


 
การยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ 

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
 
เงื่อนไขการยืมเงิน 
 - ผู้มีสิทธิท าสัญญายืมเงิน สามารถยืมได้เพียง 1 สัญญา โดยต้องส่งชดใช้คืนเงินยืมตามสัญญา            
จนครบถ้วนก่อน จึงจะมีสิทธิท าสัญญายืมเงินฉบับใหม่ในครั้งต่อไป 
 
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ 
 1. ผู้ยืมน าสัญญายืมเงินพร้อมเอกสารประกอบ จ านวน 1 ชุด ติดต่อที่งานการเงิน ล่วงหน้า 5 วันท าการ 
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจ านวนเงินที่ยืม 
 3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้อ านวยการ 
 4. เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินราชการ 
 5. การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และ
ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน 
 6. จัดท าเช็คจ่ายเงินให้ผู้ยืม 
 
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ  
 กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ  
 1. สัญญาการยืมเงิน  จ านวน  2  ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยืมให้ครบถ้วน 
 2. หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ จ านวน 1 ชุด (ผู้ยืมเงินราชการจะต้องมีชื่อ      
 ในค าสั่งให้ไปราชการ) 
 3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ / ฝึกอบรม 
 1. สัญญายืมเงิน  จ านวน  2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยืมให้ครบถ้วน (ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม) 
 2. โครงการฝึกอบรม จ านวน 1 ชุด 
 3. ตารางก าหนดการประชุม / อบรม จ านวน 1 ชุด 
 4. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
 
การส่งใช้ใบส าคัญจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
 1. ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี้ 
  - การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน 
  - เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 
  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ / ฝึกอบรม 
  - ยืมไปปฏิบัติราชการอ่ืน 
 2. ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง (สิ้นสุดการอบรม)  
  - เดินทางไปราชการ 
  - เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 
 
                        ในกรณี... 
 
 
 



 
 
 
   
 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว ภายหลังมีเหตุต้องทักท้วง ให้เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้
ยืมทราบโดยเร็ว แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามข้อทักท้วง ภายใน 15 วัน นับจากวันทีรับทราบข้อทักท้วง หากผู้ยืม
มิได้ด าเนินการตามข้อทักท้วง และไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ ก็ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน 
โดยถือว่า ผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 
           
กรณีไม่สามารถชดใช้เงินยืมราชการได้ตามก าหนดเวลา 
 1. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเตือนด้วยวาจา ภายใน 3 วัน และท าหนังสือแจ้งเตือนภายใน 7 วัน 
 2. ผู้ยืมท าบันทึกข้อความเพ่ือขอขยายเวลาได้ 15 วัน ยื่นต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 
 3. หากขยายเวลาตามก าหนดแล้ว ยังไม่สามารถชดใช้เงินยืมได้ งานการเงินท าบันทึกเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ เพ่ือด าเนินการตามสัญญาการยืมเงินที่ได้จัดท าไว้ 
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แบบ 8500 

สัญญาการยมืเงนิ 
 

ยนืต่อ………………………………………………………………………….(1) 

 
เลขท่ี…………………… 

วนัครบก าหนด 

……………………… 

ขา้พเจา้……………………………………….…………ต าแหน่ง…………………………………….. 
สังกดั…………………………………………………………..จงัหวดั………………………………………… 
มีความประสงคข์อยมืเงินจาก……………………………………………………………………………………(2) 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ…………………………………………………………………(3) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(ตวัอกัษร)………………………………………………………….รวมเงิน (บาท)  

ขา้พเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคญัคู่จ่ายท่ีถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ส่งใช้ภายในก าหนดไวใ้นระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั คือภายใน.............วนั  
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินน้ี ถา้ขา้พเจา้ไม่ส่งตามก าหนด ขา้พเจา้ยนิยอมให้หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ชดใชจ้  านวนเงินท่ียมืไปจนครบถว้นไดท้นัที 

ลงช่ือ………………………………………..………..ผูย้มื   วนัท่ี……………………………………………… 

เสนอ…………………………………………………………………(4) 

