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     ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงาน การยืมเงินทดรองราชการ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ

ผู้ปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันตามหนดเวลา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้มีความ
เข้าใจในกระบวนการท างาน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะติดตามการท างานคู่มือฉบับนี้เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

           
              พยอม  สนคลัง 
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 1. วัตถุประสงค์ 
คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ

ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการทางาน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอบเขต 
 - การรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ 
 - รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  

- การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน จ านวนเงินฝากธนาคารคงเหลือในทะเบียน      เงินทดรอง
ราชการ การจัดท าเช็ค การรับเช็ค การช าระหนี้ด้วยเงินสดและใบส าคัญ การลงทะเบียนคุมเงินทดรอง การ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ      การจัดท ารายงานการเงิน 
เพ่ือน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ประจ าเดือน) และรายงานยอดเงินทดรองราชการเพ่ือน าส่ง
กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ณ.วันสิ้นปี รวม 11 ขั้นตอน  

 3. แผนภูมิการท างาน 
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1. รับเอกสารจากผู้
ประสงค์ยมืเงิน 

 

5  นาที ส่งเรื่องยืมเงินก่อนถึง
ก าหนดใช้เงิน 5 วัน 

- ความถูกต้อง   
- ความครบถ้วน   
ของเอกสาร 

พยอม 

2. ตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงิน 

- ไม่ผ่าน ส่งคืนผู้ขอ
ยืม 

- ผ่าน  

 

30 นาที -ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสัญญายมืเงิน และ
หลักฐานประกอบการ
ยืมเงิน - ตรวจสอบ
ยอดเงินในทะเบียนคมุ
เงินทดรอง 

- ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
เอกสาร 

- เงินฝากธนาคาร
เพียงพอตอ่ความ
ต้องการ 

- พยอม 

3. ตรวจสอบ
เอกสาร,เขียนเช็คสั่ง
จ่าย 

  

 

10 นาที - ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร การ
ยืมเงินทดรองราชการ
และเขียนเช็คสั่งจ่าย 

- ความถูกต้อง 

- ความครบถ้วน
ของเอกสาร 

พยอม 
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

4. การลงนามใน
สัญญาเงินยืมและ
เช็คสั่งจ่าย 

 

5. ลงทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ราชการ 

30 นาที ผอ.กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์ฯ เสนอ ผอ.
เขต เพื่ออนุมัติใน
สัญญา 

-ความถูกต้อง 

 -ความทันเวลา 

ผอ.กลุ่ม 

ผอ.เขต 

5 นาที ออกเลขท่ีสัญญาเงินยืม
ทดรองและรายละเอียด
ต่างๆ 

-ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
เอกสาร 

พยอม 

6. ผู้ยืมลงลายมือช่ือ
รับเงินในสัญญายืม
เงิน 

3 นาที ลงลายมือช่ือรับเงิน -ความถูกต้อง 

-ความทันเวลา 

-พยอม 

-ผู้ยืมเงิน 

 

7. จ่ายเช็คเงินยืม 

 

 

3 นาที -ตรวจสอบควมถูกต้อง
ของจ านวนเงินในเช็ค
สั่งจ่าย 

-ลงลายมือช่อผูร้ับเงิน/
จ่าย 

-ความถูกต้อง -พยอม 

-ผู้ยืมเงิน 

8. ลงทะเบียนคุม
เงินทดรอง 

 

 

3 นาที -ลงทะเบียนคุมเงินทด
รอง(เงินฝากธนาคารลด
, ลูกหนี้เพิ่ม) 

-ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหว 

-บันทึกและ
ตรวจสอบถูกต้อง
ตามระเบียบเงิน
ทดรองราชการ 

- พยอม 

- กรรมการ
ตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงินประจ าวัน 

9. ตรวจสอบรายยืม
ที่ถึงก าหนดช าระหนี ้

 

 

10 นาที 

 

 

 

ผู้ยืมต้องช าระคืนเงินสด
และส่งใช้ใบส าคญัช าระ
หนี้ภายใน 15 หรือ 30 
วัน แล้วแต่กรณ ี

-ความถูกต้อง 

-ความทันเวลา 

- พยอม 

 

10. รับคืนเงินสด
เหลือจ่ายและ
ลงทะเบียนคมุเงิน
ทดรอง 

 

 

10 นาที 

 

 

-ออกใบเสร็จรับเงินทด
รอง-ลงทะเบียนคุมเงิน
ทดรอง(เงินสดคงเหลือ
เพิ่ม, ลูกหนีล้ด) และ
ผู้ตรวจสอบฯ ลงชายมือ
ช่ือก ากับ 

-บันทึกและ
ตรวจสอบถูก 
ต้องตามระเบียบ
เงินทดรอง
ราชการ 

-พยอม 

-กรรมการ
ตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงินประจ าวัน 

 



