืมราชการ ทะเบี ย นคุ ม
เงินทดรองราชการ และการดำเนินงานตาง ๆ ในระบบ GFMIS เกี่ยวกับเงินยืมราชการ ตลอดจนการดำเนินงาน
ตรวจสอบยอดลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งสิ้นในแตละเดือน ป ใหถูกตองตรงกับในระบบ/GFMIS

๔. คำจำกัดความ
“เงินยืมราชการ” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อใชในการจัดประชุม
ฝกอบรม/สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติราชการอื่นใด ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งผูประสงคขอยืมไดสงสัญญายืมเงินลวงหนากอนใชเงินไมนอยกวา 5 วันทำการ
“เงินทดรองราชการ” หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวสำรองจายไดตามระเบียบ
ซึ่งผูประสงคขอยืมเงินมีความจำเปนตองใชจายเงินกรณีเรงดวน (1 - 3 วัน) ภายหลังจากที่ไดสงสัญญายืมเงิน
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“ผูยืม” หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราวที่ยืมเงินราชการเพื่อใช
ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดในราชการ รวมถึงสวนราชการที่ดำเนินงานภายใตแผนงาน/
โครงการที่ไดรับอนุมัติจาก ศอ.บต. ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๖.๓/6660 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555
เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินงบประมาณของ ศอ.บต.
การยืมเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใด ๆ ที่สวนราชการผูใหยืมจะหักสงใชคืนเงินยืมได ใหสวนราชการผูใหยืม
กำหนดใหผูยืมนำหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทำสัญญาวางหลักทรัพยหรือหาบุคคลที่กระทรวงการคลัง
กำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันไวตอสวนราชการผูใหยืม
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพัน
โดยถูกตองแลว
“สั ญ ญาการยื มเงิ น ” หมายถึ ง เอกสารสำคัญ ที่กระทรวงการคลังกำหนดใหบ ุคคลใดในสว นราชการ
ใชเปนหลักฐานในการยืมเงินจากสวนราชการเพื่อปฏิบัติราชการ ตามแบบ 8500
“ระบบ GFMIS” หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) ซึ่งปฏิบัติโดยผานชองทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕. การยืมเงินราชการ ดำเนินการ ดังนี้
๑) ผูยืมตองไดรับอนุมัติใหไปราชการและ/หรือไดรับอนุมัติใหดำเนินการตามโครงการและขออนุมัติยืม
เงินราชการหรือเงินทดรองราชการเรียบรอยแลวเทานั้น
๒) ผูยืมไมคางชำระหนี้เงินยืม
๓) ผู  ย ื มจั ดทำสั ญญายื มเงิ น (แบบ 8500) จำนวน ๒ ฉบั บ และใบขอเบิ กเงิ นงบประมาณ (กรณี ย ื มเงิ น
งบประมาณ) พรอมแนบเอกสารตามขอ ๑ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
รายการที่ยืมเงินราชการได
๑. คาเบี้ยเลี้ยง
๒. คาที่พัก
๓. คาพาหนะ
๔. คาลงทะเบียนในการอบรม (กรณีเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก)
๕. คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในการเดินทางสำหรับวิทยากร
๖. คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องดื่ม
๗. คาเชาสถานที่
๘. คาจัดทำปาย/ดอกไมธูปเทียน พิธีเปด-ปดการอบรม, ประชุม, สัมมนา และการจัดงาน
9. คาจางเหมายานพาหนะ/คาจางเหมาบริการ
10. คาวัสดุ/อุปกรณ
รายการที่ไมสามารถยืมได
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินในการจัดซื้อจางครั้งหนึ่งตั้งแต 5,001 บาท ใหดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ
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ทั้งนี้ หากไมสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดได ใหจัดทำบันทึกเพื่อเสนอขออนุมัติจากผูมีอำนาจเปน
กรณีๆ ไป
๔) ดำเนินการตามกระบวนงานการยืมเงินราชการ

ผังกระบวนงานการยืมเงินราชการ
ที่
๑.

รายละเอียดขั้นตอน

ผูรับผิดชอบ
ผูยืมเงิน
สำนัก/กอง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

ตรวจสอบควบคุมเงินงบประมาณ

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

เสนอผูม ีอำนาจ
อนุมัติใหยืม/เบิก

- ผูมีอำนาจอนุมัติ
หรือผูที่ไดรับมอบ
อำนาจ

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารขอเบิกจากระบบ
GFMIS

หนวยงานผูยืมสงใบขอเบิก
และ/หรือสัญญาการยืม
๒.
รับใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการยืมเงิน
๓.

