
 
แนวปฏบิัติการยมืเงนิ 

โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา 

 

1. เอกสารประกอบการยมืเงนิ 

1.1 กรณีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม / จัดงาน/ประชุมเชงิปฎบิัตกิาร 

1. บันทกึขอ้ความขอยืมเงนิ (ตามแบบฟอร์ม) 

2. สัญญาการยืมเงนิ  จำนวน 2 ฉบับ (ตามแบบฟอร์ม) 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงนิ  จำนวน  2  ฉบับ (ตามแบบฟอร์ม) 

4. โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผูม้อีำนาจแล้ว 

5. ตารางการอบรม หรือประชุมสัมมนา 

6. หนังสือแจง้ใหม้าอบรม หรือประชุมสัมมนา 

7. หนังสือเชิญวทิยากร (กรณเีบกิค่าตอบแทนวทิยากร) 

 

      1.2 กรณีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

1. บันทกึขอ้ความขอยืมเงนิ (ตามแบบฟอร์ม) 

2. สัญญาการยืมเงนิ  จำนวน 2 ฉบับ (ตามแบบฟอร์ม) 

3. ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงนิ จำนวน  2  ฉบับ  (ตามแบบฟอร์ม) 

4. หนังสือแจง้ใหไ้ปเขา้ร่วมการอบรม, ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งได้รับอนุญาตจากผูม้อีำนาจแล้ว 

5. ตารางการอบรม 

6. รายละเอยีดงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรใหไ้ปร่วมประชุมสัมมนา หรืออบรม 

7. สำเนาหนังสือขออนุญาตไปราชการ (สำเนาถูกต้อง) 

 

• หากส่งเอกสารประกอบการยืมเงนิไม่ครบ  อาจพิจารณาไม่อนุมัตใิห้ยืมเงนิ  

• ส่งหลักฐานการขอยืมเงนิ ถึง เจา้หน้าท่ีการเงนิ ก่อนการใช้เงนิ 7  วัน 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

2. หลักฐานการส่งใช้เงนิยมื 

2.1  การอบรม และการประชุมสัมมนา 

  ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

2. ตารางการอบรม 

3. หนังสือแจง้ใหเ้ขา้รับการอบรม 

4. บัญชีลงเวลา (มเีวลามาและเวลากลับ) 

5. ใบสำคัญรับเงนิ (ผูรั้บจา้งทำอาหารเป็นผูล้งนามผูรั้บเงนิ และผูยื้มเงนิลงนามผูจ้่ายเงนิ) 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผูรั้บจา้งทำอาหาร โดยเจา้ของบัตรเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา 

  ค่าตอบแทนวทิยากร 

1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

2. ตารางการอบรม 

3. หนังสือเชิญวทิยากร 

4. ใบสำคัญรับเงนิ (วทิยากร ลงนามผูรั้บเงนิ และผูยื้มเงนิ ลงนามผูจ้่ายเงนิ) 

  ค่าสถานที ่

1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

2. ตารางการอบรม 

3. ใบเสร็จรับเงนิ 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 

1. หนังสือแจง้ใหไ้ปเขา้ร่วมการอบรม, ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งได้รับอนุญาตจาก ผูม้อีำนาจแล้ว 

2. ตารางการอบรม 

3. ใบเสร็จรับเงนิ (ค่าที่พัก) 

4. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 

5. หนังสือขออนุญาตไปราชการ (ตัวจริง)  

6. รายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือใหไ้ปอบรม ประชุม หรือสัมมนา 

7. โดยสารเคร่ืองบนิใหข้ออนุญาตในหนังสือขออนุญาตไปราชการ 

8. ใบเสร็จรับเงนิในการจ่ายค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (Itinerary Receipt) และกากต๋ัวเคร่ืองบนิ Boarding Pass 

 
 

 

 



 

                                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ...................................................................................................................................... 

ที ่.......................................................................... วันที.่.................................................................. 

เร่ือง    ขอยืม  (   )  เงนิทดรองราชการ    (   ) เงนิยืมราชการ  (   ) เงนิอื่นๆ..............................................   

 

เรียน  ผูอ้ำนวยการ 

  ขา้พเจา้    นางสาวรัศม ี ศรีกระทมุ   ตำแหน่ง  ครู    

สังกัด โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  มคีวามประสงค์ขอยืม  (   ) เงนิทดรองราชการ 

(   ) เงนิงบประมาณ  (   ) เงนิอื่นๆ..............................................   

จากแผนงบประมาณ................................................................................. 

