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ค าน า 
 

คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ ได้ปรั บปรุ ง เนื้ อหาและความรู้ ออกมาจากคู่มือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการปี พ.ศ.2547  และคู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปงานการเงินและบัญชี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ  จึงได้จัดท าคู่มือวิชาการ เรื่องการยืมเงินทดรอง
ราชการเล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่  ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและถูกต้องตามระเบียบการยืมเงินทดรองราชการ 
และให้ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1ชัยภูมิ และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และน าเอาประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงานโดยตรงมาจัดท าและน าเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าคู่มือไปปฏิบัติใช้จริง อย่างไรก็ตามการศึกษา
และจัดท าคู่มือครั้งนี้อาจมีข้อบกพร่องเกิดข้ึนบ้าง หากท่านผู้อ่านหรือผู้น า  คู่มือไปใช้ประโยชน์พบข้อผิดพลาด  
ข้อบกพร่อง  หรือมีค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าครั้งต่อไป โปรดแนะน าหรือเสนอแนะด้วย 
ผู้จัดท าจะน้อมรับด้วยความยินดีและจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทที่ 1 

 
หน่วยงานและที่ตั้ง 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) ตั้งอยู่เลขที่ 497 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีวิสัยทัศนค์ือ “เป็นองค์กรชั้นน าที่
มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2562” ปฏิบัติภารกิจตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 

1.   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2.   สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

3.   ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่ คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน เขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  

4.   ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5.   สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพ่ือการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ 

6.   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม สุขภาพในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   

  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งกลุ่ม
งานในสังกัด เป็น 11 กลุ่มงานหลัก ได้แก่  

1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน 

 (Cluster SALT), งานโรคติดต่อ (Cluster CD), งานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ (Cluster 
NATI), งานโรคจากการ ประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Cluster Env.Occ), งานวิจัยและพัฒนาระบบ
วิชาการ 

3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
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5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
6. กลุ่มพัฒนาองค์กร 
7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
8. กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค 
9. กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานธุรการและเลขานุการ, งานการเจ้าหน้าที่,    

งานการเงินและบัญชี, งานพัสดุและอาคารสถานที่, งานยานพาหนะ 
10. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง 
11. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
12. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ 
13. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ 
14. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ 
15. ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง 

  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทั้งสิ้น 264 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 
ตุลาคม 2559) ประกอบด้วย ข้าราชการ 107 คน (ร้อยละ 40.53) ลูกจ้างประจ า 95 คน (ร้อยละ 35.98) 
พนักงานราชการ 32 คน (ร้อยละ 12.12) พนักงานกระทรวง 16 คน (ร้อยละ 6.06) และลูกจ้างชั่วคราวอัตรา
จ้างเงินนอก 14 คน (ร้อยละ 5.30) 

โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ (ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ) ตั้งอยู่เลขที่.251 หมู่ 4 ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 36000 ซึ่งมีหน่วยควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลง (นคม.) ในสังกัด 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1.2 อ าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1.3 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
 

1. โครงสร้างหน่วยงาน 

หัวหน้า ศตม. 
   นายประดิษฐ์ บุญเอก   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
งานบริหารทั่วไป จ านวน 7 คน 

นางประไพพรรณ  ครองสมบัติ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นางสาวพวงพิศ  พรหมมณี  พนักงานธุรการ ส.2 
นางปราณี  เกิดนาแซง   พนักงานพัสดุ ส.3 
นางอังคณา  มีช านาญ   พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 
นายเจษฎา  ปัญญานันต์   พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
นายสุวิทย์  ม่วงเพชร   พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
นายสงการ เพ่ิมพูน   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง จ านวน 2 คน 
นายปราณ สุกุมลนันทน์   นักวิชาการสาธารณสุข 
นางพรพิศ ศิริมูล    พนักงานสถิติ ส.3 

งานเทคโนโลยีและกีฏวิทยา จ านวน 6 คน 
นางสาวปาริฉัตร บุรัมย์สูงเนิน  นักกีฏวิทยา 
นายนิธิรัฐ  มัฆวาฬ   นักกีฏวิทยา 
นายณภัทร กงชัยภูมิ   พนักงานปฏิบัติการทดลองฯ ส.2 
นายวิรัตน์  กงชัยภูมิ   พนักงานปฏิบัติการทดลองฯ ส.2 
นายสุรศักดิ์ คุณธรรม   พนักงานปฏิบัติการทดลองฯ ส.2 
นายวิเชียร  สิงห์หลง   พนักงานปฏิบัติการทดลองฯ ส.2 