ไมถูกตอง
ตรวจสอบใบขอเบิก/
สัญญาการยืมเงิน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ถูกตอง
๔.

๕.

๖.
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ที่
๗.

รายละเอียดขั้นตอน
อนุมัติการขอเบิก
(ปลดบล็อก)

๘.
รอผลการอนุมัตเิ งินจาก
คลังจังหวัด (ใชเวลา ๑ วัน)
๙.
ตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีจาก
กรมบัญชีกลาง
๑๐.
เสนอผูม ีอำนาจ
อนุมัติจายเงิน
๑๑.
จายเงินยืม

โอนผานระบบ
KTB Corporate Online

การลางเงินยืมราชการ
๑๒.

หนวยงาน/ผูยมื สงใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

เอกสารที่เกี่ยวของ

- รายงานจากระบบ GFMIS

- หองคลัง
- รายงานจากระบบ GFMIS
สำนักงานคลังจังหวัด

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- รายงานจากระบบ GFMIS

- ผูมีอำนาจอนุมัติ
หรือผูที่ไดรับมอบ
อำนาจ

- หนังสือขออนุมัติจาย
- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ
- รายงานการจายจากระบบ
KTB Corporate Online

- ผูยืมเงิน

- ผูยืมเงิน
- สำนัก/กอง

- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย
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ที่
๑๓.

รายละเอียดขั้นตอน
รับใบสำคัญและ/หรือเงินเหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
- ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานคลัง

บันทึกลางเงินยืม

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง
- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

ตรวจสอบใบสำคัญ

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

๑๔.

๑๕.

กรณีใบสำคัญไมถูกตองครบถวน
ใหสงคืนผูยืม เพื่อแกไขหรือ
เรียกเงินคืนตามจำนวนใบสำคัญ
ที่ไมถูกตอง
๑๖.
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงคาง
ประจำเดือน / ประจำป

เอกสารที่เกี่ยวของ

- ใบรับใบสำคัญ
- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย (ถามี)
– สำเนาใบเสร็จรับเงิน
- เอกสารจากระบบ GFMIS
(BD , R6 , BE/BF)

- ใบรับใบสำคัญ
- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย (ถามี)
– สำเนาใบเสร็จรับเงิน
- ใบคืนใบสงใชเงินยืม

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- รายงานจากระบบ GFMIS
- ทะเบียนคุมลูกหนี้

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

หมายเหตุ มาตรฐานกระบวนการยืมเงินราชการเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
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ผังกระบวนงานการยืมเงินทดรองราชการ
ที่

๑.

รายละเอียดขั้นตอน
หนวยงานผูยืมสงใบขอเบิก
และ/หรือสัญญาการยืม

๒.
รับใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการยืมเงิน

๓.

ไมถูกตอง
ตรวจสอบใบขอเบิก/
สัญญาการยืมเงิน

ผูรับผิดชอบ
ผูยืมเงิน
สำนัก/กอง

เอกสารที่เกี่ยวของ

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารขอเบิกจากระบบ
GFMIS

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- รายงานจากระบบ GFMIS

ถูกตอง
๔.
ตรวจสอบควบคุมเงินทดรองราชการ

๕.
เสนอผูม ีอำนาจ
อนุมัติใหยืม/เบิก

๖.
บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

๗.

อนุมัติการขอเบิก
(ปลดบล็อก)
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ที่

๘.

รายละเอียดขั้นตอน
รอผลการอนุมัตเิ งินจาก
คลังจังหวัด (ใชเวลา ๑ วัน)

๙.
ตรวจสอบการโอนเงินเขาบัญชีจาก
กรมบัญชีกลาง

๑๐.
เสนอผูม ีอำนาจ
อนุมัติจายเงิน

๑๑.
จายเงินยืม

เช็ค
(เงินทดรองราชการ)

การลางเงินยืมเงินทดรองราชการ
๑๒.
หนวยงาน/ผูยมื สงใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย

๑๓.
รับใบสำคัญและ/หรือเงินเหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ
- หองคลัง
- รายงานจากระบบ GFMIS
สำนักงานคลังจังหวัด

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- รายงานจากระบบ GFMIS

- ผูมีอำนาจอนุมัติ
หรือผูที่ไดรับมอบ
อำนาจ

- หนังสือขออนุมัติจาย
- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการ
ยืมเงินพรอมเอกสารประกอบ

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและ/หรือสัญญาการยืม
เงินพรอมเอกสารประกอบ

- ผูยืมเงิน

- ตนขั้วเช็ค
- ทะเบียนคุมเช็ค
- ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

- ผูยืมเงิน
- สำนัก/กอง

- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย

- ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานคลัง

- ใบรับใบสำคัญ
- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย (ถามี)
– สำเนาใบเสร็จรับเงิน
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ที่

๑๕.