ไดต้รวจสอบแลว้เห็นสมควรอนุมติัใหย้มืตามใบยมืฉบบัน้ีได ้จ  านวน……………………………..บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………..…………..   วนัท่ี……………………………………………… 

ค าอนุมัติ 

อนุมติัใหย้มืตามเง่ือนไขขา้งตน้ได ้เป็นเงิน…………………………………………………………บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………..…..ผูอ้นุมติั   วนัท่ี……………………………………………… 

ใบรับเงิน 

ไดรั้บเงินยมืจ านวน……………………..บาท (………………………………………………………...) 
ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ลงช่ือ…………………………………..…………..ผูรั้บเงิน   วนัท่ี……………………………………………… 
(ดา้นหนา้) 

 



รายการส่งใช้เงนิยมื 

คร้ังที่ วนั เดือน ปี 
เงินสด หรือ 
ใบส าคัญ 

จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือช่ือผู้รับ ใบรับเลขที่ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ  (1) ย่ืนต่อ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอ่ืนใดท่ี
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

 (2) ให้ระบุช่ือส่วนราชการท่ีจ่ายเงินยืม 
 (3) ระบุวตัถปุระสงค์ท่ีจะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
 (4) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมติั       (ดา้นหลงั) 

 

 



 
 

ส่วนราชการ  งานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางใหญ่ โทร. 130 

ที ่  นบ 0032.301.2/   วันที่                
เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่   

ตามค าสั่งที่ ................................................................ลงวันที่..................................................................
ได้อนุมัติให้ (     ) ข้าพเจ้า พร้อมคณะ รวม.....................ราย  เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร / 
โครงการ................................................................................................................................................................................... 
ระหว่างวันที่.................................................................................ณ.......................................................................................
จังหวัด.........................................................................................................................................................................................  

ในการนี้ ข้าพเจ้าขออนุมัติยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ดังนี้ 

1. ค่าลงทะเบียน    จ านวนเงิน...............................................บาท 
2. ค่าเช่าที่พัก    จ านวนเงิน...............................................บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน.................................................. จ านวนเงิน...............................................บาท 
        รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น................................................บาท 
ตัวอักษร (..............................................................................................................) โดยได้แนบสัญญา

การยืมเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

                                                 ผู้ยืมเงิน 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
 
                                                 ผู้ตรวจสอบหลักฐาน (งานการเงิน)  
          (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 
       เห็นควรอนุมัติ     
 
 
                (นายสรวิศ  งามพินิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

                      อนุมัติ         ไมอ่นุมัติ  
     
 
 
               (นายชูศักดิ์  วรงค์ชยกุล) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 

  



 

ส่วนราชการ  งานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบางใหญ่ โทร. 130 

ที ่  นบ 0032.301.2/   วันที่                
เรื่อง  ขออนุมัติยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่   

ด้วย โรงพยาบาลบางใหญ่ ได้อนุมัติให้กลุ่มงาน / ฝ่าย........................................................................
จัดท าโครงการ.........................................................................................................................................................................
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น จึงขอยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาลบางใหญ่            
งบ............................................................................................เพ่ือด าเนินการตามโครงการ ในวันที.่..................................... 
ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. .........................................................................................................จ านวนเงิน...........................บาท 
2. .........................................................................................................จ านวนเงิน...........................บาท 
3. .........................................................................................................จ านวนเงิน...........................บาท 
4. .........................................................................................................จ านวนเงิน...........................บาท 
5. .........................................................................................................จ านวนเงิน...........................บาท 
                 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น................................................บาท

ตัวอักษร (....................................................................................................................) โดยได้แนบสัญญาการยืมเงิน      
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

                                                 ผู้ยืมเงิน 
          (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
 
                                                 ผู้ตรวจสอบหลักฐาน (งานการเงิน)  
          (.................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 
       เห็นควรอนุมัติ     
 
 
                (นายสรวิศ  งามพินิจ) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

                      อนุมัติ         ไมอ่นุมัติ  
     
 
 
               (นายชูศักดิ์  วรงค์ชยกุล) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ 
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