คำนำ
คู่มือ “การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ” ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสาหรับงานการเงิน ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การยืมเงิน
รายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (เบิกพัก) การยืมเงินในงบประมาณ การส่งใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา การส่งใช้เงินงบประมาณ การเบิกเงินในงบประมาณส่งใช้เงินรายได้สถานศึกษา
การติดตามลูกหนี้เงินยืม เพื่อให้ระบบการเงินในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยืมเงินราชการมีมาตรฐาน
เดียวกัน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเงิน ให้ปฏิบัติง านได้อ ย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
นอกจากคู่มือ “การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ” จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้
และผู้บริหารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติงานของระบบ
การเงินโดยคู่มือฉบับนี้ได้แสดงแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน อธิบายรายละเอียดงาน เอกสารหลั กฐาน
ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การบั น ทึ ก บั ญ ชี บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแสดงตั ว อย่ า งเอกสาร ระเบี ยบ
ประกอบไว้ด้วย ผู้รวบรวมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ“การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืม” ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้อย่างดีต่อไป
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บทนำ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นาไปใช้เป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมส่วนราชการ ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.2 ขอบเขตเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมส่วนรำชกำร
1. การยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน(เบิกพัก)
2. การยืมเงินในงบประมาณ
3. การส่งใช้เงินรายได้สถานศึกษา
4. การส่งใช้เงินงบประมาณ
5. การเบิกเงินในงบประมาณส่งใช้เงินรายได้สถานศึกษา
6. การติดตามลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ เจ้าหนี้
ที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอก
งบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามมูลค่าที่ได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ และให้แสดงมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินยืมในราชการ
เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) หรือปฏิบัติราชการอื่นใด (ค่าดาเนินการจัด
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้
ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่ง ผู้ยืมเงิน ต้องยื่นแบบตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดเท่านั้น ส่วนราชการไม่สามารถกาหนดรูปแบบเองได้
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
หมวดที่ 5 การเบิกจ่ายเงินยืม ข้อ 50 - ข้อ 63 กาหนดไว้ ดังนี้
1. ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม
2. การจ่ายเงินยืมจะจ่ายให้ผู้ที่ทาสัญ ญาการยืมเงิน โดยสัญ ญาการยืมเงินต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจในการอนุมัติการจ่ายเงินก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินได้
โดยผู้มีอานาจจะพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จาเป็นเพื่อใช้ในราชการเท่านั้น ทั้ งนี้ ให้พิจารณา
จากประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
3. ผู้มีอานาจในการอนุมัติให้ยืมเงินสามารถใช้ดุลพินิจให้ยืมได้เท่าที่จาเป็น เร่งด่วน
และเหมาะสม ซึ่งผู้ยืมจะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก ตามสิทธิและอัตราที่ทางราชการกาหนดไว้ แล้วรวมค่าใช้จ่ายที่คานวณได้เพื่อทา
สัญญาการยืมเงิน และให้ตรวจสอบว่าผู้ยืมไม่ได้เป็นหนี้ค้างชาระเงินยืมของส่วนราชการมาก่อน จึง
สามารถอนุมัติให้ยืมเงินครั้งใหม่ได้
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4. การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระทาได้เฉพาะเพื่อใช้
จ่ายในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอื่นซึ่งจาเป็น
5. การยืมเงินจากทางราชการทุกกรณี ผู้ยืมเงินจะต้องทาเป็นสัญญาการยืมเงิน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยจะต้องจัดทาเป็น 2 ฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ส่วนราชการ
เก็บไว้ 1 ฉบับ สัญญาการยืมเงินจะต้องแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย กาหนดระยะเวลาใช้คืน และเมื่อผู้ยืม
ได้รับเงินตามสัญญาการยืมเงินแล้วให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้ง 2 ฉบับ
6. การจ่ายเงินยืมจากเงินงบประมาณให้แก่บุคคลในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการ
ให้กระทาได้เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการดังต่อไปนี้
(1) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอน
เป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อ
เสร็จงานที่จ้าง
(2) งบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และรายการค่าสาธารณูปโภค
เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข
(3) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
ซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา จาเป็นต้องจ่ายแต่ละวัน
หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
(4) งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับข้อ (1) (2) หรือ (3)
7. ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่า ยและเงินเหลื อจ่ ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกาหนด
ระยะเวลา ดังนี้
(1) กรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจา
ในต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี ภำยใน
สำมสิบวันนับจำกวันได้รับเงิน
(2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภำยในสิบห้ำวันนับจำกวันกลับมำถึง
(3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน
ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่ง หลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุ ต้องทักท้วง
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ให้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน
สิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดาเนินการตามคาทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผ ล
ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่า
ผู้ยืมยังมิได้ส่งคืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
8. เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนต้องบันทึกรับคืนในสัญ ญาการยื มเงิน เมื่อผู้ยืมส่ง หลักฐาน
การจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) พร้อมออกใบเสร็จรับเงินสาหรับเงินเหลือจ่าย และออกใบรับใบสาคัญ
สาหรับหลักฐานการจ่ายให้กับผู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐานการส่งใช้เงินยืมในแต่ละคราว
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9. เมื่อส่วนราชการให้ผู้ยืมเงินแล้ว ให้เก็บรักษาสัญ ญาการยืมเงินที่ยัง ไม่ได้รับ
การส่งใช้เงินยืมหรือส่งใช้ไม่ครบถ้วนตามเงินที่ยืมไปไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมชาระ
คืนเงินยืมครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เก็บรักษาเหมือนหลักฐานการจ่าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
10. กรณีผู้ยืมไม่ชาระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องเรียกให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืม
ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันครบกำหนด
กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวได้ หัวหน้างานการเงินต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อ
สั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมต่อไป หากหัวหน้างานการเงินมิได้รายงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เอง
1.3 ผลกระทบ/ควำมเสี่ยง
1. การจ่ายเงินยืม การให้มีลูกหนี้ยืมซ้าโดยยังมิได้ส่งใช้เงินยืมครั้งก่อน ยืมมากเกิน
ความจาเป็น และมีการให้ยืมโดยมีหลักฐานประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ไม่มีต้นเรื่องการอนุมัติไปราชการ เป็นต้น การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นาเงิน
ไปหมุนใช้ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ การที่ผู้รับเงินไม่ลงลายมือชื่อรับเงิน และไม่ได้ระบุวันครบกาหนดส่ง
ใช้เงินยืมในสัญญายืมเงิน ทาให้ขาดหลักฐานแสดงการจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ และไม่อาจควบคุมให้ผู้ยืมส่ง
ใช้เงินยืมภายในกาหนดเวลาได้
2. การส่งใช้เงินยืมการส่งใช้ล่าช้าเกินกาหนด เนื่องจากไม่มีการติดตามทวงถามเร่งรัด
หรือมีการติดตามทวงถามไม่เคร่งครัดจริงจัง มีการออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วนตามจานวนที่ส่งใช้
หรือไม่ออกใบรับใบสาคัญในกรณีที่ได้รับชดใช้เป็นใบสาคัญ และไม่บันทึกการส่งใช้ไว้ด้านหลังสัญญา
การยืมเงิน ทาให้ไม่ทราบว่ามีลูกหนี้รายใดค้างชาระหรือไม่ อย่างไร
3. การจัดเก็บสัญญาการยืมเงิน จัดเก็บรวมไว้อยู่ แฟ้มเดียวกันทั้ง สัญญาการยืมเงิน
ที่ชาระเรียบร้อยแล้ว และสัญญาการยืมเงินที่ยังค้างชาระ โดยไม่มีการเรียงตามเลขที่สัญญาการยืมเงินทาให้
ไม่ทราบว่าสัญญาการยืมเงินที่ค้างชาระมี ทั้งสิ้นกี่ ฉบับ เป็นเงินเท่าใด ครบกาหนดหรือเกินกาหนดและ
ไม่ทราบว่าสัญญาการยืมเงินอยู่ครบถ้วนหรือไม่
4. บันทึกรายการในทะเบียนคุมลูกหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบหรือวางแผนการติดตามทวงถาม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพการยืมเงิน
ของสถานศึกษาได้
1.4 ปัญหำและข้อเสนอแนะ
1. ปัญหำ ระยะเวลาในการคานวณลูกหนี้ไม่ตรงกับหลักฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. การเงินต้องมีการตรวจสอบ เวลาการเดินทางจากเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการพร้อมเอกสารประกอบให้ถูกต้องตามจริง
2. การเงินชี้แจงผู้ยืมเงินให้เข้าใจในการเขียนรายงานที่ถูกต้อง
2. ปัญหำ การเบิกค่าที่พักกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะไม่เบิกค่าที่พักในลักษณะเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ควรระบุสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในคาสั่งให้ชัดเจน
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3. ปัญหำ การยืมเงินจัดซื้อวัสดุในโครงการทาให้การล้างเงินยืมล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีจัดซื้อวัสดุในโครงการให้พัสดุดาเนินการจัดซื้อ
2. กรณีพัสดุไม่สามารถจัดซื้อวัสดุได้ เจ้าของโครงการเป็นคนจัดซื้อให้ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ข้อ 79 วรรค 2
4. ปัญหำ ผู้ปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี ไม่ทราบระเบียบ หนังสือเวียนใหม่
ข้อเสนอแนะ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการปรับปรุงระเบียบ หนังสือเวียนต่าง ๆ
ที่เป็นปัจจุบัน
5. ปัญหำ ผู้ยืมไม่ทาเอกสารมาชดใช้ใบสาคัญตามกาหนดเวลา
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารชี้แจงแนวปฏิบัติให้ที่ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยทราบเพื่อถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ แบ่งเป็น 6 กรณี ดังนี้
2.1 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน(เบิกพัก)
2.2 การยืมเงินในงบประมาณ
2.3 การส่งใช้เงินรายได้สถานศึกษา
2.4 การส่งใช้เงินงบประมาณ
2.5 การเบิกเงินในงบประมาณส่งใช้เงินรายได้สถานศึกษา
2.6 การรายงานลูกหนี้คงเหลือ และการติดตามลูกหนี้เงินยืม
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2.1 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (เบิกพัก)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1

1. จัดทาสัญญายืมเงินพร้อม
เอกสารประกอบ ส่งให้งาน
การเงินล่วงหน้าอย่างน้อย
5 วันทาการ

ผู้ยืมจัดทาสัญญา
การยืมเงิน
ไม่อนุมัติ
เงินยืม

แก้ไข

2
เอกสาร
ไม่
ถูกต้อง

งานการเงินตรวจสอบ
เอกสารการ
ยืมเงิน

มี
หนี้
ค้าง

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ
1. สัญญาการยืมเงิน
2 ฉบับ
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการยืมเงิน
3. เอกสารประกอบ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ยืมเงิน

2. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้างความ
ถูกต้องของสัญญาการยืมเงิน
และเอกสารประกอบ

1. สัญญาการยืมเงิน
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้
2 ฉบับ
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการยืมเงิน
3. เอกสารประกอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน

3. เสนอสัญญาการยืมเงินพร้อม
เอกสารประกอบเพื่ออนุมัติ
ตามลาดับขั้น

1. สัญญาการยืมเงิน
2 ฉบับ
2.ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การยืมเงิน
3. เอกสารประกอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน
3. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

ไม่มีหนี้ค้างและ
เอกสารถูกต้อง
3
เสนอเพื่อขออนุมัติ

A
6
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2.1 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (เบิกพัก) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

A
4
<5,000 บาท

≥5,000 บาท

จ่ายเป็นเงินสด
เขียนเช็ค

เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม
จ่ายเช็ค

A

จ่ายเป็นเงินสด
(< 5 พัน)
4.1 ผู้ยืมเงิน ลงลายมือชื่อรับเงิน
ที่สัญญาการยืมเงินทั้ง 2 ฉบับ
4.2 บันทึกรายการในทะเบียนคุม
ลูกหนี้
4.3 ให้เลขที่สัญญาการยืมเงิน
และระบุวันครบกาหนด
ที่สัญญาการยืมเงินทั้ง 2 ฉบับ
4.4 จ่ายเงินให้ผู้ยืม พร้อมมอบ
สัญญาการยืมเงินให้ผู้ยืม
1 ฉบับ
จ่ายเป็นเช็ค
(≥ 5 พันบาท)
งานการเงิน
4.5 ตรวจสอบเงินคงเหลือ
4.6 เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ยืมเงิน
พร้อมบันทึกรายละเอียดใน
ทะเบียนคุมเช็คที่สั่งจ่าย
4.7 เสนอเช็คที่สงั่ พร้อมด้วยชุด
อนุมัติเงินยืม ให้ผู้มีอานาจ
ลงนามในเช็ค และอนุมัติ
จ่ายเงินยืม

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

1. สัญญาการยืมเงิน
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้
2 ฉบับ
2. ทะเบียนคุมการสั่ง
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
จ่ายเช็ค
ในการยืมเงิน
3. สมุดบัญชีลูกหนี้
3. เอกสารประกอบ

การบันทึกบัญชี

กรณีจ่ายเป็นเงินสด
บันทึก บช.01
ประเภทเอกสาร PP
เดบิต ลูกหนี้เงินนอกงบ
ประมาณธนาคาร
พาณิชย์ (1102010108)
เครดิต เงินสด
(1101010101)

ผู้รับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน
3. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ
5. ผู้ยืมเงิน
6. เจ้าหน้าที่บัญชี
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2.1 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (เบิกพัก) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

4.8 บันทึกรายการในทะเบียนคุมลูกหนี้
4.9 ให้เลขที่สัญญาการยืมเงินและ
ระบุวันครบกาหนด ในสัญญา
การยืมเงินทั้ง 2 ฉบับ
4.10 ตรวจสอบความถูกต้อง
4.11 จ่ายเช็คให้แก่ผู้ยืมลงลายมือ
ชื่อรับเงินในสัญญาการยืม
เงินทั้ง 2 ฉบับ, ทะเบียนคุม
เช็คและต้นขั้วเช็ค

เก็บสัญญา
การยืมเงิน

5. จัดเก็บสัญญาการยืมเงิน
เรียงลาดับ ตามเลขที่สัญญาใน
แฟ้มที่ค้างชาระ

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

กรณีจ่ายเป็นเช็ค
บันทึกเอกสาร บช. 01
1. ประเภทเอกสาร JR
เดบิต เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน Z- bank
(1101030101)
เครดิต เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์
Z-bank
(1101030102)
2. ประเภทเอกสารPP
เดบิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ธนาคารพาณิชย์
(1102010108)
เครดิต เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
Z- bank
(1101030101)

A

5

สมุดบัญชี/ทะเบียน

- แฟ้มเอกสารการยืม
เงินที่ค้างชาระ

- เจ้าหน้าที่การเงิน
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เอกสารประกอบการยืมเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน)
ประเภทการยืม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เอกสารประกอบการส่งเรือ่ งยืมเงิน

9

1. บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
1.1 สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เดินทางไปราชการ
1.2 คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเงินยืม ตั้งแต่ 100,000 บาท ต้องมีผู้ยืมอย่างน้อย 3 คน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์
1. บันทึกขออนุญาตให้ดาเนินโครงการ โดยระบุ -หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา โครงการ กาหนดการ
1.1 สาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
1.2 หนังสือเชิญวิทยากร(ถ้ามีการเบิกค่าวิทยากร)
1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/คาสั่งเดินทางไปราชการ
1.4 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแนบรายการ (กรณีที่เป็นของสดหรือพัสดุไม่สามารถดาเนินการได้
ต้องให้เจ้าของโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดซื้อพร้อมแนบบันทึกขอแต่งตั้งพัสดุชั่วคราว ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ กรณีเงินยืม ตั้งแต่ 100,000 บาท
ต้องมีผู้ยืมอย่างน้อย 3 คน
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยระบุ
เช่นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพัสดุ
1.1 วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เป็นต้น
1.2 วงเงินค่าใช้จ่าย
1.3 แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินพร้อมสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน
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2.2 การยืมเงินในงบประมาณ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1
ผู้ยืมจัดทาสัญญา
การยืมเงิน
ไม่อนุมัติ
เงินยืม

แก้ไข

2
เอกสาร
ไม่
ถูกต้อง

งาน
การเงิน
ตรวจสอบ
เอกสาร
การ

มี
หนี้
ค้าง

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาสัญญายืม 1. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
เงินพร้อมเอกสาร 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบส่งให้
ยืมเงิน
งานการเงิน
3. เอกสารประกอบ
ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันทาการ

1. ผู้ยืมเงิน

2. ตรวจสอบลูกหนี้ 1. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
คงค้าง และ
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
ความถูกต้อง
ในการยืมเงิน
ของสัญญา
3. เอกสารประกอบ
การยืมเงินและ
เอกสาระกอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน

3. เสนอสัญญาการ 1. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ
ยืมเงินพร้อม
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
เอกสารประกอบ
ในการยืมเงิน
เพื่อขออนุมัติ
3. เอกสารประกอบ
ตามลาดับขั้น

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน
3. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

ยืมเงิน
ไม่มีหนี้ค้าง/เอกสารและ
เอกสารถูกต้อง

3

เสนอเพื่อขออนุมัติ

A
10

11

2.2 การยืมเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ลาดับ
4

ผังกระบวนการ

A
บันทึกรายการขอเบิกเงินใน
งบประมาณ (ขบ 02)
ประเภทเอกสาร K1

5

6

ขออนุมัติจ่ายเงินยืม
ในงบประมาณ

เขียนเช็ค
เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม

A

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

4. บันทึกรายการ
ขอเบิก (ขบ.02)
ประเภทเอกสาร K1
ลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณตามที่
ได้รับการอนุมัติ

1. ชุดอนุมัติยืมเงิน
2. รายงานขอเบิกเงิน คงคลัง
ขบ.02 เพื่อจ่ายเงินยืมประเภท
K1 และ ใบ SAP R/3

1. ทะเบียนคุมเงิน
ประจางวด
2. ทะเบียนคุมฎีกา

ขบ.02 ประเภทเอกสาร K1
เดบิต ลูกหนี้เงินในงบประมาณ
(1102010101)
เครดิต ใบสาคัญค้างจ่าย
(2102040102)
คู่บัญชีอัตโนมัติ
ประเภทเอกสาร KY
เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
(1102050124)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน –
หน่วยงานรับเงิน (ระบุงบ)
จากรัฐบาล (43070101xx)

5. ตรวจสอบรายการ
รับโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารใน
งบประมาณของ
หน่วยงาน

1. ชุดอนุมัติยืมเงิน
2. ขบ.02 (K1)
3. Statement/รายงานการ
โอนเงินในระบบ GFMIS

1. ทะเบียนคุมเงินที่
เบิกจากคลัง

* เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินให้
ประเภท เอกสาร PY
เดบิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
(1101020603)
เครดิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
(1102050124)

6.1 เขียนเช็คสั่งจ่าย
ให้แก่ผู้ยืมเงิน
6.2 เสนอเช็คที่สั่ง
พร้อมด้วยชุด
อนุมัติเงินยืม
ให้ผู้มีอานาจลง
นามในเช็ค และ
อนุมัติจ่ายเงินยืม

1. เช็คที่สั่งจ่าย

1. ทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน
3. รองฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4. ผู้มีอานาจอนุมัติ
อม.01, อม.02

1.เจ้าหน้าที่การเงิน

1.เจ้าหน้าที่การเงิน
2. หัวหน้างานการเงิน
3.รองฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4.ผู้มีอานาจลงนามในเช็ค
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2.2 การยืมเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

7

A

การจ่ายเงินยืม

8
เก็บสัญญาการยืมเงิน

รายละเอียดงาน
7.1 บันทึกรายการ
ในทะเบียนคุม
ลูกหนี้
7.2 ให้เลขที่สัญญา
การยืมเงินและ
ระบุวันครบ
กาหนด
7.3 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
7.4 จ่ายเช็คให้แก่ผู้
ยืมลงลายมือชื่อ
รับเงินในสัญญา
การยืมเงินทั้ง
2 ฉบับ, ทะเบียน
คุมเช็คและต้น
ขั้วเช็ค
7.5 บันทึกรายการ
ขอจ่ายในระบบ
GFMIS
8. จัดเก็บสัญญา
การยืมเงิน
เรียงลาดับตาม
เลขที่สัญญาใน
แฟ้มที่ค้างชาระ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

1. ชุดอนุมัติเงินยืม
2. เช็คสัง่ จ่าย
3. รายการขอจ่าย
ขจ.05 และใบ Sap R/3

1. ทะเบียนคุมการสั่ง
จ่ายเช็ค
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้
3. ทะเบียนคุมเงินที่
เบิกจากคลัง
4. ทะเบียนคุมใบขอ
เบิกเงินจากคลัง

- แฟ้มเอกสารการยืมเงินที่
ค้างชาระ

การบันทึกบัญชี
ขอจ่าย ( ขจ.05 )
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(11020101)
เครดิต เงินฝากธนาคาร
เงินงบประมาณ
(1101020603)