- 3 - 
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

11. รับใบส าคัญ 

ช าระหนี้เงินยืม และ
ลงทะเบียนคมุเงิน
ทดรอง 

 

 

 

10 นาที 

-ออกใบส าคัญรับ 

-ลงทะเบียนคุมเงินทด
รอง(ใบส าคัญเพิ่ม,
ลูกหนี้ลด) และผู้ตรวจ
สอบฯ ลงลายมือช่ือ
ก ากับ 

-บันทึกและ
ตรวจสอบ
ถูกต้องตาม
ระเบียบเงินทด
รองราชการ 

-พยอม 

-กรรมการ
ตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงินประจ าวัน 

  
  4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 การยืมเงิน 
  -  ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงิน จ านวน  2  ชุด ก่อนถึงก าหนดใช้เงิน 5 วันท าการ พร้อมเอกสาร
ประกอบ เช่น ประมาณการค่าใช้จ่าย หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ  โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรม ตามรางการฝึกอบรม ซึ่งผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการ หรือมีโครงการรองรับและ
ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และ ผู้ยืมไม่ค้างช าระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม 
  -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจ านวนเงินที่ยืม  
  -  เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอหัวหน้างานตามล าดับให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ
อนุมัติให้ยืม 
  -  เจ้าหน้าที่เขียนเช็คและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค 
  -  เสนอเช็คพร้อมทะเบียนคุมเช็ค เพ่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาสั่ง
จ่าย 
  -  จ่ายเช็คให้ผู้ยืม 
  -  บันทึกบัญชี 

  4.2 การส่งใช้ใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย 
  - ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี้ 
   1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
   2. เงินยืมราชการอ่ืนๆ 
  - ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ กรณีดังต่อไปนี้ 
   1. เดินทางไปราชการชั่วคราว 
   2. เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

  4.3 เอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมเพื่อไปราชการ  

  1. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708) 
  2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
  3. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กรณีเบิกเป็นหมู่คณะ) 
  4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพักของโรงแรม(ถ้ามี) 
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  5. ใบแจ้งรายการของโรงแรม(FOLIO) 
  6. กากตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) 
  7. หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติใหไปราชการ ประมาณการค่าใช้จ่าย 

  4.4  เอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

  1. หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติ 
  2. โครงการฝึกอบรม 
  3. หลักสูตรการฝึกอบรม 
  4. ตารางการฝึกอบรม 
  5. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
  6. ค่าตอบแทนวิทยากร ประกอบด้วย หนังสือเชิญวิทยากร, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/
ส าเนาหนังสือเดินทาง(PASTPORT) 
  7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  8. ค่าอาหารกลางวัน 
  9. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 

  5. ค านิยาม 
 เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังไว้
ส าหรับทดรองจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ให้หมวดรายจ่ายต่อไปนี้ 

1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า จ าเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

2) หมวดค่าตอบแทน 
3) หมวดค่าใช้สอย 
4) หมวดค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข 
5) หมวดค่าวัสดุ 
6) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล หรือเงินสวัสดิการเก่ียวกับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่
มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราว
เมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ 

 1.  การเก็บรักษาเงินทดรองราชการที่เป็นเงินสด ณ ที่ท าการ   
  1.1  ส่วนกลาง เก็บได้ไม่เกิน  100,000  บาท    
  1.2  ส่วนภูมิภาค เก็บได้ไม่เกิน  30,000  บาท 
  1.3  หน่วยงานย่อย เก็บได้ไม้เกิน 10,000 บาท 
 2.  ส่วนที่เกิน ให้น าฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
 3.  ดอกเบี้ย ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 



- 5 - 
 
  6. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 6.1 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

 6.2 แบบฟอร์มรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 

 6.3  แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 

 6.4 แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม 

 6.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 
 
  6.1 ทะเบียนคุมเงนิทดรองราชการ 
 

แบบทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

 
 

วัน เดือน ปี 
 

ที่เอกสาร 
 

รายการ 
 

เงินรับ 
เงินจ่าย  

เงินสด
คงเหลือ 

 
หมายเหตุ เงินฝาก

ธนาคาร 
หน่วยงานย่อย ลูกหนี้ ใบส าคัญ 

          
          
          

          

          

          

          

          
          
          

          



- 7 - 
 
 
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
 ใช้ส าหรับบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทดรองราชการที่ยืมจากคลัง เพ่ือจะได้ทราบการ
เคลื่อนไหวและคอยติดตามควบคุมโดยเฉพาะ คือ การทวงถามลูกหนี้ทดรองราชการ และการเบิกโอนเงิน
งบประมาณชดใช้ใบส าคัญที่จ่ายเงินทดรองราชการ ทะเบียนนี้ประกอบด้วยช่องต่าง ๆ รวม 10 ช่อง การ
บันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ช่องที่ 1  “วันเดือนปี”  ส าหรับบันทึก วัน เดือน ปี ที่รับหรือจ่ายเงินทดรองราชการ 
 ช่องที่ 2  “ที่เอกสาร”  ส าหรับบันทึกเลขที่เอกสารของรายการ 
 ช่องที่ 3  “รายการ”  ส าหรับบันทึกค าอธิบายการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการ 
                                                                    โดยย่อ 
 ช่องที่ 4  “เงินรับ”  ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่ยืมจากคลัง รวมทั้ง  
                                                                    การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