รายละเอียดขั้นตอน
บันทึกลางเงินยืม

ผูรับผิดชอบ
- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

- ฝายบัญชี
กลุมงานคลัง

๑๔.
ตรวจสอบใบสำคัญ

ไมถูกตอง
สงคืนผูยมื

กรณีใบสำคัญไมถูกตองครบถวน
ใหสงคืนผูยืม เพื่อแกไขหรือ
เรียกเงินคืนตามจำนวนใบสำคัญ
ที่ไมถูกตอง

เอกสารที่เกี่ยวของ

- ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

- ใบรับใบสำคัญ
- ใบสงใชเงินยืมพรอมใบสำคัญ
และ/หรือเงินเหลือจาย

- ใบคืนใบสงใชเงินยืม

ถูกตอง
๑๖.
เบิกชดใชเงินทดรองราชการ

- ฝายงบประมาณ
และการเงิน ๑, ๒
กลุมงานคลัง

- ใบขอเบิกและเอกสารประกอบ

หมายเหตุ มาตรฐานกระบวนการยืมเงินราชการเปนไปดวยความถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

๖. รายละเอียดการปฏิบัติงานยืมเงินราชการ
๖.1 เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ
๑) สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) ๒ ฉบับ/และใบขอเบิกเงินงบประมาณ (กรณียืมเงินงบประมาณ)
๒) ประมาณการคาใชจาย จำนวน ๒ ฉบับ
๓) หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ และ/หรือหนังสืออนุมัติใหดำเนินการตามโครงการ
๔) สำเนาโครงการและกำหนดการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน/หลักสูตร/ตารางฝกอบรม
๖.๒ การลางเงินยืม
๖.๒.๑ ใหผูยืมจัดทำใบสงใชเงินยืมพรอมแนบหลักฐานการจายและการสงเงินเหลือจาย (ถามี)
ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
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๑) สงใชภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับเงิน กรณีดังนี้
- การเดินทางไปประจำตางสำนักงาน
- การเดินทางกลับภูมิลำเนา
- การอบรม/ประชุม/สัมมนา
- การยืมเงินปฏิบัติราชการอื่น
๒) สงใชภายใน ๑๕ วันนับจากวันกลับมาถึง กรณีดังนี้
- การเดินทางไปราชการอื่น
- การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
๓) สงใชภายใน ๖๐ วัน กรณีหนวยงานภายนอกยืมเงินไปดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๖.๓/6660 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการเบิกจายเงินงบประมาณของ ศอ.บต.
๖.๒.๒ เอกสารประกอบการสงลางเงินยืม
กรณีการเดินทางไปราชการ
1) แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
2) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก. 111)
3) หลักฐานการจายคาใชจายเดินทางไปราชการ (ใบขวาง) กรณีเปนหมูคณะ
4) ใบเสร็จรับเงินคาที่พักของโรงแรม /และใบแจงรายการ (FOLIO)
5) กากตั๋วเครื่องบิน/บอรดดิ้งพาส
6) หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
กรณีอบรม/ประชุม/สัมมนา/การจัดงาน/การปฏิบัติราชการอื่น
๑) ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร เปน คาตอบแทนวิทยากร /และคาใชจายเดิน ทาง
พรอมแนบหนังสือเชิญวิทยากร และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
๒) หลักฐานการจายคาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
๓) ใบเสร็จรับเงินคาที่พักของโรงแรม /และใบแจงรายการ (FOLIO)
๔) หลักฐานการจายตามกรณีการเดินทางไปราชการของผูเขารับการฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา หรือหลักฐานการจายใหแกบุคคลภายนอกตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๕) หลักฐานการจายคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
๖) รายชื่อผูเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๗) รายงานสรุปการใชจายเงินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค.๐๔๐๖.๓/6660 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของ ศอ.บต.
หมายเหตุ :
1) กรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวง ใหผูยืมปฏิบัติตามคำทักทวง
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคำทักทวง หากผูยืมไมไดดำเนินการตามคำทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผลใหกลุมงานคลัง
ทราบ ใหถือวาผูยืมยังไมไดสงใชคืนเงินยืม
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2) ในกรณี ที ่ ผ ู  ย ื มไม ไดช ำระคืน เงิน ยื มภายในระยะเวลาที่ กำหนด กลุมงานคลังจะมีห นัง สื อ
แจงเตือนเพื่อทวงถาม หากผูยืมยังละเลยไมไดสงใชเงินยืมภายในเวลาที่กำหนดในหนังสือแจงเตือน กลุมงานคลัง
จะนำเสนอตอผูมีอำนาจอนุมัติเบิกจาย เพื่อหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน หรือเงินอื่นใดอันจะพึงไดรับ
จากทางราชการของผูยืมชดใชเงินที่ยืมไปจนครบถวน