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. หัวหน้างานการเงิน
4. เจ้าหน้าที่บัญชี
5. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติจ่าย อม.01,
อม.02

- เจ้าหน้าที่การเงิน
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เอกสารประกอบการยืมเงินในงบประมาณ
ประเภทการยืม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เป็นต้น

เอกสารประกอบการส่งเรือ่ งยืมเงิน
1. บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
1.1 สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เดินทางไปราชการ
1.2 คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเงินยืม ตั้งแต่ 100,000 บาท ต้องมีผู้ยืมอย่างน้อย 3 คน
1. บันทึกขออนุญาตให้ดาเนินโครงการ โดยระบุ -หัวข้อการประชุม อบรม สัมมนา โครงการ กาหนดการ
1.1 สาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
1.2 หนังสือเชิญวิทยากร(ถ้ามีการเบิกค่าวิทยากร)
1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/คาสั่งเดินทางไปราชการ
1.4 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแนบรายการ (กรณีที่เป็นของสดหรือพัสดุไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องให้
เจ้าของโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดซื้อพร้อมแนบบันทึกขอแต่งตั้งพัสดุชั่วคราว ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ ว119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
2.1 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ กรณีเงินยืม ตั้งแต่ 100,000 บาท
ต้องมีผู้ยืมอย่างน้อย 3 คน
1. สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ โดยระบุ
1.1 วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
1.2 วงเงินค่าใช้จ่าย
1.3 แหล่งเงินที่จะใช้จ่าย
2. บันทึกขออนุมัติยืมเงินพร้อมสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมครบถ้วน

13

14

2.3 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1

1. ผู้ยืมเงินแนบหลักฐานการจ่ายเงิน
ส่งให้งานการเงิน

ผู้ยืมจัดทาบันทึกส่งใช้เงินยืม
การยืมเงิน
ไม่ถูกต้อง
ส่งคืนแก้ไข

2
ตรวจสอบเอกสาร
ส่งใช้เงินยืม
ถูกต้อง

3
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ
1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ยืมเงิน

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่ง 1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
ใช้เงินยืม กรณีเดินทางไปราชการ 2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
และกรณีโครงการ/ ฝึกอบรม/
เดินทางไปราชการ
ประชุม/ สัมมนา/ ซือ้ -จ้าง/ อื่นๆ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงิน

3. เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติจ่าย

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน

A
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15

2.3 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

4

A
งานการเงินบันทึกการรับคืนเงินยืม
และล้างลูกหนี้เงินยืม

1.ส่งใช้ใบสาคัญมากกว่า
สัญญายืมเงิน

A

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

4.1 ออกใบรับใบสาคัญ ต้นฉบับคืน ใบรับใบสาคัญ
ให้ผู้ยืม
4.2 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ
4.3 จ่ายส่วนเพิ่มเป็นเงินสดหรือ
รอทารายการขอเบิก

สมุดบัญชี/
ทะเบียน
ทะเบียนคุมลูกหนี้

ผู้รับผิดชอบ

1. กรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (JV)
เดบิต ค่าใช้จ่าย...(ตามสัญญา)
เครดิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ธนาคารพาณิชย์
(1102010108)
ส่วนต่าง (กรณีจ่ายเป็นเงินสด)
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร PP
เดบิต ค่าใช้จ่าย..(ส่วนต่างเบิกเพิ่ม)
เครดิต เงินสด (1101010101)
ส่วนต่าง (กรณีจ่ายเป็นเช็ค)
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร JR
เดบิต เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
Z–bank (1101030101)
เครดิต เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
Z-bank (1101030102)
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร PP
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ส่วนเกิน)
เครดิต เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
Z-bank (1101030101)
2. กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
- เมื่อชดใช้เป็นใบสาคัญ ยังไม่มีการ
บันทึกบัญชี

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
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การบันทึกบัญชี
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2.3 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

5

A
2.ส่งใช้ใบสาคัญน้อยกว่า
สัญญายืมเงิน

6
3.ส่งใช้ใบสาคัญเท่ากับ
สัญญายืมเงิน

A

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

5.1 ออกใบรับใบสาคัญ ต้นฉบับ
1. ใบรับใบสาคัญ
คืนให้ผู้ยืม
2. ใบเสร็จรับเงิน
5.2 ออกใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับคืนผู้ยืม
5.3 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ
5.4 จ่ายส่วนเพิ่มเป็นเงินสดหรือรอทา
รายการขอเบิก

- ทะเบียนคุมลูกหนี้

6.1 ออกใบรับใบสาคัญ ต้นฉบับคืน
ให้ผู้ยืม
6.2 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ

- ทะเบียนคุมลูกหนี้

- ใบรับใบสาคัญ

การบันทึกบัญชี
1. กรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (JV)
เดบิต ค่าใช้จ่าย...(ตามสัญญา)
เครดิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
ส่งใช้เป็นเงินสด
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (RE)
เดบิต เงินสด (1101010101)
เครดิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
2. เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินรายได้
สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
- เมื่อชดใช้เป็นใบสาคัญ ยังไม่มีการบันทึกบัญชี
ส่งใช้เป็นเงินสด
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (RE)
เดบิต เงินสด (1101010101)
เครดิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
1. กรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
- จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (JV)
เดบิต ค่าใช้จ่าย...(ตามสัญญา)
เครดิต ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ธนาคารพาณิชย์ (1102010108)
2.กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินรายได้
สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
- เมื่อชดใช้เป็นใบสาคัญ ยังไม่มีการบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

16

17

2.3 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

A
5
เก็บสัญญายืมเงิน
ที่ส่งใช้เงินยืมแล้ว

5. จัดเก็บสัญญาการยืมเงินเรียงตาม
ลาดับเลขที่ในแฟ้มสัญญาการยืม
เงินที่ชาระเรียบร้อยแล้ว

- แฟ้มเอกสารสัญญา
การยืมเงินที่ชาระ
เรียบร้อยแล้ว

- เจ้าหน้าที่การเงิน

17
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ทีเ่ บิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน)
ประเภทการยืม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

18

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม (กรณีส่งใช้เงินยืมล่าช้า ให้แนบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น)
2. หลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
4. บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
4.1 สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เดินทางไปราชการ
4.2 คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
หลักฐาน/ใบสาคัญ
1) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
2) ค่าเช่าที่พัก
- กรณีเหมาจ่าย ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- กรณีจ่ายจริง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรม หรือผูป้ ระกอบการ และใบแจ้งรายการ (Folio)
ของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ
(การเบิกค่าที่พักให้เป็นไปตามคาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ)
3) ค่าพาหนะ
- ค่าโดยสารรถประจาทาง ค่าแท็กซี่ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- ค่าโดยสารโดยรถไฟรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบ บก.111 พร้อมระบุขบวนรถ ชั้นบน-ล่าง
- ค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ใช้ใบเสร็จรับเงิน (เบิกได้ตามสิทธิ์)
- กรณีใช้รถส่วนตัวใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 เบิกค่าชดเชยน้ามัน รถยนต์กม.ละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางที่คานวณได้
คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุประเภทยานพาหนะ ระบุหมายเลขทะเบียนรถ )
- กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เต็มรูปแบบ และหมายเลขทะเบียน
รถ
ให้ถูกต้องและชัดเจน
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ประเภทการยืม
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ/จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกนาส่งหลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
2. สาเนาเอกสารประกอบการชุดอนุมัติเงินยืมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการฯ
4. หนังสือเชิญวิทยากร หรือแบบตอบรับการเป็นวิทยากร(กรณีมีเบิกค่าวิทยากร)
5. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6. คู่ฉบับหรือสาเนาสัญญายืมเงิน
7. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
หลักฐาน/ใบสาคัญ
1) ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ให้ใช้หลักฐาน/ใบสาคัญกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้ดังต่อไปนี้
➢ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
➢ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
➢ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
➢ จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
➢ ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
1.2 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการฯ
➢ ใช้บิลเงินสด และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับเงิน หากบิลเงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ ยืมจัดทาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แนบด้วย
1.3 กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
เพื่อเป็นหลักฐานจ่าย
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ทีเ่ บิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ประเภทการยืม
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ/จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา/จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ต่อ)

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
2) ค่าเช่าที่พัก
ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรม/ผู้ประกอบการ และใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือ
ผู้ประกอบการ
3) ค่าพาหนะ
- ค่าโดยสารรถประจาทาง ค่าแท็กซี่ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- ค่าโดยสารโดยรถไฟรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบ บก.111 พร้อมระบุขบวนรถ ชั้นบน-ล่าง
- ค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ใช้ใบเสร็จรับเงิน (เบิกได้ตามสิทธิ์)
- กรณีใช้รถส่วนตัวใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 เบิกค่าชดเชยน้ามัน รถยนต์ กม.ละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางที่คานวณได้
คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุประเภทยานพาหนะ ระบุหมายเลขทะเบียนรถ )
- กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เต็มรูปแบบและหมายเลขทะเบียนรถ
ให้ถูกต้องและชัดเจน
4) ค่าตอบแทนวิทยากร
ใช้ใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของวิทยากร
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน)
ประเภทการยืม
3. จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกนาส่งหลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
2. สาเนาเอกสารประกอบการชุดอนุมัติเงินยืมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) แนบรายการที่ขอซื้อ
4. ใบเสร็จรับเงิน/.ใบสาคัญรับเงิน
ให้ใช้หลักฐาน/ใบสาคัญกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้
ดังต่อไปนี้
➢ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
➢ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
➢ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
➢ จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
➢ ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
บิลเงินสด และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับเงิน หากบิลเงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยืมจัดทา
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แนบด้วย
2) กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานจ่าย
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2.4 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1

1. ผู้ยืมเงินแนบหลักฐานการจ่ายเงิน
ส่งให้งานการเงิน

ผู้ยืมจัดทาบันทึกส่งใช้เงินยืม
การยืมเงิน
ไม่ถูกต้อง
ส่งคืนแก้ไข

2
ตรวจสอบ
เอกสาร
ส่งใช้เงินยืม
ถูกต้อง

3
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการส่ง 1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
ใช้เงินยืม กรณีเดินทางไปราชการ 2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
และกรณีโครงการ/ฝึกอบรม/
เดินทางไปราชการ
ประชุม/ สัมมนา/ ซือ้ -จ้าง/ อื่นๆ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน

- ผู้ยืมเงิน

3. เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติจ่าย

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองฯ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
3. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืมเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงิน

A
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2.4 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/
ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