ผลผลิต....................................................................กจิกรรม     ปัจฉมินิเทศ 

หมวดรายจ่าย...............................จำนวนเงนิ 15,000   บาท (หน่ึงหมื่นหา้พันบาทถว้น) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ    จัดกจิกรรมปัจฉมินิเทศ 

ระหว่างวันที่  วันที ่ 31  มนีาคม  2564  ณ  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ในการยืมเงนิคร้ังน้ี ขา้พเจา้จะส่งใช้เงนิยืมภายใน    (   ) 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงนิน้ี  

                                                                                 (   ) 15 วัน นับแต่วันกลับมาถงึ 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ลงช่ือ.............................................ผูยื้มเงนิ 

             (............................................) 

 

 

(สำหรับเจา้หน้าที่) 

เรียน  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

  ได้ตรวจสอบแล้ว ผูยื้มเงนิรายน้ี มไิด้เป็นลูกหน้ีคา้งเงนิยืมของทางราชการ 

  เห็นควร  อนุมัติใหยื้มเงนิ   (   ) เงนิทดรองราชการ    (   ) เงนิงบประมาณ  

จำนวน  15,000   บาท    (หน่ึงหมื่นหา้พันบาทถว้น)  ได้ 

  จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และลงนามสัญญาการยืมเงนิ 

 

ลงช่ือ....................................... 

         (............................................) 

 



 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงนิทดรองราชการ / เงนิยมืราชการ 

 

รายการ 

ค่าใช้จ่าย  

รวม เบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ วทิยากร อาหาร 

กลางวัน 

อาหารว่างและ

เครื่องด่ืม 

ค่าอาหารกลางวัน 

นักเรยีนจำนวน 500 คนๆละ 30 บาท 

    15,000  15,000 

        

        

        

        

        

        

        

        

รวม     15,000  15,000 

 

 

        ลงช่ือ..............................................ผูป้ระมาณการ/ผูยื้ม 

                 (นางสาวรัศม ี ศรีกระทุม) 

หมายเหตุ 1.  ผูยื้มเงนิ เป็นผู้จัดทำประมาณการฯ 

  2.  ผูยื้มเงนิต้องประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องจ่ายจริงในการจัดกจิกรรมน้ัน ๆ  

  3.  เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ / เงนิยืมราชการ  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปน้ี 

   3.1 กรณเีพ่ือจัดอบรม / หรือจัดงาน 

    3.1.1.  โครงการที่ได้รับการอนุมัติ จาก ผอ. แล้ว 

    3.1.2  ตารางการอบรมหรือประชุมสัมมนา 

    3.1.3  หนังสือแจง้ใหข้า้ราชการมาอบรมหรือประชุมสัมมนา 

    3.1.4  หนังสือเชิญวทิยากร (กรณเีบกิค่าตอบแทนวทิยากร) 

   3.2  กรณเีพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

    3.2.1  หนังสือแจง้ใหไ้ปเขา้ร่วมการอบรม, ประชุม หรือสัมมนา ซึ่งได้รับอนุญาตจาก 

              ผอ. แล้ว 

    3.2.2  สำเนาหนังสือขออนุญาตไปราชการ (สำเนาถูกต้อง) 

    3.2.2  รายละเอยีดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใหไ้ปร่วมประชุมสัมมนา 

    3.2.3  ตารางการอบรม  



* หากส่งเอกสารประกอบการยืมเงิน ไม่ครบ  อาจพิจารณาไม่อนุมัตใิห้ยืมเงินราชการ * 

ส่ง หลักฐานการขอยืมเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนการใช้เงิน  7  วัน 

 

                                   บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ................................................................................................................................. 

ที ่....................................................................วันที.่............................................................... 

เร่ือง    การส่งใช้เงนิยืมโครงการกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ   

 

เรียน  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

  ตามที่อนุมัติใหข้า้พเจา้  นาย / นาง / น.ส.   รัศม ี ศรีกระทุม    ยืมเงนิ 

(   ) ทดรองราชการ (   ) เงนิงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการจัดกจิกรรมปัจฉมินิเทศ  

 ณ   หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ระหว่างวันที่  31  เดอืน  มนีาคม  2565 

             ตามสัญญาการยืมเงนิ เลขที.่........../............ลงวันที่............................... จำนวนเงนิ  15,000  บาท 

  บัดน้ี ได้ดำเนินการตามงาน/โครงการ เสร็จส้ินแล้วโดยมคี่าใช้จ่าย ดังน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จา่ยในการฝกึอบรม สัมมนา จัดงาน 

1. ค่าเบี้ยเล้ียง                     ...................

บาท 

2. ค่าที่พัก                          ...................

บาท 

3. ค่าพาหนะ                       ...................

บาท 

4. ค่าลงทะเบยีน                  ...................

บาท 

5. อื่นๆ                              ...................