ช่องที่ 5  “เงนิฝากธนาคาร” ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่น าฝากหรือถอนกับ                
                                                       ธนาคาร 
ช่องที่ 6  “หน่วยงานย่อย”  ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่ได้จ่ายให้
หน่วยงาน 

ย่อยในสังกัดยืมไว้ในลักษณะประจ า รวมทั้งการรับคืนจาก
หน่วยงานย่อย 

ช่องที่ 7  “ลูกหนี้”  ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่จ่ายให้ข้าราชการหรือ                        
                       ลูกจ้างรวมทั้งการชดใช้เงินยืม 
ช่องที่ 8  “ใบส าคัญ”  ส าหรับบันทึกจ านวนเงินทดรองราชการที่จ่ายตามใบส าคัญ 

รวมทั้งการรับชดใช้จากเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืน 
ช่องที่ 9  “เงินสดคงเหลือ” ส าหรับบันทึกเงินสดคงเหลือ 
ช่องที่ 10  “หมายเหตุ”  ส าหรับบันทึกข้อความอ่ืนใดที่จ าเป็นเพิ่มเติม 
    ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้ปิดยอดทุกวันที่มีการรับ 
    จ่ายเงินทดรองราชการ 
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6.2   แบบฟอร์มรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
 
 

ส่วนราชการ  ........................................ 
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
ณ  วันที่ ...................................... 

 
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง       xxx 
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ      xxx 
 หน่วยงานย่อย     xxx 
 ใบส าคัญเงินทดรองราชการ   xxx   xxx 
 
คงเหลือ 
 เงินฝากธนาคาร     xxx 
 เงินสดในมือ     xxx   xxx 
 
 

 
 

      (ลงชื่อ).............................................(ผู้รับผิดชอบ) 
 (........................................... ) 

                                 ต าแหน่ง .............................................. 
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 6.3 แบบรายงานลูกหนี้เงนิทดรองราชการ 
 

ส่วนราชการ........................................ 
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
ณ  วันที่...................................... 

 

ตามสัญญา 
ชื่อลูกหนี้ วัตถุประสงค์ 

จ านวนเงิน 
คงค้าง 

วันครบก าหนดช าระ 
 

หมายเหตุ 
ที ่ ลงวันที่ 
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6.4 แบบฟอร์มสัญญาเงนิยืม แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน เลขที.่.......................... 

......................... 
 วันครบกำหนด 
ยื่นต ่อ .............................................................................. ....................... (1) ...................................... 

ข้าพเจ้า...................................................................................  ตำแหน่ง.................................................................. 

สังก ัด......................................................... .............................. จังหวัด.................................................................... 
มีความประสงค์ขอยืมเง ินจาก.......................................................................................................................... ....(2) 
เพ่ือเป ็นค่าใช้จ่ายในการ..........................................................................................  (3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

(ตัวอักษร.. ……………………………………………….. ) รวมเงิน (บาท) 

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

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการและจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 

พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย  ( ถ้ามี )  ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั คือ ภายใน.........วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเงินน ี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงนิเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ 

บำนาญหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันท ี 

ลายมือชื่อ................................................................ ผู้ยืม         วันท ี่............................................................... 

เสนอ…………………………………………………………..……. (4) 

ได้ตรวจสอบแลว้   เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบ ับนี้ได ้     จำนวน .................................... บาท 
(...........................................................................................................) 
ลงชื่อ.......................................................................................      วันท ี่.................................................................. 

คำอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้นได ้   เป็นเงิน......................................................................... บาท 
(.............................................................................................................) 
ลงชื่อผู้อนุมัต.ิ...........................................................................     วันท ี่ ................................................................ 

ใบรับเงิน 
ได้รับเงินยืมจำนวน..................................... บาท         (.............................................................................)  

ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ....................................................................... .ผู้รับเงิน       วันที่ ............................................................. 
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รายการส่งใช้เงินยืม  
 
ครั้งท ี่ 

 
วัน เดือน ปี 

รายการส่งใช ้  
คงค้าง 

 
ลายมือชื่อผู้รบัเงิน 

 
ใบร ับเลขท่ี เงินสด หรือ 

ใบส าคัญ 
จ านวน 

เงิน 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   
 
 หมายเหตุ 1. ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอื่น    
ใดที่ปฏิบัติงาน    แล้วแต่กรณี 
   2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
   3. ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
   4. เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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6.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
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