3

A
การส่งใช้เงินยืมและล้างลูกหนี้เงินยืม

1.ส่งใช้ใบสาคัญเท่ากับสัญญายืมเงิน

2.ส่งใช้ใบสาคัญน้อยกว่าสัญญายืมเงิน

A

3.1 ออกใบรับใบสาคัญ ต้นฉบับคืนผู้ยืม 1.ใบรับใบสาคัญ
3.2 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ
3.3 ตรวจสอบรายการตามใบรับ
ใบสาคัญและบันทึกการล้าง
ลูกหนี้ (G1)

1.ทะเบียนคุมลูกหนี้ 1.ใบสาคัญเท่ากับสัญญาเงินยืม
2. ทะเบียนคุม
จัดทา บช.01 (G1)
รายการขอเบิก
เดบิต ค่าใช้จ่าย..(ตามสัญญายืมเงิน)
จากคลัง
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
3. ทะเบียนคุมเงิน
(1102010101)
ประจางวด

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

3.4 ออกใบรับใบสาคัญ ต้นฉบับคืนผู้ยืม 1. ใบรับใบสาคัญ
3.5 ออกใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับคืนผู้ยืม 2. ใบเสร็จรับเงิน
3.6 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาเงินยืมทั้ง 2 ฉบับ
3.7 ตรวจสอบรายการตามใบรับ
ใบสาคัญและบันทึกการล้าง
ลูกหนี้ (G1)

1. ทะเบียนคุมลูกหนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

2.ใบสาคัญน้อยกว่าสัญญายืมเงิน
จัดทาส่งใช้เป็นใบสาคัญ
บช.01 ประเภทเอกสาร (G1)
เดบิต ค่าใช้จ่าย....(ตามใบสาคัญ)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(1102010101)
(ตามใบสาคัญ)
บช.01 ประเภทเอกสาร (RE)
เดบิต เงินสด (1101010101)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(1102010101)
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2.4 การส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ(ต่อ)
ลาดับ
3.
(ต่อ)

ผังกระบวนการ

A
3.ส่งใช้ใบสาคัญมากกว่าสัญญายืมเงิน

4
เก็บสัญญายืมเงิน
ที่ส่งใช้เงินยืมแล้ว
การยืมเงิน

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

3.8 ออกใบรับใบสาคัญตามจานวนที่ 1. ใบรับใบสาคัญ
จ่ายเงินยืม ต้นฉบับคืนผู้ยืม
2. บันทึกขออนุมัติเบิก
3.9 ลงรายละเอียดการส่งใช้เงินยืม
3.10 ตรวจสอบรายการตามใบรับ
ใบสาคัญและบันทึกการล้าง
ลูกหนี้ (G1)
3.11 ขออนุมัติเบิกตามจานวน
ใบสาคัญที่เกินกว่าสัญญายืมเงิน

สมุดบัญชี/
ทะเบียน
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้

4. จั ด เก็ บ สั ญ ญาการยื ม เงิ น เรี ย ง 1. แฟ้มเอกสารสัญญาการ 1. ทะเบียนคุมลูกหนี้
ตามล าดั บ เลขที่ ใ นแฟ้ ม สั ญ ญา
ยืมเงินที่ชาระเรียบร้อย 2. ทะเบียนคุม
การยืมเงินที่ชาระเรียบร้อยแล้ว
แล้ว
รายการขอเบิก
จากคลัง
3. ทะเบียนคุมเงิน
ประจางวด

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

3. กรณีใบสาคัญมากกว่าสัญญายืมเงิน
จัดทา บช.01 ประเภทเอกสาร (G1)
เดบิต ค่าใช้จ่าย.. (ตามสัญญายืมเงิน)
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(1102010101)
(ตามสัญญายืมเงิน)
* ส่วนเกินตั้งเบิกจากเงินงบประมาณ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ผู้ยืมเงิน
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ
ประเภทการยืม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกขอส่งใช้เงินยืม (กรณีส่งใช้เงินยืมล่าช้า ให้แนบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น)
2. หลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
4. บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ
4.1 สาเนาหนังสือเชิญ/ข้อสั่งการ/บันทึก/คาสั่ง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เดินทางไปราชการ
4.2 คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
หลักฐาน/ใบสาคัญ
1) หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
2) ค่าเช่าที่พัก
- กรณีเหมาจ่าย ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- กรณีจ่ายจริง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรม หรือผูป้ ระกอบการ และใบแจ้งรายการ (Folio)
ของโรงแรมหรือผู้ประกอบการ (การเบิกค่าที่พักให้เป็นไปตามคาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ)
3) ค่าพาหนะ
- ค่าโดยสารรถประจาทาง ค่าแท็กซี่ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- ค่าโดยสารโดยรถไฟรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 พร้อมระบุขบวนรถ ชั้นบน-ล่าง
- ค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ใช้ใบเสร็จรับเงิน (เบิกได้ตามสิทธิ์)
- กรณีใช้รถส่วนตัวใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 เบิกค่าชดเชยน้ามัน รถยนต์กม.ละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางที่คานวณได้
คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุประเภทยานพาหนะ ระบุหมายเลขทะเบียนรถ )
- กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เต็มรูปแบบ และหมายเลข
ทะเบียนรถให้ถูกต้องและชัดเจน
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ประเภทการยืม
เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ 1. บันทึกนาส่งหลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์
2. สาเนาเอกสารประกอบการชุดอนุมัติเงินยืมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการฯ
4. หนังสือเชิญวิทยากร หรือแบบตอบรับการเป็นวิทยากร(กรณีมีเบิกค่าวิทยากร)
5. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6. คู่ฉบับหรือสาเนาสัญญายืมเงิน
7. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน
หลักฐาน/ใบสาคัญ
1) ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ให้ใช้หลักฐาน/ใบสาคัญกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้
ดังต่อไปนี้
➢ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
➢ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
➢ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
➢ จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
➢ ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
1.2 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการฯ
➢ ใช้บิลเงินสด และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับเงิน หากบิลเงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยืม
จัดทาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แนบด้วย
1.3 กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานจ่ายองโรงแรม/ผู้ประกอบการ และใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือ
ผู้ประกอบการ

26
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ประเภทการยืม
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการต่างๆ/จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/
จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ต่อ)

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
2) ค่าเช่าที่พัก
ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีของโรงแรม/ผู้ประกอบการ และใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือ
ผู้ประกอบการ
3) ค่าพาหนะ
- ค่าโดยสารรถประจาทาง ค่าแท็กซี่ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
- ค่าโดยสารโดยรถไฟรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใช้ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 พร้อมระบุขบวนรถ ชั้นบน-ล่าง
- ค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ใช้ใบเสร็จรับเงิน (เบิกได้ตามสิทธิ์)
- กรณีใช้รถส่วนตัวใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 เบิกค่าชดเชยน้ามัน รถยนต์กม.ละ 4 บาท
รถจักรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางที่คานวณได้
คาสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ (โดยต้องระบุประเภทยานพาหนะ ระบุหมายเลขทะเบียนรถ )
- กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เต็มรูปแบบ
และหมายเลขทะเบียนรถให้ถูกต้องและชัดเจน
4) ค่าตอบแทนวิทยากร
ใช้ใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของวิทยากร
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เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประเภทเงินในงบประมาณ (ต่อ)
ประเภทการยืม
3.จัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกนาส่งหลักฐานใบสาคัญ/เงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)
2. สาเนาเอกสารประกอบการชุดอนุมัติเงินยืมพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (ต้นฉบับ) แนบรายการที่ขอซื้อ
4. ใบเสร็จรับเงิน/.ใบสาคัญรับเงิน
ให้ใช้หลักฐาน/ใบสาคัญกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินได้
ดังต่อไปนี้
➢ ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
➢ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
➢ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
➢ จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
➢ ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
บิลเงินสด และสาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับเงิน หากบิลเงินสดแสดงรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยืมจัดทาใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน แนบด้วย
2) กรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานจ่าย

28

29

2.5 การเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินรายได้สถานศึกษา / อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1
เบิกชดใช้เงินยืม
การยืมเงิน

2
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

3

ราละเอียดงาน

ขอเบิก ขบ. 02 (KL)
ชดใช้เงินรายได้สถานศึกษา/อุดหนุนฯ
(พักเบิก)

สมุดบัญชี/ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
1. บันทึกขออนุมัติเบิก 1. ทะเบียนคุมหลักฐาน
งบประมาณหรือเงินอุดหนุนชดใช้เงิน 2. เอกสารประกอบตาม
ขอเบิก
รายได้สถานศึกษา
วัตถุประสงค์การยืม

1. เจ้าหน้าที่การเงิน

2. ผู้มีอานาจตรวจสอบเอกสารและลง
นามอนุมัติเบิก

1.บันทึกขออนุมัติเบิก
2.เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืม

1. ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก

1. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
2. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

3. เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติเบิก

1.บันทึกขออนุมัติเบิก
2.เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืม

1. ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

4.1 วางฎีกาขอเบิกเงินงบประมาณ/เงิน
อุดหนุน (ขบ.02) เพือ่ ชดใช้เงินยืม
4.2 งานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
4.3 ลงทะเบียนคุมรายงานขอเบิกจากคลัง
และทะเบียนคุมเงินเงินประจางวด
4.4 ผู้มีอานาจอนุมัติเบิก (อม.01)และ
อนุมัติจ่าย (อม.02)

1. บันทึกขออนุมัติเบิก 1.ทะเบียนคุมเงินประจางวด
2. เอกสารประกอบตาม 2. .ทะเบียนคุมฎีกาที่เบิก
วัตถุประสงค์การยืม
จากคลัง
3. ใบ Sap /R3
3.ทะเบียนคุมเงินที่เบิก
4. ขบ.02 (KL)
จากคลัง

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ อม.01,
อม.02

งานการเงินวางฎีกาขอเบิก(ขบ.02)

4

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

A
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2.5 การเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินรายได้สถานศึกษา /อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน (ที่เบิกในลักษณะพักเบิกเงินอุดหนุน) (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับ
ผิดชอบ

5

A

จ่ายชดใช้เงินรายได้สถานศึกษา/
อุดหนุนฯ
การยืมเงิน

5.1 ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชี
5.2 ขออนุมัติจ่าย
5.3 เขียนเช็คสั่งจ่ายคืนเงินรายได้
สถานศึกษาเท่าจานวนที่ยืม
5.4 เขียนเช็คสั่งจ่ายคืนผู้ยืม(ส่วนต่างถ้ามี)
5.5 เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ ลงนามในเช็ค
5.6 ลงลายมือชื่อชุดเบิก,ด้านหลังต้นขั้ว
เช็คและทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค ,
จัดทา Pay in และนาเช็คฝากธนาคาร
เงินรายได้สถานศึกษา
7. บันทึกรายการจ่าย ขจ.05