บาท    

1. ค่าอาหาร                              15,000 บาท 

2. ค่าสถานที ่                          ..................

บาท 

3. ค่าตอบแทนวทิยากร              ..................

บาท 

4. ...............................................  .................

บาท 

5. ...............................................  .................

บาท 

           รวมทัง้ส้ิน                    .....................

บาท 

         รวมทั้งส้ิน     15,000  บาท 

 

 คนืเงนิสด จำนวน...........................................บาท (.........................................................................) 

   เห็นควร  ส่งหลักฐานใหก้ลุ่มงานบริหารการเงนิและสินทรัพย์ 

   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      

 



       (ลงช่ือ)..........................................ผู้ยืมเงนิ 

                 (นางสาวรัศม ี ศรีกระทุม) 

 

 

 

 

แบบ 8500 

สัญญาการยมืเงนิ 

 

ย่ืนต่อ ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา 

 

   เลขท่ี ........................... 

วันครบกำหนด            

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

 

ข้าพเจา้  นางสาวรัศม ี ศรกีระทุม        ตำแหน่ง         คร ู

สังกัด  โรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา        จังหวัด  สกลนคร 

มคีวามประสงค์ขอยืมเงนิจาก   

เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย  กจิกรรมปัจฉมินเิทศ        ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าอาหารกลางวันนักเรยีนจำนวน  500  คน  คนละ  30  บาท  จำนวน  1  มื้อ  

ค่าท่ีพัก............................................................................................................................... 

ค่าพาหนะ........................................................................................................................... 

ค่าลงทะเบียน..................................................................................................................... 

อ่ืนๆ..................................................................................................................................... 

           15,000           บาท 

.......................................บาท 

.......................................บาท 

.......................................บาท 

.......................................บาท 

(ตัวอักษร –หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถว้น)    รวมเงนิ (บาท)         15,000                บาท 

                     ข้าพเจา้สัญญาว่าจะปฏบัิตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ     และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายท่ีถูกตอ้ง 

     พรอ้มท้ังเงนิเหลอืจ่าย  ( ถา้ม ี)  ส่งใชภ้ายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลัง  คือ  ภายใน.........วัน 

     นับแต่วันท่ีไดร้ับเงนินี้   ถ้าข้าพเจา้ไม่ส่งตามกำหนด   ข้าพเจา้ยินยอมให้หักเงนิเดอืน  ค่าจ้าง  เบ้ียหวัด บำเหน็จ 

     บำนาญ  หรอืเงนิอ่ืนใดท่ีข้าพเจา้พงึไดร้ับจากทางราชการ   ชดใชจ้ำนวนเงนิท่ียืมไปจนครบถว้นไดทั้นที 

 

    ลายมอืชือ่................................................................  ผูยื้ม         วันท่ี.......................................................... 

 

เสนอ  ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสกลนครพัฒนศกึษา  

        ไดต้รวจสอบแลว้   เห็นสมควรอนุมัตใิห้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได ้     จำนวน         15,000                 บาท                 

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถว้น) 

ลงชื่อ.......................................................................................       วันท่ี.......................................................... 

 

คำอนุมัติ 
 

             อนุมัตใิห้ยืมตามเงื่อนไขข้างตน้ได ้                                 เป็นเงนิ        15,000                บาท 



(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถว้น) 

ลงชื่อผูอ้นุมัต.ิ...........................................................................     วันท่ี ............................................................ 

ใบรับเงนิ 

           ไดร้ับเงนิยืมจำนวน         15,000                 บาท         (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถว้น) 

ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

 

     ลงชื่อ........................................................................ ผูร้ับเงนิ    วันท่ี ............................................................. 

                                        

             รายการสง่ใช้เงนิยมื                                          หน้า  2 

 

ครัง้

ท่ี 
วัน เดอืน ปี 

รายการส่งใช ้

คงค้าง ลายมอืชื่อผูร้ับเงนิ ใบรับเลขท่ี เงนิสด หรอื 

ใบสำคัญ 

จำนวนเงนิ  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

 

หมายเหตุ     (1)    ย่ืนต่อ  ผูอ้ำนวยการกองคลัง   หัวหนา้กองคลัง   หัวหนา้แผนกคลัง   หรือตำแหน่งอ่ืนใด 

                                  ท่ีปฏบัิตงิานเช่นเดยีวกันแลว้แต่กรณ ี

(2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการท่ีจ่ายเงนิยืม 

(3)  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะนำเงนิยืมไปใชจ้่าย 

(4)  เสนอต่อผูม้อีำนาจอนุมัติ 

 


	บันทึกข้อความ
	ส่วนราชการ......................................................................................................................................
	บันทึกข้อความ

	ส่วนราชการ.................................................................................................................................