งานชันสูตรและมาตรฐานการรักษา จ านวน 2 คน 
นางเทียมจันทร์  รูปชัยภูมิ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นางวัชราภรณ์  งามเนตร   พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส.2 

งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จ านวน 1 คน 
นางกมลาภา  มณีโชติ   พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 

งานยุทธศาสตร์และประเมินผล จ านวน 1 คน 
นางสาวอัจฉริยา  มหาวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547  ได้อนุญาตให้ส่วนราชการต้น
สังกัดมีเงินทดรองราชการเพ่ือน าไปทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถน าเงินทดรองราชการที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง ไปพิจารณาแบ่ง
สรรให้หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม แล้วเมื่อมีการแบ่งสรรหรือมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งสรรเงิน 
ทดรองภายในหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบทุกครั้ง ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดสามารถเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ท าการเพ่ือ
ส ารองจ่ายได้ตามจ านวนที่ระเบียบก าหนด ส าหรับเงินทดรองราชการส่วนที่เกินกว่าที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตให้เก็บรักษาเป็นเงินสด ณ ที่ท าการส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานในสังกัดจะต้องน า
ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการจะต้องเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ส าหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีข้อตกลงให้ธนาคาร โอน
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ส าหรับ
การจ่ายเงินทดรองราชการ ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่
เกิดจากเงินทดรองราชการที่น าฝากธนาคาร จะต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จ าเป็นจะต้องมีความรู้ มี
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ทักษะ มีความรอบคอบและแม่นย า ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง คู่มือเล่มนี้
กล่าวถึงเรื่อง การยืมเงินทดรองราชการ การจ่ายเงินทดรองราชการและโทษปรับทางการปกครอง ด้วยเหตุนี้
ผู้จัดท าเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินทดรองราชการ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงบุคลากรในหน่วยงานสามารถน าคู่มือเล่มนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ การชดใช้เงินยืมทดรองราชการภายในก าหนดสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ มีคู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการที่
คุณภาพและตามมาตรฐาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในงานการเงินของหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นและผู้ที่สนใจที่จะศึกษา ในการ
ขอยืมเงินทดรองราชการจะได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการยืมเงินทดรองราชการมากข้ึน 
 

ขอบเขต  
1.คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2.เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม การยืมเงินราชการ การยืมเงินทดรองราชการ การจ่ายเงินยืม 

และการควบคุมเงินยืม 
 3.การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม อยู่ภายใต้ระเบียบการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2547 

4.แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับใบส าคัญต่างๆ เพ่ือขอเบิกจ่ายเงินอยู่ภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามหมวดรายจ่ายประเภทต่างๆ 

5.วิเคราะห์จากเอกสารและประสบการณ์การท างานโดยตรง ของผู้จัดท า 
 

ค านิยาม 
 - เงินทดรองราชการ คือเงินที่ส่วนราชการมีไว้เพ่ือทดรอง ใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  1.งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นต้องจ่าย
ให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
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  2.งบด าเนินงานยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
  3.งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) หรือ (2) 
  4.งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล 
 - เงินยืมราชการ คือการยืมเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดรายจ่ายเช่นเดียวกับเงินทดรองราชการ
ตามข้อ 1-3  
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บทที่ 2 
องค์ประกอบของระบบงาน 

การยืมเงิน การจ่ายเงนิและการส่งชดใช้เงินยืมทดรองราชการ 
 
การยืมเงินทดรองราชการ 

การยืมเงินทดรองราชการทุกครั้งบุคลากรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ (ศตม.9.1 
ชัยภูมิ) และเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ปฏิบัติงานการเงินของศตม.9.1 ชัยภูมิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินหรือ
ผู้ปฏิบัติงานการเงินของศตม.9.1 ชัยภูมิ ต้องรู้แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ และจะต้อง
ด าเนินการยืมเงนิและเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯ ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประหยัด
และรวดเร็ว โดยค านงึถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก กรณีศตม.9.1 ชัยภูมิ มีการยืมเงินทดรองราชการ
และการเบิกจ่ายเงิน จะต้องยืมเงินและเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินหมุนเวียนของศตม.9.1 ชัยภูมิ โดยต้องผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่การเงินก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติได้อนุมัติเงินยืม
แล้วจึงจะท าการยืมและเบิกจ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 