1. บันทึกขออนุมัติเบิก
2. เอกสารประกอบตาม
วัตถุประสงค์การยืม
3. Statement และ
หรือ/รายงานการโอน
เงินในงบประมาณ
4. เช็ค
5. รายงานการขอเบิก
ขบ.02 SAP R/3
6. ขจ. 05 SAP R/3
7. ใบ Pay in
8. สมุดเงินฝากธนาคาร

จัดทา บช.01 (RE)
1. ทะเบียนคุมเงินที่เบิก เดบิต เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
จากคลัง
(1101030102) Z-bank
2. ทะเบียนคุมการสั่ง
เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอก จ่ายเช็ค
งบประมาณธนาคาร
พาณิชย์ (1102010108)

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. เจ้าหน้าที่บัญชี
4. ผู้มีอานาจลงนาม
อนุมัติ

30

31

2.6 การรายงานลูกหนี้คงเหลือและการติดตามลูกหนี้เงินยืม
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1
รายงานลูกหนี้คงเหลือและการ
ติดตามลูกหนี้เงินยืม

2

ลูกหนี้ที่อยู่
ภายใน
กาหนดชาระ

เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม

ลูกหนี้ที่ค้าง
ชาระเกิน
กาหนด

เกินกาหนดไม่เกิน 30 วัน

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบและจัดทารายงานลูกหนี้
คงเหลือ ประจาเดือน (เสนอภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป)

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ
1. สัญญาการยืมเงิน
2. รายงานลูกหนี้เงินยืม

2.1 จัดเก็บเอกสารเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบในเดือนถัดไป

1. รายงานลูกหนี้เงินยืม

2.2 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรลูกหนี้
เงินยืม ลงลายมือชื่อรับทราบ
2.3 ติดตามให้ดาเนินการส่งใช้เงินยืม
2.4 รายงานผลการติดตาม ให้ผู้มี
อานาจทราบ

1. รายงานลูกหนี้เงินยืม
2. รายงานผลการ
ติดตามลูกหนี้เงินยืม

สมุดบัญชี/ทะเบียน
- ทะเบียนคุมลูกหนี้

- ทะเบียนคุมลูกหนี้

การบันทึกบัญชี

ผู้รับ
ผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ลูกหนี้เกินกาหนด
ชาระ
3. รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
4. ผู้มีอานาจลงนาม

A
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2.6 การรายงานลูกหนี้คงเหลือและการติดตามลูกหนี้เงินยืม (ต่อ)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

สมุดบัญชี/ทะเบียน

การบันทึกบัญชี

ผู้รับ
ผิดชอบ

A
3

เกินกาหนดเกิน 30 วัน

ติดตามครั้งที่ 1
(เกินกาหนด 7 วัน

ติดตามครั้งที่ 2
(เกินกาหนด 15 วัน

ขออนุมัติ

A

3.1 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรลูกหนี้
เงินยืม ลงลายมือชื่อรับทราบ
3.2 ติดตามให้ดาเนินการส่งใช้เงินยืม
3.3 รายงานผลการติดตาม ให้ผู้มี
อานาจทราบ

1. สัญญาการยืมเงิน
2. รายงานลูกหนี้เงินยืม

3.4 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรลูกหนี้
เงินยืม ลงลายมือชื่อรับทราบ
3.5 ติดตามให้ดาเนินการส่งใช้เงินยืม
3.6 รายงานผลการติดตาม ให้ผู้มี
อานาจทราบ

1. สัญญาการยืมเงิน
2. รายงานลูกหนี้เงินยืม

3.7 บันทึกขออนุมัติหักเงินลูกหนี้เงินยืม
เต็มจานวนคงค้าง
3.8 รายงานผู้มีอานาจทราบ เสนอผู้มี
อานาจอนุมัติ อนุญาต
3.9 แจ้งให้ลูกหนี้รับสภาพหนี้

1. บันทึกขออนุมัติหัก
เงินลูกหนี้เงินยืม
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. บันทึกรายงานการ
หักเงิน

-ทะเบียนคุมลูกหนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจอนุมัติ

1.ทะเบียนคุมลูกหนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจอนุมัติ
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6. การรายงานลูกหนี้คงเหลือและการติดตามลูกหนี้เงินยืม (ต่อ)
ลาดับ
4

ผังกระบวนการ

A

หักและนาส่งเงินยืม

รายละเอียดงาน

4.1 ดาเนินการหักเงิน และออก
ใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้เงินยืมใช้
เป็นหลักฐาน
4.2 จัดทา Pay In และนาเช็คฝากฝาก
ธนาคาร (เงินรายได้สถานศึกษา)
4.3 รายงานผู้มีอานาจทราบ

เอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการ

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. บันทึกรายการ
สภาพหนี้

สมุดบัญชี/ทะเบียน

1.ทะเบียนคุมลูกหนี้

การบันทึกบัญชี
บันทึกรายการ
จัดทา บช.01 (RE)
เดบิต เงินสด (110101010X)
เครดิต ลูกหนี้ (110201010X)

ผู้รับ
ผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
3. ผู้มีอานาจอนุมัติ
4. เจ้าหน้าที่บัญชี
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ส่วนที่ 3
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3.1 สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500)
3.2 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 – ส่วนที่ 1)
3.4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 – ส่วนที่ 2)
3.5 ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
3.6 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(1) กรณีโดยรถโดยสารประจาทางหรือรถไฟ
(2) กรณีรถยนต์ส่วนตัว
3.7 ใบรับใบสาคัญ
3.8 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
3.9 ทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค
3.10 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
3.11 ทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด
3.12 ทะเบียนคุมใบขอเบิกเงินจากคลัง
3.13 ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
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แบบ 8500
เลขที่...........(1)............
สัญญาการยืมเงิน
..................................................(2)........................................................ วันครบกาหนด
..................(3)................
ข้าพเจ้า...........................(4)..............................ตาแหน่ง............................(5).................................
สังกัด...........................(6)..................................จังหวัด.............................(7)...................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก...........................................(8).............................................................
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ .................................(9)...............……………....... ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(10)

(11)

(ตัวอักษร.........................(13)............................) รวมเงิน (บาท)

(12)
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคู่จ่าย
ที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่ง ใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ภายใน.......(14).........
 15 วันนับจากวันกลับมาถึง
 30 วันนับจากวันได้รับเงิน
ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลายมือชื่อ........................(15).........................ผู้ยืม วันที่..................(16)........................
เสนอ....................... (17)...........................
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน..........(18).............บาท
(...................................(19).....................................)
ลงชื่อ...........................(20).....................................
วันที่.....................(16).....................
คาขออนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนข้างต้นได้ เป็นเงิน................................ (22)................................บาท
(..............................(23)..............................)
ลงชื่อผู้อนุมัติ ......................(24)........................... วันที่...................(25).......................
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน ...............(26)...............บาท (..........................(27)..........................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ...................(28).........................ผู้รับเงิน
วันที่..................(29)..........................
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รายการส่งใช้เงินยืม
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
(1)
(2)
1
2
3

รายการส่งใช้
เงินสด หรือ จานวนเงิน
ใบสาคัญ (3)
(4)
เงินจ่ายยืม (8)

คงค้าง
(5)

ลายมือ
ชื่อผู้รับ
(6)

ใบรับ
เลขที่
(7)

หมายเหตุ (1) ยื่นต่อผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตาแหน่งอื่นใด
ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินยืมไปใช้จ่าย
(4) เสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ
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คาอธิบาย
สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
เป็นเอกสารแสดงการจ่ ายเงินยืมที่ส่ วนราชการจั ดท าขึ้นตามแบบที่กระทรวงการคลั ง
กาหนด เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินได้ เมื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินลงลายมือชื่อ รับ
เงินในสัญญา การยืมเงินแล้วใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชีซึ่งผู้ยืมเงินจะต้องทาสัญญาการ
ยืมเงินอย่างน้อย 2 ฉบับ แผ่นที่สองจะต้องเป็นสาเนา (ใช้กระดาษคาร์บอนรองเขียนหรือพิมพ์)
การบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
สัญญาการยืมเงิน (ด้านหน้า)
(1) “เลขที่”
ให้แสดงเลขที่ของสัญญาการยืมเงินโดยเรียงตามลาดับ
เป็นปีงบประมาณ และให้ระบุปีงบประมาณไว้ด้วย
เช่น 1/42
(2) “ยื่นต่อ”
ให้แสดงตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง
ในสถานศึกษาหมายถึง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
(3) “วันครบกาหนด”
ให้แสดงกาหนดวัน เดือน ปี ที่ส่งใช้เงินยืมตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 ข้อ 62
(4) “ข้าพเจ้า”
ให้แสดงชื่อผู้ที่ขอยืมเงิน
(5) “ตาแหน่ง”
ให้แสดงตาแหน่งของผู้ยืมเงิน
(6) “สังกัด”
ให้แสดงชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่สังกัดอยู่
(7) “จังหวัด”
ให้แสดงจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถานศึกษาตั้งอยู่
(8) “มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก”
ให้แสดงชื่อหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ให้ยืม
(9) “เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ”
ให้แสดงวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินยืมไปใช้จ่าย เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด,
ทดรองจ่ายซื้อวัสดุ, ทดรองจ่ายเงินเดือน
(10) “........................”
ให้แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะยืมเงินเช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะมีรายการ ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รายจ่ายอื่น และ
รายการประเภทอื่น เช่น เงินเดือนประจาเดือน.........
ค่าจ้างประจาเดือน..................... ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุแผนกช่างเชื่อม เป็นต้น
(11) “........................”
ให้แสดงจานวนเงินของแต่ละรายการ
(12)
ให้แสดงจานวนเงินรวมทัง้ สิ้นเป็นตัวเลข
(13) “(ตัวอักษร..........)”
ให้แสดงจานวนเงินรวมทัง้ สิ้นเป็นตัวอักษร
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(14) “คืนภายใน 15 วัน นับจากกลับ
มาถึง30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน”

(21) “วันที่.....................”

