การยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
เงื่อนไขการยืมเงิน
- ผู้ มีสิ ทธิ ทาสั ญญายื มเงิ น สามารถยื มได้เ พี ยง 1 สั ญ ญา โดยต้ องส่ ง ชดใช้คื นเงิน ยื มตามสั ญ ญา
จนครบถ้วนก่อน จึงจะมีสิทธิทาสัญญายืมเงินฉบับใหม่ในครั้งต่อไป
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ
1. ผู้ยืมนาสัญญายืมเงินพร้อมเอกสารประกอบ จานวน 1 ชุด ติดต่อที่งานการเงิน ล่วงหน้า 5 วันทาการ
2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจานวนเงินที่ยืม
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้อานวยการ
4. เสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินราชการ
5. การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จาเป็น และ
ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
6. จัดทาเช็คจ่ายเงินให้ผู้ยืม
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ
กรณียืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ
1. สัญญาการยืมเงิน จานวน 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยืมให้ครบถ้วน
2. หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ จานวน 1 ชุด (ผู้ยืมเงินราชการจะต้องมีชื่อ
ในคาสั่งให้ไปราชการ)
3. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ / ฝึกอบรม
1. สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยืมให้ครบถ้วน (ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม)
2. โครงการฝึกอบรม จานวน 1 ชุด
3. ตารางกาหนดการประชุม / อบรม จานวน 1 ชุด
4. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
การส่งใช้ใบสาคัญจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)
1. ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี้
- การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน
- เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ / ฝึกอบรม
- ยืมไปปฏิบัติราชการอื่น
2. ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันกลับมาถึง (สิ้นสุดการอบรม)
- เดินทางไปราชการ
- เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ในกรณี...

-2ในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว ภายหลังมีเหตุต้องทักท้วง ให้เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้
ยืมทราบโดยเร็ว แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามข้อทักท้วง ภายใน 15 วัน นับจากวันทีรับทราบข้อทักท้วง หากผู้ยืม
มิได้ดาเนินการตามข้อทักท้วง และไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ ก็ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
โดยถือว่า ผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น
กรณีไม่สามารถชดใช้เงินยืมราชการได้ตามกาหนดเวลา
1. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งเตือนด้วยวาจา ภายใน 3 วัน และทาหนังสือแจ้งเตือนภายใน 7 วัน
2. ผู้ยืมทาบันทึกข้อความเพื่อขอขยายเวลาได้ 15 วัน ยื่นต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
3. หากขยายเวลาตามกาหนดแล้ ว ยั งไม่ ส ามารถชดใช้เงิ นยื มได้ งานการเงิ นทาบัน ทึกเสนอต่ อ
ผู้อานวยการ เพื่อดาเนินการตามสัญญาการยืมเงินที่ได้จัดทาไว้

แบบ 8500

สั ญญาการยืมเงิน

เลขที่……………………
วันครบกาหนด

ยืนต่อ………………………………………………………………………….(1)

………………………

ข้าพเจ้า……………………………………….…………ตาแหน่ง……………………………………..
สังกัด…………………………………………………………..จังหวัด…………………………………………
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก……………………………………………………………………………………(2)
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ…………………………………………………………………(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ตัวอักษร)………………………………………………………….รวมเงิน (บาท)
ข้า พเจ้าสั ญญาว่าจะปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บของทางราชการทุ กประการ และจะนาใบส าคัญคู่จ่า ยที่ ถู กต้อง
พร้ อมทั้งเงิ นเหลื อจ่าย (ถ้ามี) ส่ งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นจากคลัง คื อภายใน.............วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยมื ไปจนครบถ้วนได้ทนั ที
ลงชื่อ………………………………………..………..ผูย้ มื วันที่………………………………………………
เสนอ…………………………………………………………………(4)
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิให้ยมื ตามใบยืมฉบับนี้ได้ จานวน……………………………..บาท
(……………………………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..………….. วันที่………………………………………………
คาอนุมัติ
อนุมตั ิให้ยมื ตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นเงิน…………………………………………………………บาท
(……………………………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..…..ผูอ้ นุมตั ิ วันที่………………………………………………
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน……………………..บาท (………………………………………………………...)
ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ…………………………………..…………..ผูร้ ับเงิน วันที่………………………………………………
(ด้านหน้า)

รายการส่ งใช้ เงินยืม
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

เงินสด หรือ
ใบสาคัญ

จานวนเงิน

คงค้ าง

ลายมือชื่ อผู้รับ

ใบรับเลขที่

หมายเหตุ (1) ยื่นต่ อ ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ ากองคลัง หัวหน้ าแผนกคลัง หรื อตาแหน่ งอื่นใดที่
ปฏิ บัติงานเช่ นเดียวกันแล้ วแต่ กรณี
(2) ให้ ระบุชื่อส่ วนราชการที่ จ่ายเงินยืม
(3) ระบุวตั ถุประสงค์ ที่จะนาเงินยืมไปใช้ จ่าย
(4) เสนอต่ อผู้มีอานาจอนุมตั ิ
(ด้านหลัง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางใหญ่ โทร. 130
ที่ นบ 0032.301.2/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินบารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
ตามคาสั่งที่ ................................................................ลงวันที่..................................................................
ได้อนุมัติให้ ( ) ข้าพเจ้า พร้อมคณะ รวม.....................ราย เข้าร่วมประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ในหลักสูตร /
โครงการ...................................................................................................................................................................................
ระหว่างวันที่.................................................................................ณ.......................................................................................
จังหวัด.........................................................................................................................................................................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าขออนุมัติยืมเงินบารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียน
จานวนเงิน...............................................บาท
2. ค่าเช่าที่พัก
จานวนเงิน...............................................บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่น.................................................. จานวนเงิน...............................................บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น................................................บาท
ตัวอักษร (..............................................................................................................) โดยได้แนบสัญญา
การยืมเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผู้ยืมเงิน
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ผู้ตรวจสอบหลักฐาน (งานการเงิน)
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
เห็นควรอนุมัติ

(นายสรวิศ งามพินิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางใหญ่ โทร. 130
ที่ นบ 0032.301.2/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินบารุงโรงพยาบาลบางใหญ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
ด้วย โรงพยาบาลบางใหญ่ ได้อนุมัติให้กลุ่มงาน / ฝ่าย........................................................................
จัดทาโครงการ.........................................................................................................................................................................
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ ดั งนั้ น จึ งขอยื มเงิ นบ ารุ งโรงพยาบาลบางใหญ่
งบ............................................................................................เพื่อดาเนินการตามโครงการ ในวันที.่ .....................................
ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. .........................................................................................................จานวนเงิน...........................บาท
2. .........................................................................................................จานวนเงิน...........................บาท
3. .........................................................................................................จานวนเงิน...........................บาท
4. .........................................................................................................จานวนเงิน...........................บาท
5. .........................................................................................................จานวนเงิน...........................บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น................................................บาท
ตัวอักษร (....................................................................................................................) โดยได้แนบสัญญาการยืมเงิน
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ผู้ยืมเงิน
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ผู้ตรวจสอบหลักฐาน (งานการเงิน)
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
เห็นควรอนุมัติ

(นายสรวิศ งามพินิจ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางใหญ่