หลักเกณฑ์การขออนุมัติการยืมเงิน 
เงินยืม :  เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ

ปฏิบัติราชการอ่ืนใด   ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการ หรือเงินนอกงบประมาณ 
  หลักฐานการจ่าย : หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้อง 

  เงินนอกงบประมาณ: เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

  ใบส าคัญคู่จ่าย : หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ 
เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการน าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึงใบน าส่งเงินต่อคลังด้วยระบบ 
GFMIS : ระบบการเบิกจ่ายเงินคงคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ 

 
ลักษณะการยืมเงิน  

1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จสิ้นงานที่จ้าง 

2. หมวดค่าตอบแทน 
3. หมวดค่าใช้สอย 
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข 
5. หมวดค่าวัสดุ 
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งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับลูกจ้าง ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็น
งวดแน่นอน 

 
ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินยืม 
 ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินยืมได้แก่หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ โดยมีวงเงิน
อนุมัตไิม่เกินจ านวนเงิน 50,000 บาท 

 
ผู้มีสิทธิยืมเงิน 

 1. ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการผู้ให้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา 
           2. ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามเงินงบประมาณหรือนอกงบประมาณโดยจะต้อง
มีหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน 

 1. ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการ แล้วแต่กรณี 
 2. การยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพ่ือการนั้น 
 3. ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
 4. ผู้ยืมจะต้องไม่มีหนี้สินติดค้างช าระ 
 5. ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวยืมเงิน โดยจะต้องมีหนังสืออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 6. ถ้ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดร่วมเดินทางไปราชการอนุมัติการเดินทางจะต้องผ่านเรื่องให้ 

หน่วยนั้น ๆ ทราบด้วย 
 7. การยืมเงินเพ่ือซื้อวัสดุหรือซ่อมแซมทรัพย์สินจะต้องแนบใบสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมกับติดอากรแสตมป์            

มีผู้รับใบสั่งเซ็นชื่อรับใบสั่งพร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อยและจ านวนเงินที่จะยืมจะต้องเท่ากับจ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติหรือเท่ากับจ านวนเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 8. ผู้ยืมจะต้องส่งใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ดังนี้ 
        8.1 กรณีเดินทางไปราชการต่างส านัก/ต่างประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมให้ส่ง

ต่อส่วนราชการผู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 
      8.2 ไปราชการอ่ืนรวมทั้งราชการต่างประเทศชั่วคราว ส่งต่อส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 

วัน นับจากวันกลับ 
    8.3 การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ นอกจากข้อ 1 และ 2 เช่น จัดซื้อวัสดุ ให้ส่งใบส าคัญ

คู่จ่ายให้ส่วนราชการผู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเงิน 
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 9. กรณีผู้ยืมได้ส่งใบส าคัญคู่จ่ายล้างเงินยืมแล้ว มีเหตุทักท้วง ส่วนราชการผู้ให้ยืมต้องแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน และให้ผู้ยืมปฏิบัติตามข้อทักท้วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อทักท้วง หากผู้ยืม
มิได้ด าเนินการตามข้อทักท้วงและชี้แจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบก็ให้ส่วนราชการด าเนินตามข้อ
เงื่อนไขในใบยืมโดยถือว่าผู้ยืมยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมเท่ากับจ านวนที่ทักท้วง 

 
เอกสารประกอบการยืมเงิน 
  ให้ผู้มีสิทธิยืมเงิน จัดท าบันทึกอนุมัติยืมเงิน (ผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา) และกรอก  แบบ
สัญญาการยืมเงินต้นฉบับจ านวน 1 ฉบับ และส าเนา จ านวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ประกอบการยืม
เงินแต่ละกรณีดังนี ้ 

1. กรณียืมเงินเพ่ือการเดินทางไปราชการ  
1.1 อนุมัติเดินทางไปราชการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรืออนุมัติ เปลี่ยนแปลงการ 

เดินทางไปราชการ ที่แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบ พร้อมทั้งระบุตัวบุคคล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ  

1.2 อนุมัติรถยนต์และอนุมัติค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น (ถ้ามี)  
1.3 อนุมัติให้เดินทางโดยเครื่องบิน (ถ้ามี) 

2. กรณียืมเงินเพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ  
2.1 อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแนบใบขอซื้อ/จ้างที่บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ลง

นามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการให้ลูกจ้างชั่วคราวยืมเงินเพ่ือจัดซื้อวัสดุหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  หน่วยงานต้น

สังกัดจะต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในสัญญาการยืมเงินด้วย 
3. กรณียืมเงินเพ่ือจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน  

3.1 อนุมัติหลักการให้ด าเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนาและอนุมัติงบประมาณ 
3.2 อนุมัติเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดสัมมนา หรืออนุมัติ เปลี่ยนแปลง

การจัดสัมมนา 
3.3 ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อการจ้างต่างๆ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่า ห้อง

ประชุม ค่าวัสดุและอ่ืนๆ ให้แนบอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และใบขอจัดซื้ อ/จัดจ้างที่บังคับบัญชาหรือผู้ ได้รับ
มอบหมายลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

3.4 กรณียืมเงินค่าลงทะเบียน ต้องแนบอนุมัติตัวบุคคลหรือค่าใช้จ่ายจากหัวหน้าส่วน 
ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และแบบอนุญาตเดินทางไปฝึกอบรม  

3.5 ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ไม่ต้องท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากทางพัสดุ เพราะ
ได้รับยกเว้นจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ นร (กวพ)1204/ว266 ลงวันที่ 11 มกราคม 2539 
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การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ 
การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ (ศตม.9.1 ชัยภูมิ) เบิกจ่ายจากเงินหมุนเวียนของศตม.9.1 ชัยภูมิ ได้จัดสรรวงเงินจ านวน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินทดรองราชการ เรียกว่าเงินหมุนเวียนของศตม.9.1ชัยภูมิ ไว้ส ารอง
จ่ายซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ศตม.9.1 ชัยภูมิตั้งอยู่ เปิดบัญชีไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้บุคลากร
ภายใน  ได้แก่ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ การเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวเจ้าหน้าที่การเงินของศตม.9.1ชัยภูมิ จะเป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติหัวหน้าศตม.9.1 ชัยภูมิ เพ่ือ
เบิกจ่ายให้กับบุคคลภายศตม.9.1 ชัยภูมิ  ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติและใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ     
(1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป) ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันและไม่ได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. 2544 ข้อ 29 เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการเก่ียวกับเงินงบประมาณละเลยไม่เร่งรัดจัดการ หรือด าเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยปราศจากเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ 3  

 
ข้อก าหนดในการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ  

1. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  

2. ในการจ่ายเงินยืมให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้  
3. เมื่อผู้ยืมเงินได้รับเงินตามสัญญายืมเงินแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินในสัญญายืม

เงินทั้ง 2 ฉบับ และในทะเบียนคุมการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินน าสัญญายืมเงินดังกล่าว แยกออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ต้นฉบับพร้อมตัวเรื่องอนุมัติตัวจริง เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายเงินยืมทดรองราขการ 
และส่งให้งานบัญชีบันทึกบัญชีประจ าวัน  

   ส่วนที่ 2 ฉบับส าเนา ส่งให้ผู้ยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินยืมทดรองราชการ 
และน าไปประกอบหลักฐานการชดใช้สัญญายืมเงินเมื่อครบก าหนด 

 4. ให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บรักษาใบยืมซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืมให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญ
หายได้และเมื่อผู้ยืมได้ได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วให้เก็บเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย  
 

การชดใช้เงินยืม  
การชดใช้เงินยืมของศตม.9.1 ชัยภูมิ  ผู้ยืมต้องส่งใช้ใบส าคัญหรือเงินสด (ถ้ามี) ภายในก าหนดตาม

เงื่อนไขของสัญญายืมเงิน หากผู้ยืมไม่รีบด าเนินการส่งใช้เงินยืม เจ้าหน้าที่การเงิน จะท าหนังสือเสนอหัวหน้า
ศตม.9.1 ชัยภูมิ เพ่ือติดตามทวงถาม และก าหนดเวลาการส่งใช้เงินยืม หากผู้ยืมยังไม่รีบด าเนินการส่งใช้
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ใบส าคัญหรือเงินสด (ถ้ามี) อีกศตม.9.1 ชัยภูมิ จะท ารายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 นครราชสีมาเพ่ือพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน คือหักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงิน อ่ืนที่ผู้ยืมพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วน (ระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการ น าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 ข้อ 47)  