ให้แสดงจานวนวันส่งใช้เงินยืมตามระเบียบฯ เช่น
- ถ้ายืมไปราชการจะต้องใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับ
จากกลับมาถึง
- นอกเหนือจากการยืมไปราชการข้างต้น
จะต้องส่งใช้เงินยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม
ซึ่งถ้าข้อความใดในข้อนี้ไม่ต้องการใช้ก็ให้ขีดฆ่าออก
ให้ลงลายมือชื่อของผู้ยืม
.ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่ขอยืมเงิน
ให้แสดงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษา
เช่น ผู้อานวยการวิทยาลัย
ให้แสดงจานวนเงินที่ยืมเป็นตัวเลข
ให้แสดงจานวนเงินที่ยืมเป็นตัวอักษร
ลงลายมือชื่อของผู้อานวยการกองคลัง หรือผู้ช่วย
ผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่เสนอผู้มีอานาจอนุมัติให้ยืมเงิน

คาอนุมัติ
(22) “เป็นเงิน...................”
(23) “(................................)”
(24) “ลงชื่อผู้อนุมัติ”
(25) “วันที่........................”

ให้แสดงจานวนเงินที่อนุมัติให้ยืมเงินเป็นตัวเลข
ให้แสดงจานวนเงินที่อนุมัติให้ยืมเงินเป็นตัวอักษร
ลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานหรือสถานศึกษา
ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมัติให้ยืม

ใบรับเงิน
(26) “ได้รับเงินยืมจานวน...............บาท”
(27) “(................................)”
(28) “ลงชื่อ............ผู้รับเงิน”
(29) “วันที่........................”

ให้แสดงจานวนเงินที่ได้รับจากการยืมเป็นตัวเลข
ให้แสดงจานวนเงินที่ได้รับจากการยืมเป็นตัวอักษร
ลงลายมือชื่อของผู้ที่รับเงินที่ได้ขอยืม
ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่ได้รับเงินที่ได้ขอยืม

(15) “ลายมือชื่อ...............ผู้ยืม”
(16) “วันที่”
(17) “เสนอ.....................”
(18) “จานวน...............บาท”
(19) “(.............................)”
(20) “ลงชื่อ....................”

รายการส่งใช้เงินยืม (ด้านหลัง)
(1) “ครั้งที่”
(2) “วัน เดือน ปี”
(3) “เงินสดหรือใบสาคัญ”
(4) “จานวนเงิน”
(5) “คงค้าง”

ให้แสดงตัวเลขครั้งที่ส่งใช้เงินยืม
ให้แสดงวัน เดือน ปี ของแต่ละครั้งที่ส่งใช้เงินยืม
ให้แสดงรายการส่งใช้แต่ละรายการว่าเป็นเงินสด หรือ
ใบสาคัญ
ให้แสดงจานวนเงินที่ส่งใช้แต่ละรายการว่ามีเท่าไร
ให้แสดงจานวนเงินยืมที่คงค้างหลังจากหักการส่งใช้
แต่ละรายการ
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(6) “ลายมือชื่อผู้รับ”
(7) “ใบรับเลขที่”
(8) “เงินจ่ายยืม”

ลงลายมือชื่อหัวหน้าแผนกเงินของหน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา
ให้แสดงเลขที่ใบรับใบสาคัญ (ตามแบบหมายเลข 2)
ให้แสดงจานวนเงินที่จ่ายให้ยืมทั้งหมดในช่องคงค้าง
ก่อนที่จะรับการส่งใช้เงินยืมด้วย

หมายเหตุ แบบสัญญาการยืมเงินนี้ กระทรวงการคลังได้กาหนดขึ้นตามหนังสือ ที่ กค 0502/1506
ลงวันที่ 17 มกราคม 2520 เรื่อง สัญญาการยืมเงิน สัญญาทางหลักทรัพย์และ
สัญญาค้าประกัน
………………………………………………..
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เดินทางไปราชการชั่วคราว จังหวัด……………...
เดินทางไปราชการประจา จังหวัด……………….
ชื่อผู้เดินทาง............................................. ตาแหน่ง.........................................................................
ชื่อผู้เดินทาง............................................. ตาแหน่ง.........................................................................
ที่
รายการ
น้าหนัก ปริมาตร จานวนเงิน หมายเหตุ
1 ค่าพาหนะในการเดินทาง
(รถไฟ รถประจาทาง รถยนต์ ฯลฯ)
จาก....................... ถึง........................
จาก....................... ถึง........................
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
อัตราเบี้ยเลี้ยง x จานวนคน x จานวนวัน
3 ค่าเช่าที่พัก
อัตราค่าเช่าที่พัก x จานวนคน x จานวนวัน
4 ค่าขนย้ายครอบครัว
5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นประมาณการ
(..................................................)
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สัญญาเงินยืมเลขที่………….……………………..……วันที่……………….………….……………..…. ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม……………………………………………………..จานวนเงิน…………..…….…..………….บาท แบบ 8708
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สถานศึกษา.................................................................
วันที่…..…เดือน................ พ.ศ. ............
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย...............................................
ตามคาสั่ง / บันทึกที่…………….…….……………ลงวันที่…………………………………...………...
ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า..................................................ตาแหน่ง ................................................................
สังกัด................................................................ พร้อมด้วย…………………………..……………………..…………
…………………………………………………………………………..……………………………….……………………………………
……………………………………………..………………………………………………………….…………………………………
ออกเดินทางไปปฏิบัติราชการ.................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โดยออกเดินทางจาก
 บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่……เดือน…………พ.ศ.……… เวลา...............น.
และกลับถึง  บ้านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย วันที่..…เดือน…..…พ.ศ.….… เวลา............น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ............................วัน……....…..ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ  ข้าพเจ้า  คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…………………………….……………จานวน…….……..วัน รวม…….…………บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท……………………………………………..……….จานวน…….……..วัน รวม…….………...บาท
ค่าพาหนะ………………………………………….………………………………………………………รวม..................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ………………………………...……………………………….………………………..รวม………………บาท
รวมทั้งสิ้น........................................บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) (.............................................................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน…………..ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ขอรับเงิน
(…………………….…………………..)
ตาแหน่ง..................................................
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้อง
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
(ลงชื่อ)…………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง.............................................
วันที่……………………………

อนุมัติให้จ่ายได้
(ลงชื่อ)………………………………
(................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่…………………………..

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังกล่าวแล้ว จานวน.....................................บาท
(.......................................................................................) ไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)……………………….…………………ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)……………………………..ผู้จ่ายเงิน
(............................................)
(.............................................)
ตาแหน่ง..........................................
ตาแหน่ง..............................................
วันที่.........................................
วันที่..............................................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่……………………………………..วันที่…………………………….……………………
หมายเหตุ..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………….…….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง
1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาใน
การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียด
ของวันเวลาที่แกตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดียวปีที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญาเงินยืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
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หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ 2
หน่วยงาน.............................................
แบบ 8708
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ……………………………….ลงวันที่……………เดือน...............................พ.ศ..........................
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

รวมเงิน

วัน เดือน ปี
ที่รับเงิน

หมายเหตุ

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่……-...วันที่……-…..

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (.................................................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………ผู้จ่ายเงิน
(………………………………….)
ตาแหน่ง ........................................
วันที่.....................................
คาชี้แจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับเงินยืม ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
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ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
ส่วนราชการ …………………………………………………
วัน เดือน ปี

รายละเอียดการจ่าย

จานวนเงิน หมายเหตุ

ข้าพเจ้า….................................................................…………….
ตาแหน่ง…......................................................................……...
ได้รับอนุญาตให้ไปราชการที่จังหวัด.....................................
ระหว่างวันที่……….……………..ถึงวันที่.....................................
และข้าพเจ้าจาเป็นต้องพักแรมที่จังหวัด.............................
ในวันที่….................….ถึงวันที่......................รวม…...คืน จึงขอเบิก
ค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายดังนี้
ค่าเช่าที่พัก……….คืน ๆ ละ……….. บาท
รวมเป็นเงิน…………….บาท

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ……………..…………..…………………………………..……………………..
ข้าพเจ้า….....................................................……..ตาแหน่ง ………………….…………………………….……..……..
สังกัด….......................................… ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
(ลงชื่อ)…………..........……………………..…………..
(……………………………………..………….)
วันที่ ……………………………………..………
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กรณีโดยรถโดยสารประจาทางหรือรถไฟ
แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ ………………………………………………
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย
- ค่ารถ (ยนต์, มอเตอร์ไซด์, สามล้อ, เมล์) รับจ้าง
จากบ้านพักเลขที่..................อาเภอ...............จังหวัด...................
หรือ(สถานที่ทางาน)................................................................
ถึง สถานีขนส่ง.......................หรือสถานีรถไฟ……….……………….
ไป-กลับ)
- ค่ารถโดยสารประจาทางปรับอากาศ ชั้น...........................หรือ
ค่ า โดยสารรถไฟ ชั้ น .............................. จากสถานี ข นส่ง
.....................................หรือสถานีรถไฟ …………………..…………….
ถึงสถานีขนส่ง.........................หรือสถานีรถไฟ ……………………….
(ไป-กลับ)

จานวนเงิน
xxx.-

หมายเหตุ

xxx.-

- ค่ารถ (ยนต์, มอเตอร์ไซด์, สามล้อ, เมล์) รับจ้าง
จากสถานีขนส่ง.......................หรือสถานีรถไฟ……………………….
ถึง โรงแรม……………………………..…………(ไป-กลับ)

xxx.-

รวมทั้งสิ้น

xxx.-

(ตัวอักษร).......................................................................................................................................
ข้าพเจ้า....................................................ตาแหน่ง..........................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้ าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้
(ลงชื่อ).....................................................................
วันที่.......................................................................
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กรณีรถยนต์ส่วนตัว
แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ .................................................................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย
ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์ส่วนตัว
หมายเลขทะเบียน ........ จาก.................................
อาเภอ..............................จังหวัด...........................
ถึงโรงแรม……………………จังหวัด.........................
ระยะทาง...........................กม.
รวมระยะทางไป-กลับ............................กม.

จานวนเงิน
xxx.-

รวมทั้งสิ้น

xxx.-

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).............................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................ตาแหน่ง.................................................................
สังกัด......................................................................................................................................
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของ
ราชการโดยแท้
(ลงชื่อ).....................................................................
วันที่........................................................................
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ใบรับใบสาคัญ
เลขที่........เล่มที่.......(1).............
ส่วนราชการ..................(2).....................
วันที่...........เดือน...........(3)...........พ.ศ. ..............
ได้รับใบสาคัญจาก...........................(4)..............................................................................
ตาแหน่ง..........................(5)...............................สังกัด...............................(5)................................
จังหวัด.......................(6).....................เพื่อส่งใช้เงินยืม ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่........................
.............(7)..............ลงวันที่...........เดือน.........(8)...........พ.ศ. ..................รวม...........(9)........ฉบับ
เป็นเงิน.............(10).............บาท (...............................(11)………………………..)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.............(12)..................ผู้รับ
(............(13)..................)
ตาแหน่ง..................(14).......................
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คาอธิบาย
ใบรับใบสาคัญ
เป็นเอกสารแสดงการรับใบสาคัญจากลูกหนี้ที่ได้ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสาคัญตามสัญญา
การยืมเงิน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดพิมพ์เป็นเล่มโดยมีหมายเลขกากับเล่มและหมายเลขกากับใบรับ
ใบสาคัญเรียงกันไปตามลาดับ ใบรับใบสาคัญสีขาวหรือใบรับใบสาคัญต้นฉบับมอบให้แก่ ผู้ยืมเงินตาม
สัญญาการยืมเงินส่วนสาเนาให้ติดไว้กับเล่ม ใบรับใบสาคัญแต่ละเล่มจะต้องมีทั้งหมด 50 ชุด
การบันทึกรายการในช่องต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) “เลขที่..........เล่มที่...........”