๗. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๑) การปฏิบัติงานถูกตอง ครบถวนเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
๒) รอยละความสำเร็จของการดำเนินการเรงรัด ติดตาม การสงใชเงินยืมภายในกำหนด
๓) หลักฐานการจายเงินถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

๘. เอกสารอางอิง

๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลั ง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิ น
และการนำเงินสงคลัง พ.ศ.2562
๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๖๒
๓) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๖.๓/6660 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการเบิกจายเงินงบประมาณของ ศอ.บต.
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ภาคผนวก
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แบบ 8500

สัญญาการยืมเงิน
ยื่นตอ ....................................................................................................... (1)

เลขที่ ...........................
วันครบกำหนด
......................................

ขาพเจา............................................................................ ตำแหนง.......................................................................
สังกัด.............................................................................................. จังหวัด...........................................................
มีความประสงคขอยืมเงินจาก............................................................................................................................(2)
เพื่อเปนคาใชจายในการ.............................................................................................. (3) ดังรายละเอียดตอไปนี้
(ตัวอักษร.. …………………………….................…….. ) รวมเงิน (บาท)
ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคูจายที่ถูกตอง
พรอมทั้งเงินเหลือจาย ( ถามี ) สงใชภายในกำหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คือ ภายใน.........วัน
นับแตวันที่ไดรับเงินนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกำหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที
ลายมือชื่อ................................................................ ผูยมื
วันที่...............................................................
เสนอ………………………………………………..……. (4)
ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัตใิ หยืมตามใบยืมฉบับนี้ได
(...........................................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................................

จำนวน .................................... บาท

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

คำอนุมัติ
อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได เปนเงิน........................................................... บาท
(.............................................................................................................)
ลงชื่อผูอนุมัติ........................................................... วันที่ ............................................................

ใบรับเงิน

ไดรับเงินยืมจำนวน............................. บาท (.....................................................................)
ไปเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ......................................................... ผูรับเงิน

วันที่ ......................................................
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รายการสงใชเงินยืม
ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ป

รายการสงใช
เงินสด หรือ จำนวน
ใบสำคัญ
เงิน

หนา 2
คงคาง

ลายมือชื่อผูรับเงิน ใบรับเลขที่

(1) ยื่นตอ ผูอำนวยการกองคลัง หัวหนากองคลัง หัวหนาแผนกคลัง หรือตำแหนงอื่นใด
ที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกันแลวแตกรณี
(2) ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงคที่จะนำเงินยืมไปใชจาย
(4) เสนอตอผูมีอำนาจอนุมัติ
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แบบ ๘๗๐๘

สัญญาเงินยืมเลขที่.................................................................วันที่......................................................... สวนที่ ๑
ชือ่ ผูยืม..............................................................................จำนวนเงิน.............................................................บาท
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ทีท่ ำการ....................................................................
วันที่................ เดือน ......................... พ.ศ. ............
เรื่อง

ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เรียน …............................................................................
ตามคำสั่ง/บันทึก ที่ ............................................ลงวันที่……......................................ไดอนุมัติให
ขาพเจา.........................................................ตำแหนง ........................................ สังกัด.......................................
พรอมดวย.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โดยออกเดินทางจาก บานพัก สำนักงาน ประเทศไทย ตั้งแตวันที่.......... เดือน...................พ.ศ..............
เวลา….............น. และกลับถึง บานพัก สำนักงาน ประเทศไทย วันที่ ..........เดือน................พ.ศ….........
เวลา ….......... น. รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.........…...วัน.......….........ชั่วโมง
ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการสำหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง ดังนี้
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…ก...................…………....................จำนวน.............วัน รวม...........................บาท
คาเชาที่พักประเภท.....................................................................จำนวน.............วัน รวม............................บาท
คาพาหนะ..............................................................................................……………….… รวม……......................บาท
คาใชจายอื่น............................................................................…….….......................... รวม…….............…..... บาท
รวมเปนเงิน ............................................ บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ……...................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย
จำนวน ...…….......ฉบับ รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผูขอรับเงิน
(........................................................)
ตำแหนง.................................................

15
-๒ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบถูกตองแลว
เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได
ลงชื่อ.........................................................................
(.......................................................................)
ตำแหนง....................................................................
วันที่ .........................................................................

อนุมัติใหเบิกจายได
ลงชื่อ........................................................................
(.......................................................................)
ตำแหนง..................................................................
วันที่ .......................................................................

ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน.......................................................................บาท
................................................................................................................. ไวเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ...........................................................ผูรับเงิน
( .........................................................)
ตำแหนง.......................................................
วันที่..............................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูจายเงิน
(.....................................................)
ตำแหนง..................................................
วันที่........................................................

หมายเหตุ ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
คำชี้แจง
๑. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทำใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุดการเดินทางของ
แตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ
๒. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให
ระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย
๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิแตละคนลงลายมือ
ชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน ( สวนที่ ๒ )
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หลักฐานการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สวนที่ 2
แบบ 8708

ชื่อสวนราชการ.................................................................................................

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ .............................................................................................. ลงวันที.่ ....................เดือน.....................................พ.ศ. ................
ลำดั
บที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหนง

รวมเงิน

คาเบี้ย
เลี้ยง

คาใชจาย
คาเชาที่
คาพาหนะ
พัก

คาใชจาย
อื่น

รวม

ลายมือชื่อ
ผูรับเงิน

วัน เดือน ป
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที…
่ …….วันที่........................

จำนวนเงินรวมทั้งสิน้ (ตัวอักษร)
ลงชื่อ

คำชี้แจง

ตำแหนง
วันที่

(

1. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักใหระบุอัตราวันและจำนวนวันที่ขอเบิกของแตละบุคคลในชองหมายเหตุ
2. ใหผูมีสิทธิแตละคนเปนผูล งลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่ไดรับเงิน กรณีเปนการรับจากเงินยืม ใหระบุวันที่ที่ไดรับจากเงินยืม
3. ผูจายเงิน หมายถึง ผูที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจายเงินยืมนั้นใหแกผูเดินทางแตละคน เปนผูล งลายมือชื่อผูจายเงิน

)

ผูจายเงิน
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แบบ บก 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สวนราชการ............................................................................................
วัน เดือน ป

รายละเอียดรายจาย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)....................................................................................................................
ขาพเจา.....................................................................ตำแหนง.........................................................
สำนักงาน..........................................................................ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูรับได และขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท
ลงชื่อ.............................................................
(.........................................................)
วันที่...............................................................
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-สำเนาคูฉบับที่ ......................................................

สวนราชการผูยืม ........................................
....................................................................
ลงวันที่ ........................................................................

เรื่อง สงใชเงินยืมโครงการ .......................................................................................................
เรียน เลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
สิ่งที่สงมาดวย รายงานใบสรุปคาใชจายสงใชเงินยืม
ตามที่ ............(สวนราชการผูยืม)...................ขอยืมเงินคาใชจายโครงการ......................................................
...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
จำนวนเงิน.......................................บาท (..........................................................................................) นั้น
พรอมนี้...........(สวนราชการผูยืม)................................ขอสงแบบรายงานสรุปคาใชจาย (แบบ 4)
เพื่อสงใชเงินยืมคาใชจายในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว จำนวน.....................ชุด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุมงาน
โทร. .........................
โทรสาร ..........................
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เลขที่.............................................

ใบสำคัญคาใชจาย

(สำหรับสวนราชการภายนอกที่ยืมเงินจาก ศอ.บต.)
วันที่...................................................................
สวนราชการผูใหยืม .......................................................................................................
สวนราชการผูยืม ...........................................................................................................
ชื่อแผนงาน/โครงการ .................................................................................................................................................
สัญญาการยืมเงินเลขที่....................................วันที่...................................................จำนวน..............................บาท
(....................................จำนวนเงินที่เปนตัวอักษร...........................................)
วันที่เริ่มสัญญายืมเงิน..........................................................วันที่สิ้นสุดสัญญายืมเงิน....................................................
สงใชสัญญาการยืมเงิน โดย ( ) ใบสำคัญ......................................................................... บาท
( ) เงินสด/เช็ค..................................................................... บาท
สรุปคาใชจาย :ลำดับที่

จำนวนเงิน
บาท
สต.

ประเภทรายการ

รวมเงิน
ขาพเจาขอรับรองวารายการดังกลาวขางตน และรายละเอียดคาใชจายตามที่แนบเปนความจริง
และไดเบิกจายถูกตองตามระเบียบของรายการทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ตำแหนง............................................................หัวหนาสวนราชการ (ผูยืม)
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-2รายละเอียดคาใชจาย (แยกตามประเภทรายการคาใชจาย)
ลำดับที่

จำนวนเงิน

ประเภทรายการ

จำนวนเงิน
บาท
สต.

(.............................ตัวอักษร.............................)

ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ตำแหนง............................................................หัวหนาสวนราชการ (ผูยืม)
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