 
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ใบส าคัญหักล้างเงินยืม) เพ่ือชดใช้เงินยืมในระบบ  

เจ้าหน้าที่การเงินของศตม.9.1 ชัยภูมิ  ต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบตามเอกสารหลักฐานขอ
เบิกจ่ายเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยเจ้าหน้าที่การเงิน  ต้องมี User Id และ Password (ส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ก าหนดให้) เพ่ือเข้าสู่ เว็บไซต์ http://192.168.6.5/ forms/frmservlet?config=backlive 

การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ใบส าคัญหักล้างเงินยืม) เพ่ือชดใช้เงินยืมของศตม.9.1 ชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่
การเงิน จะตรวจสอบเอกสารใบส าคัญที่ผู้ยืมน ามาชดใช้เงินยืม หากไม่ถูกต้องจะแจ้งผู้ยืมเงินด าเนินการแก้ไข
ให้เรียบร้อยก่อน หากถูกต้องแล้วจะท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (ใบส าคัญหักล้างเงินยืม) เพ่ือชดใช้เงินยืม
ในระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี ปะหน้าใบส าคัญ และตัดยอดงบประมาณรายจ่ายตามหมวดเงินที่ผู้ยืม
ได้ใช้จ่ายไป แล้วน าเสนอหัวหน้าศตม.9.1 ชัยภูมิ พิจารณาลงนามอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าศตม.9.1 
ชัยภูมิ  แล้วส่งต่อเจ้าหน้าที่บัญชี ด าเนินการตามขั้นตอนทางบัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน รวบรวมเอกสาร
หลักฐานส่งกองคลังเพ่ือโอนเงินชดใช้เงินหมุนเวียนของศตม.9.1 ชัยภูมิ  ต่อไป 
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บทที่ 3 
          

ขั้นตอนการปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการ 
 1. ผู้ยืมจัดท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่ก าหนดจ านวน  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกันมีข้อความที่ต้อง
กรอกในแบบฟอร์มด้านหน้าได้แก่  ยื่นต่อหัวหน้าศตม.9.1 ชัยภูมิ โดยระบุชื่อผู้ยืม ต าแหน่ง  และสังกัด 
วัตถุประสงค์ในการยืมเงินไปใช้ในราชการ  แยกรายการตามประเภทของการใช้จ่าย พร้อมรหัส GFMIS ที่ใช้ใน
การเบิกจ่าย จ านวนเงินทั้งสิ้นที่ขอยืมทั้งตัวเลขและตัวอักษรส่วนด้านหลัง ระบุกรรมการรับเงินร่วมกับผู้ยืม
กรณียืมไปปฏิบัติราชการที่เป็นหมู่คณะ  
 2.  ผู้ยืมต้องแนบเอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินเพ่ือแสดงว่าเป็นการยืมเงินไปเพ่ือปฏิบัติงาน
ราชการจริง เอกสารประกอบสัญญาการยืมเงินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการยืมเงินไปปฏิบัติราชการเช่น  การ
ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แนบส าเนาค าสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  ส าหรับการเดินทางไปราชการหลายคน ต้องมีรายชื่อผู้เดินทางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่
ละคนหรือการยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แนบส าเนาหนังสืออนุมัติการจัดฝึกอบรมพร้อม
หลักสูตรการอบรมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  เป็นต้น  พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยืมและวันที่ท าสัญญาการยืมเงิน 

 3.  ไม่ค้างช าระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม 

 
ผู้บังคับบัญชาที่ผู้ยืมเงินสังกัด 
 1.  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองตัวบุคคล (เลขที่อัตรา) ผู้ขอยืมเงิน โดยระบุเลขอัตราของผู้ยืมเงิน ผู้
รับรองลงลายมือชื่อ พร้อมลงชื่อ นามสกุล ตัวบรรจง และต าแหน่งของผู้รับรอง 
 2.  ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาและรับรองจ านวนเงินที่ขอยืม (ในส่วนแรกด้านหลังของ
สัญญายืมเงิน) 

 
ผู้ยืมเงิน 
 1.  ให้ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงินทุกประเภทต่อเจ้าหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี ศตม.9.1 ชัยภูมิ 
เพ่ือด าเนินการรับสัญญายืมเงิน ดังนี้ 
  1.  ส่งให้งานงบประมาณ 1 เพื่อลงเลขท่ีใบยืมและคุมประมาณการ   