ให้แสดงเลขที่ใบรับใบสาคัญตามลาดับ และเล่มที่ใบรับ
ใบสาคัญ
(2) “ส่วนราชการ…….”
ให้แสดงชื่อสถานศึกษา
(3) “วันที่......เดือน..........พ.ศ. ......”
ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่ออกใบรับใบสาคัญ
(4) “ได้รับใบสาคัญจาก.....”
ให้แสดงชื่อผู้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน
(5) “ตาแหน่ง......สังกัด”
ให้แสดงตาแหน่งสังกัดของผู้ยืมเงิน
(6) “จังหวัด......”
ให้แสดงจังหวัดที่ผู้ยืมสังกัด
(7) “เมื่อส่งใช้เงินยืมตามสัญญา
การยืมเงินเลขที่.....”
ให้แสดงเลขที่ของสัญญาการยืมเงินฉบับนั้น
(8) “ลงวันที่....เดือน........พ.ศ. ......”
ให้แสดงวัน เดือน ปี ที่ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน
ฉบับนั้น
(9) “รวม.....ฉบับ”
ให้แสดงจานวนใบสาคัญที่ส่งใช้รวมทั้งสิ้น
(10) “เป็นเงิน.......บาท”
ให้แสดงจานวนเงินตามใบสาคัญที่ส่งใช้รวมทั้งสิ้นเป็น
ตัวเลข
(11) “(..............................)”
ให้แสดงจานวนเงินตามใบสาคัญที่เป็นตัวอักษร
(12) “ลงชื่อ..........ผู้รับ”
ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับใบสาคัญ
(13) “(..............................)”
ให้แสดงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับใบสาคัญ
(14) “ตาแหน่ง.........”
ให้แสดงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้รับใบสาคัญ
หมายเหตุ

แบบใบรับใบสาคัญกรมบัญชีกลางได้กาหนดขึ้นตามหนังสือ ที่ 02/785 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2520 เรื่อง แบบใบรับใบสาคัญ
………………………………………………..
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วิทยาลัย......................................................
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม  เงินงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา
ณ วันที่.................................................
ลาดับ
ที่

เลขที่
บย.

ว/ด/ป
ที่ยืม

ผู้ยืม

วัตถุประสงค์ที่ยืม

จานวนเงิน

วันที่
ครบกาหนด

ว/ด/ป

ส่งใช้เงินยืม
จานวนเงิน
ใบสาคัญ

เงินสด

คงเหลือ

ไม่เกิน
30 วัน

ส่งใช้เกินกาหนด
31-60 60-90
วัน

วัน

มากกว่า
90 วัน

ภายใน
กาหนด

ยังไม่ครบ
กาหนด
ส่งใช้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
17
18
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วิทยาลัย...................................เงินงบประมาณ ...................
ทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค
บัญชีเลขที่................................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...........................
วัน เดือน ปี

เช็คเลขที่

รายการ

จานวนเงิน
ผู้อานวยการ

ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
รองฯ ผู้อานวยการ หัวหน้าการเงิน

ชื่อเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน

ลายมือชื่อผู้รับ

วันที่รับเงิน

50
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ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
วัน/เดือน/ปี

ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก

แหล่งของเงิน

จานวนเงิน

ลายมือชื่อผู้รับ
หลักฐาน

เปิด PO

ตั้งเบิก
หมายเหตุ

วันที่

เลขที่ บส.

วันที่

เลขที่ ขบ./ใบเบิก

51

52

ทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด
แผนงาน.............................................................................
งานและโครงการ...............................................................
วันเดือนปี

ที่เอกสาร

รายการ

รหัสงบประมาณ...........................................................................
แหล่งของเงิน...............................................................................
เพิ่ม

ผูกพัน

เงินประจางวด
กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

52

53

ทะเบียนคุมใบขอเบิกเงินจากคลัง

วันที่

การอ้างอิง

รายการ

แหล่งของ
เงิน

จานวนเงิน
ที่ขอเบิก

ค่าปรับ/
ภาษี

จานวนเงิน
ขอรับ

เลขที่
เอกสาร
ขบ.

วันที่รับเงิน

เลขที่
เอกสาร
ขจ.

วันที่จ่ายเงิน

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

53

54

ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
เงินงบประมาณ
เงินฝากคลัง
วัน/เดือน/
ปี

เลขที่
อ้างอิง
ขอเบิก

รายงาน
การเบิก

เลขที่ Doc.
เบิก/จ่าย
รับ-นาส่ง/
ปรับปรุง

จานวนเงิน
รายการหัก
ขอ
เบิก

ภาษี

ค่าปรับ

วิธีการจ่ายเงิน
จ่าย
ขอรับ เจ้าหนี้ตรง
(ชื่อผู้ขาย)

จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน
จานวนเงิน
ตาม ขจ.05

จานวนเงิน
ที่จ่ายจริง

จานวนเงิน
คงเหลือ

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

55
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย..............................................
ข้าพเจ้า...................................................................... ตาแหน่ง....................................พร้ อม
ด้วย............................................................ เดินทางไปราชการเพื่อ.......................................................
ณ ......................................................................วันที่............. เดือน............................. พ.ศ. ..............
ถึงวันที่........... เดือน...........................................พ.ศ. ............... รวมเป็นเวลา จานวน..............วัน
โดย
 ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
 เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
 เบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ……………………………………………………………………..
สานัก/หน่วยงาน..................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติ
๑.๑ ให้  ข้าพเจ้าและ  คณะ เดินทางไปราชการ ณ ..............................
วันที่ .......... เดือน...........................พ.ศ. ............... ถึงวันที่............เดือน ....................... พ.ศ. ............
๑.๒ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์
๑.๓ ให้ เ บิ ก ค่ า ลงทะเบี ย น/ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ จ านวน.........................บาท
(..........................................................)
๒. อนุญาตให้ใช้รถยนต์  ส่วนตัวหมายเลขทะเบียน....................................
 ส่วนราชการ

ความเห็นหัวหน้างานบุคลากร

(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
ความเห็นรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

.............................................................
............................................................
(……………………………………….)
(…………………………………………)
......../............./.......
......../............./.......
ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย…………………….
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................
(.........................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………………..
......../............./.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ
.

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย.......................................
ตามที่วิทยาลัย........................... อนุมัติให้ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)…………………..
.................................... ตาแหน่ง................................. พร้อมด้วย.........................................................
เดินทางไปราชการเพื่อ ........................................................................................................................
ณ ................................................................. ตั้งแต่วันที่...........เดือน........................พ.ศ.......................
ถึงวันที่................เดือน.........................พ.ศ....................ตามคาสั่งวิทยาลัย.......................
ที่
........./......... เรื่ อ ง.....................................................................ลงวั น ที่ . ........ เดื อ น
................................... พ.ศ. ................ นั้น
เพื่อให้การเดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน ..........บาท
(.............................................) ตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังแนบ
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ
.................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ความเห็นหัวหน้างานการเงิน

ความเห็นรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

.............................................................
(……………………………………….)
......../............./.......

............................................................
(…………………………………………)
......../............./.......

ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย…………………….
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก....................................................
(.........................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………………..
......../............./.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุ
.

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย.......................................
เนื่องด้วย แผนกวิชา / งาน ...................................... ฝ่าย ………………………………….
มีความประสงค์ขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุตามบันทึกข้อความที่.........../.................
ลงวันที่................เดือน......................ปี...................ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นเงิน ............................ บาท
( ..................................................................................... ) และข้าพเจ้าจะส่งใช้เงินยืมหรือใบสาคัญให้
เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเงินยืม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติให้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ จานวน ......................................บาท
(.........................................................................) ตามบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุดังแนบ
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ
.................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ความเห็นหัวหน้างานการเงิน

ความเห็นรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

.............................................................
.............................................................
(……………………………………….)
......../............./.......

.............................................................
.............................................................
(…………………………………………)
......../............./.......

ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย…………………….
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.........................
(.....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………………..
......../............./.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อดาเนินโครงการ
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย.....................................................
เนื่องด้วย แผนกวิชา / งาน ...................................... ฝ่าย ………………………………….
มีความประสงค์ขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อดาเนินโครงการ........................................................
ตามคาสั่ง/บันทึกข้อความที่..........................ลงวันที่................เดือน...............................ปี...................ที่
แนบมาพร้อมนี้ เป็นเงิน ............................ บาท( ....................................................... ) และข้าพเจ้า
จะส่งใช้เงินยืมหรือใบสาคัญให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเงินยืม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑ . อนุ มั ติ ใ ห้ ยื ม เงิ น จ าน ว น ...................................บาท
(...............................................................................) ตามคาสั่ง/บันทึกข้อความดังแนบ
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน จานวน ๒ ฉบับ
.................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ความเห็นหัวหน้างานการเงิน

ความเห็นรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

.............................................................
.............................................................
(……………………………………….)
......../............./.......

.............................................................
.............................................................
(…………………………………………)
......../............./.......