2.  รับคืนสัญญาการยืมเงินจากงานงบประมาณ 1   
3.  ตรวจสอบหนี้สินของผู้ยืมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการ 

บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  เพ่ือรับรองการไม่มีหนี้ค้างช าระเพ่ือป้องกันมิให้ยืมเงินจ านวนใหม่ หากยังมีหนี้
เก่าค้างช าระ (ยกเว้นการยืมเงินจากบัตรเครดิตราชการ ผู้ยืมสามารถยืมซ้ าอีกได้) 

4   เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาว่าให้ใช้เงินทดรองราชการหรือเงินงบประมาณ    
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5.  ใช้เงินทดรองราชการ  บันทึกคุมจ านวนเงินที่ขอยืมวันครบก าหนดส่งใช้เงินยืม   เสนอ
หัวหน้าศตม.9.1 ชัยภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติสัญญาการยืมเงิน   ออกเช็คตามสัญญาการยืมเงิน   ส่ง
งานรับ – จ่ายเงิน 

 
ผังกระบวนการท างาน ( Work Flow ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้ท า 
สัญญาการยมืเงิน/รับเงินยืม 
 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งสัญญาการยืมเงินท่ีผู้รับเงิน 
ลงซื่อรับเงินแล้วบันทึกบญัชี 

2 วัน 

3  วัน 

15 นาท ี
ขั้นตอนที ่1 รับเอกสารจาก
งานธุรการ 

ขั้นตอนที่ 6   สัญญาการยมืเงินที่
บันทึกบัญชีแล้วเก็บเข้าแฟ้มเพื่อรอการ
ส่งใช้สัญญาการยืมเงิน 

ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบเอกสาร

สัญญายืมเงินบันทึก
เสนอหัวหน้าศตม.9.1 

ชัยภูม ิ

ขั้นตอนที่ 3 เขียนเช็คและบันทึกเสนอหัวหน้า
ศตม.9.1 ชัยภูมิ /พิจารณา/อนุมตั ิ
 

ถูกต้อง 

3 วัน 

ไม่ถูกต้อง 

5 วัน 

ระยะเวลารวม 10วัน15 นาท ี
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้เดินทางระบุต าแหน่งผู้มีอ านาจอนุมัติการยืมเงินทดรองราชการผิดพลาดบ่อยครั้ง 
2. ผู้เดินทางลงชื่อในแบบฟอร์มยืมเงินทดรองราชการไม่ครบถ้วน จึงท าให้เกิดความล่าช้า บางครั้งไม่

สามารถยืมเงินทดรองไปราชการได้ทันตามก าหนด 
3. ผู้ยืมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ/งานที่ขออนุมัติด าเนินการ 
4. ผู้ยืมขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเมื่อใกล้ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ  ท าให้ได้รับเงินไม่ทันวันที่

ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค ์
          5. ผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินยืมตามก าหนดเวลา 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของกระบวนการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อันเป็นผลการจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินทดรองราชการ ดังนี้ 

1. ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ และน ามาลงในเว็บ เช่น บอร์ด หรือ 
ถาม-ตอบ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาของ
แต่ละบุคคล 

  2. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและลดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ  อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินด้วย เช่น เสวนาระเบียบการเงินการ
คลัง / KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

3 . จัดบริการให้ค าแนะน า หรือบริการเป็นที่ปรึกษา หารือ ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ต้องการ 
สอบถามวิธีการเบิกเงินทดรองราชการ พร้อมวิธีการเขียนเอกสารแบบฟอร์มรายงานการยืมเงินทดรองราชการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางไปราชการ และตอบ
ข้อซักถามปัญหาการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในกรณีท่ีผู้เบิกสงสัย ไม่เข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

4. จัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการยืมเงินทดรองราชการพร้อม
กับค าอธิบายประกอบ ในรูปแบบของ Bar Chart ขนาดใหญ่ติดไว้ ณ กระดานข่าวสารหน้าห้องท างานของแต่
ละฝ่าย โดยแสดงวิธีการเขียนให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ยืมเงินทดรองราชการได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

 5. จัดประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ประกอบการยืมเงินทดรองราชการ 
โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่สนใจเข้ารับฟัง หรือเข้ารับการอบรม เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์หรือระเบียบของ
การเขียนแบบฟอร์มการยืมเงินทดรองราชการ วิธีการในข้อนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จะเป็นผู้ยืมเงิน ทด
รองราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 (ตัวอย่าง) 
แบบ 8500 

สัญญายืมเงิน 
ยื่นต่อ…………………(1)……………………………………. 