ความเห็นของผู้อานวยการวิทยาลัย…………………….
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.........................
(.....................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย……………………………..
......../............./.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง นาส่งหลักฐานใบสาคัญชดใช้เงินยืมตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ............../................
.
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย...................................................
ตามบันทึกข้อความที่......................ลงวันที่...........................ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินตามสัญญา
เงินยืมเลขที่ ......./.............วงเงินตามสัญญา จานวน...................บาท (.............................................)
เพื่อ.......................................................................................................................................................
นั้น บัดนี้การดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ข้าพเจ้า......................(ชื่อผู้ยืม)..................ตาแหน่ง..............
จึงขอนาส่งหลักฐานใบสาคัญเพื่อชดใช้เงินยืม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทั้งสิ้น จานวน.............บาท (.........................................................)
 มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จานวน.............บาท (………………….…………………….……..)
 ไม่มีเงินเหลือจ่าย
 ส่งชดใช้เงินยืมล่าช้า เนื่องจาก............................................................................
 ส่งหลักฐานใบสาคัญต่ากว่า 70 % เนื่องจาก.....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา
.................................................
(................................................)
ตาแหน่ง..................................................
งานการเงินตรวจสอบ
ความเห็นหัวหน้างานการเงิน
 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
..................................................................
 เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
..................................................................
หลักฐานทางการเงิน
ลงชื่อ.........................................................
 ใบสาคัญรับเงิน เล่มที่.......เลขที่...............
(..................................................)
จานวน.......................บาท
ความเห็นรองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
 ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.......เลขที่.................
..................................................................
จานวน.......................บาท
..................................................................
ลงชื่อ...........................เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
(..................................................)
.........../.........../.......
.........../.........../.......
ความเห็นของผู้อานวยกรวิทยาลัย
.........................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(..................................................)
.........../.........../.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขอติดตามลูกหนี้เงินยืม สัญญายืมเงินที่........../..........ครั้งที่ 1
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย................................................................
เนื่องด้วย ................................(ชื่อผู้ยืม)............................. ได้ยืมเงิน วิทยาลัย
.....................................เพื่อ เป็นค่าใช้จ่าย..............................................................................
ตามสัญญายืมเงินเลขที่ ........................./..................... เมื่อวันที่ ........................... เป็นจานวนเงิน
.............................. บาท (................................................................)
งานการเงิ น ได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า สั ญ ญายื ม เงิ น ของ ........(ชื่ อ ผู้ ยื ม
เงิน).......................... ได้ใกล้จะครบกาหนดแล้วในวันที่ ...................................................... จึงขอให้
เร่งดาเนินการ ให้แล้วเสร็จทันภายในกาหนดเวลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(....................................................)
หัวหน้างานการเงิน
ความเห็นรองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......

แจ้งผู้ยืมลงชื่อรับทราบ
ลงชื่อ...........................ผู้ยืมเงิน
(..................................................)
.........../.........../.......

ความเห็นของผู้อานวยการฯ
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขอติดตามลูกหนี้เงินยืม สัญญายืมเงินที่........../..........ครั้งที่ 2
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย................................................................
ตามที่ ง านการเงิ น ได้ มี ก ารติ ด ตามเงิ น ยื ม ครั้ ง ที่ ๑ ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความ
ที่......./........ ลงวันที่............................................. ของ .................(ชื่อผู้ยืม).......................... ให้เร่ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................................. นั้น
บัดนี้ งานการเงิน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า........................(ชื่อผู้ยืม).............................
ยังไม่ส่งใช้เงินยืม จึงขอให้เร่งดาเนินการโดยด่วน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ .......................................
หากพ้นกาหนดระยะเวลา ทางงานการเงินจะดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(………………………………………..)
หัวหน้างานการเงิน
ความเห็นรองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......

แจ้งผู้ยืมลงชื่อรับทราบ
ลงชื่อ...........................ผู้ยืมเงิน
(..................................................)
.........../.........../.......

ความเห็นของผู้อานวยการฯ
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติชดใช้เงินยืมเกินกาหนดระยะเวลา
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย....................................
ตามที่ งานการเงิน ได้มีการติดตามลู กหนี้ เงิน ยืม ครั้ง ที่ 2 ตามบันทึกข้อความที่
...../............ ลงวันที่ .......................... ของ .................(ชื่อผู้ยืม)................................ให้เร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ..................................................... นั้น
บัดนี้ งานการเงิน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า .................... (ชื่อผู้ยืม)............................
ยัง มิไ ด้ส่งใช้เงิน ยืมเป็นใบสาคัญจานวน.......................บาท (....................................................)
จึงขออนุมัติให้ส่งใช้เป็นเงินสดทั้งจานวน ภายในวันที่ ....................................................... หากมิได้ส่ง
ใช้เงินยืมภายในกาหนดงานการเงินขออนุมัติหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นๆ
จานวน
......................................บาท (............................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(...............................................)
หัวหน้างานการเงิน
ความเห็นรองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......

แจ้งผู้ยืมลงชื่อรับทราบ
ลงชื่อ...........................ผู้ยืมเงิน
(..................................................)
.........../.........../.......

ความเห็นของผู้อานวยการฯ
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………........................................................................
ที่.........................................................................วันที่ .........................................................................
เรื่อง ขออนุมัติหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืม
.
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย.....................................................
ตามที่ งานการเงิน ได้มีการขออนุมัติให้ชดใช้ เงินยืม เกินก าหนดระยะเวลา ตาม
บันทึกข้อความที่ ......../...... ลงวันที่ ................ ของ ........... (ชื่อผู้ยืม)...............................................
ให้ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสาคัญหรือเงินสดภายในวันที่ ........................................................... นั้น
บัดนี้ งานการเงิน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ........ (ชื่อผู้ยืม)........................................
ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสาคัญหรือเงินสดจานวน ....................บาท(...............................................)
จึงขออนุมัติหักเงินเดือนเพื่อส่งใช้สัญญายืม ที่........../........ จานวน........................................... บาท
(............................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(.............................................)
หัวหน้างานการเงิน
ความเห็นรองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......

แจ้งผู้ยืมลงชื่อรับทราบ
หั ก เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ได้ อื่ น ประจ าเดื อ น
.............................จานวน.....................บาท
ลงชื่อ...........................ผู้ยืมเงิน
(..................................................)
.........../.........../.......

ความเห็นของผู้อานวยการฯ
..................................................................
..................................................................
ลงชื่อ......................................................
(..................................................)
.........../.........../.......

ส่วนที่ 4
ข้อบังคับ ระเบียบ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
4.3 ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. 2544
4.4 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
4.5 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
4.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
4.7 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที2่ 5 กันยายน 2550
เรื่องแนวทางการกาหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4.8 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 114/2547 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่องวงเงินสารองจ่ายและวงเงินนาฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา
4.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4.10 หนังสือคู่มือ ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและรายการต่างๆตามระบบการบัญชีส่วนราชการ
เกณฑ์คงค้าง ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
4.11 คู่มือระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หลักการบันทึกรายการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2556
4.12 คู่มือการบิหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 2560
4.13 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

ส่วนที่ 5
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน เรื่องลูกหนี้เงินยืมราชการ
1. สัญญาการยืมเงินมีเอกสารประกอบ 1. สัญญาการยืมเงินมีเอกสารประกอบ
การยืมครบถ้วนทุกสัญญาและ
การยืมครบถ้วนทุกสัญญาและ
จัดทา 2 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่งานการเงิน
จัดทา 2 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่งานการเงิน
1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ
1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ
2. สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
2. สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจก่อนจ่ายทุกครั้ง
จากผู้มีอานาจก่อนจ่ายทุกครั้ง
3. รับคืนเงินยืม กรณีเป็นเงินสด
3. รับคืนเงินยืม กรณีเป็นเงินสด
ออกใบเสร็จรับเงินทันที และ
ออกใบเสร็จรับเงินทันที และ
กรณีเป็นใบสาคัญ ออกใบรับ
กรณีเป็นใบสาคัญ ออกใบรับ
ใบสาคัญ รวมทั้งบันทึกรับคืน
ใบสาคัญ รวมทั้งบันทึกรับคืนเงิน
เงินยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
ยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
4. กาหนดมาตรการติดตามลูกหนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร

1. สัญญาการยืมเงินมีเอกสารประกอบ
การยืมครบถ้วนทุกสัญญาและ
จัดทา 2 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่งานการเงิน
1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ
2. สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจก่อนจ่ายทุกครั้ง
3. รับคืนเงินยืม กรณีเป็นเงินสด
ออกใบเสร็จรับเงินทันที และ
กรณีเป็นใบสาคัญ ออกใบรับ
ใบสาคัญ รวมทั้งบันทึกรับคืนเงิน
ยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
4. กาหนดมาตรการติดตามลูกหนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร
5. มีการดาเนินการตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้

1. สัญญาการยืมเงินมีเอกสารประกอบ
การยืมครบถ้วนทุกสัญญาและ
จัดทา 2 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่งานการเงิน
1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ
2. สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจก่อนจ่ายทุกครั้ง
3. รับคืนเงินยืม กรณีเป็นเงินสด
ออกใบเสร็จรับเงินทันที และ
กรณีเป็นใบสาคัญ ออกใบรับ
ใบสาคัญ รวมทั้งบันทึกรับคืนเงิน
ยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
4. กาหนดมาตรการติดตามลูกหนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร
5. มีการดาเนินการตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้
6. จัดทารายงานลูกหนี้คงเหลือ
เป็นประจาทุกเดือนเสนอผู้บริหาร
ทราบและสั่งการ

1. สัญญาการยืมเงินมีเอกสารประกอบ
การยืมครบถ้วนทุกสัญญาและ
จัดทา 2 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่งานการเงิน
1 ฉบับ ให้ผู้ยืม 1 ฉบับ
2. สัญญาการยืมเงินได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจก่อนจ่ายทุกครั้ง
3. รับคืนเงินยืม กรณีเป็นเงินสด
ออกใบเสร็จรับเงินทันที และ
กรณีเป็นใบสาคัญ ออกใบรับ
ใบสาคัญ รวมทั้งบันทึกรับคืนเงิน
ยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน
4. กาหนดมาตรการติดตามลูกหนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร
5. มีการดาเนินการตามมาตรการ
ติดตามลูกหนี้
6. จัดทารายงานลูกหนี้คงเหลือ
เป็นประจาทุกเดือนเสนอผู้บริหาร
ทราบและสั่งการ
8. ลูกหนี้เงินยืมคงค้างในทะเบียนคุม
ลูกหนี้ตรงกับจานวนเงินตามสัญญา
การยืมเงินที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ส่งใช้
คืนเงินยืมและตรงกับยอดคงเหลือ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ธนาคารพาณิชย์งบทดลองระบบ
GFMIS

ภาคผนวก
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รายชื่อคณะจัดทาคูม่ ือการบริหารจัดลูกหนีเ้ งินยืม
1. นางสาวพัชรินทร์ อักษรผอม
2. นางสาวอัจฉรา มานะอริยะกุล
3. นางจุฬีพร เฟื่องสุวรรณ์
4. นางณิชมน เหล่าเมฆ
5. นางสาวพนิดา สวาสดิ์
6. นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์งาม
7. นางสมสุข ประเสริฐสกุล
8. นางสาวนฤมล ปิยะกมลนิรันดร์
9. นายนิพนธ์ โชคสมบูรณ์
10. นางสาวศุภนิต เสือดา
11. นางสาวเสาวนีย์ บุญเชิด

รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
วิทยาลัยเทคนิคจันทรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
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