 
เลขที่…………………. 
วันครบก าหนด…. 
 

ข้าพเจ้า…………(2)…………………………………………………..…ต าแหน่ง.………………………………………….. 
สังกัด…………………………………………………………………….…จังหวัด.....……………………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก……(3…………………………………………………………………………… 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ…………(4)………………………………………………..(ดังรายละเอียดต่อไปนี้) 
 
                                                     (5) 
 
(ตัวอักษร………………(7)………………………………..)รวมเงิน (บาท) 

(6) 

           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน……..วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หัก เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงนิอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
ลายมือชื่อ…………(8)………………………..ผู้ยืม        วันที…่……(9)………………………… 
เสนอ……(10)…………………………………….. 
        ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน   ………..(11) 
…………………………………………. 
(…………………………(12)…………………………………………….) 
ลงชื่อ…………(13)……………………………………………….…วันที่………(14)……………..………………………… 

ค าอนุมัติ 
         อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………(11)………………………………….………..บาท 
(………………………(12 ……………………………………..) 
ลงชื่อผู้อนุมติั……………(15)………………………วันที่…………………..(16)………….………………………….. 

ใบรับเงิน 
         ได้รับเงินยืมจ านวน………(17) ……………….บาท  (……(18 )…….……………………………………….) 
ไว้เป็นการถูกต้องแล้วลงชื่อ………(19)……..ผู้รับเงิน   วันที…่……..….…(20)……………………….…………. 

 



 

 

 

 

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
 

วัน
เดือน
ปี 

ที
เอกสาร 

รายการ เงิน
รับ 

เงินจ่าย เงินสด
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

เงินฝาก
ธนาคาร 

หน่วยงาน
ย่อย 

ลูกหนี้ ใบส าคัญ 

 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
 
  ใช้ส าหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทดรองราชการที่ยืมจากคลัง เพ่ือจะได้ทราบ
การเคลื่อนไหวและคอยติดตามควบคุมโดยเฉพาะ  คือการทวงถามลูกหนี้เงินทดรองราชการ และการเบิกโอน
เงินงบประมาณชดใช้ใบส าคัญที่จ่ายเงินทดรองราชการ ทะเบียนนี้ประกอบด้วยช่องต่างๆรวม 10 ช่อง การ
บันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ช่องที่ 1 วัน เดือน ปีส าหรับบันทึกวัน เดือน ปี ที่รับหรือจ่ายเงินทดรองราชการ 
  ช่องที่ 2 ที่เอกสารส าหรับบันทึกเลขที่เอกสารของรายการ 
  ช่องที่ 3 รายการ ส าหรับบันทึกค าอธิบายการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการโดยย่อ 

ช่องที่ 4 เงินรับ ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่ยืมจากคลังรวมทั้ง  การส่งคืนเงิน   
           ทดรองราชการ 
ช่องที่ 5 เงินฝากธนาคาร  ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองรองราชการที่น าฝาก ถอนกับ 
           ธนาคาร 
ช่องที 6 หน่วยงานย่อย  ส าหรับบันทึกเงินทดรองราชการที่ได้จ่ายให้หน่วยงานย่อย ในสังกัด 
           ยืมไว้ในลักษณะประจ า รวมทั้งการรับคืนจากหน่วยงานย่อย 
ช่องที่ 7 ลูกหนี้ ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่จ่ายให้ข้าราชการหรือลูกจ้าง 
           รวมทั้งการชดใช้เงินยืม 
ช่องที่ 8 ใบส าคัญส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่จ่ายตามใบส าคัญรวมทั้งการรับ 
           ชดใช้จากเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืน 

  ช่องที่ 9 เงินสดคงเหลือ ส าหรับบันทึกเงินสดคงเหลือ 
  ช่องที่ 10 หมายเหตุส าหรับบันทึกข้อความอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย 
   www.finance.rmuti,ac.th / finance%20km4.pdf. 

2. คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มบริหารงานการเงินกองคลัง 
   www.secondary 3a.go.th/39 download//sec39-salary01.pdf 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

http://www.finance.rmuti,ac.th/
http://www.secondary/

