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การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรเกี่ยวกับการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 

๓. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการยืมเงิน และข้ันตอนการส่ง 
ใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
          ๔.   เพ่ือใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการให้เข้าใจในกระบวนการการ
ท างาน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการยืมเงินนอกงบประมาณโดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดท าเช็ค การรับเช็ค การช าระหนี้ด้วยเงินสดและใบส าคัญ การลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และ
การตรวจสอบความถูกต้อง 
  

ค าจ ากัดความ 
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ หมายถึง จ านวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าไปทดรองใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับช าระคืนหรือรอการส่งใช้ใบส าคัญ หรือ เงินสด 
 ค่าวัสดุ หมายถึงรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ น
 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ
ราชการ  
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 ความรับผิดชอบ 
 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
 มีภาระหน้าทีเ่กี่ยวกับการยืมเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญายืมเงิน ตรวจสอบสัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ตรวจสอบ  
จ านวนเงินที่ยืม ตัวเลข ตัวอักษร ตรวจสอบเงินที่สามารถยืมได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดลง
นามผู้ตรวจสอบ พร้อมน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

- เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว (อธิการบดี/รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย) บันทึกข้อมูลใน 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (MIS)  

- พิมพ์เช็คสั่งจ่าย 
- พิมพ์ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายส่งมอบให้งานบัญชีด าเนินการต่อไป 
- จ่ายเช็คเงินยืมให้กับผู้ยืมเงิน มีข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) เขียนเลขที่ใบยืมที่มุมขวาบนของใบสัญญายืมเงิน และเขียนวันที่ที่ยืมเงิน 
(๒) เขียนเลขที่ใบยืมในใบขออนุมัติและเขียนวันที่ที่ยืมเงิน 
(๓) เขียนเลขที่เงินยืมในใบขออนุมัติไปราชการ  

- บันทึกลูกหนี้เงินยืมประจ าวันในระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(MIS) 

- บันทึกคืนเงินยืมตามฎีกาเงินยืม พร้อมทั้งออกเลขท่ีใบส าคัญให้เอกสารเบิกจ่ายและ 
บันทึกคืนเงินยืมด้วยเงินสด 

- จัดท าใบทวงหนี้กรณีลูกหนี้เงินยืมเกินก าหนดเวลา 
- จัดท ารายงานการแนบใบหน้าสัญญายืมเงิน 
- จัดพิมพ์รายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ 

ข้อมูล 
- บันทึกทะเบียนคุมการจ่ายลูกหนี้ประจ าวัน 
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มาตรฐานคุณภาพงาน         
 ๑. ตัวชีว้ัด : ระยะเวลาในการจัดท าเงินยืมทดรองราชการ  ไม่เกิน ๕ วัน  
 ๒. เกณฑ์ เวลา ๙ วัน มีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน 

เวลา ๗ วัน มีค่าเท่ากับ ๒ คะแนน 
เวลา ๕ วัน มีค่าเท่ากับ ๓ คะแนน 
เวลา ๓ วัน มีค่าเท่ากับ ๔ คะแนน 
เวลา ๑ วัน มีค่าเท่ากับ ๕ คะแนน 
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เงินยืมนอกงบประมาณ 

 การยืมเงินเพ่ือส ารองจ่ายส าหรับภารกิจราชการเท่านั้น เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และ

จะต้องด าเนินการยืมเงินและเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติ

ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการเงินมหาวิทยาลัย และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดที่ ๕ การเบิก

จ่ายเงินยืม ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเวลา โดยต้อง

ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก การยืมนอกงบประมาณเพ่ือส ารองจ่ายและการเบิก

จ่ายเงิน จะต้องยืมเงินและเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยต้อง

ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ปฏิบัติงานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ เมื่อมีผู้อนุมัติ อนุมัติ

แล้วจึงจะท าการยืมเงินและเบิกจ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

รายการที่สามารถยืมเงินได้ ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. รายการค่าจ้างชั่วคราวส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่ต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 

๒. รายการค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
๓. รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
๔. งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอน
ประจ า แต่จ าเป็นต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่องานที่จ้างเสร็จ 

๕. งบรายจ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓)  
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ผู้ที่มีอ านาจอนุมัติยืมเงิน 
 ผู้ที่มีอ านาจอนุมัติยืมเงินได้แก่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผู้ที่มีสิทธิยืมเงิน 
๑. ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ

จากผู้บังคับบัญชา 
๒. ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้

ปฏิบัติงานตามเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณโดยจะต้องมีหนังสืออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

เอกสารประกอบการยืมเงิน 
๑. ผู้มีสิทธิยืมเงิน จัดท าบันทึกขออนุมัติ (ผ่านตามสายงานการบังคับบัญชา) และกรอกแบบ

สัญญาการยืมเงินต้นฉบับจ านวน ๑ ฉบับ และส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการยืมเงินแต่ละกรณี ดังนี้  
๑.๑ กรณียืมเงินเพ่ือการเดินทางไปราชการ 
 - จัดท าใบขออนุมัติไปราชการ กรณี จ านวนเงินที่ขอไปราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ให้ผู้ที่เซ็นอนุมัติเป็นคณะบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานตามสายงานนั้น 
 - จัดท าใบขออนุมัติไปราชการ กรณี จ านวนเงินที่ขอไปราชการเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ต้องให้ผู้ที่เซ็นอนุมัติเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   แนบต้นเรื่องที่จะไปราชการมาพร้อมกับขออนุมัติไปราชการ  
๑.๑ กรณียืมเงินเพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ 
 - จัดท าใบขออนุมัติซื้อ/จัดจ้าง เขียนรายละเอียดในใบขออนุมัติให้ครบถ้วน พร้อม
แนบใบขอซื้อวัสดุ/จ้าง และเขียนรายการที่จะจัดซื้อ/จ้าง ระบุจ านวนเงินแต่ละรายการ และ
ลงนามอนุมัติโดยผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย (กรณีที่ยืมเพ่ือใช้ในการจัดโครงการต่างๆแนบ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชามาด้วย) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินยืม 

 ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินยืมให้กับผู้มีสิทธิ์ เมื่อผู้ปฏิบัติงานเงินยืมรับสัญญา

ยืมเงินของแต่ละบุคคล มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

   - ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินที่ผู้ยืมแนบมาพร้อมกัน

บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๕ การเบิกจ่ายเงินยืม 

๒. การตรวจสอบสัญญายืมเงิน 
  - สัญญายืมเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่กรอกรายรายการเรียบร้อยแล้วพร้อม 

ส าเนาจ านวน 2 ฉบับ 
            - ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะท าการยืมเงินได้จะต้องเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ จัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ/จ้าง หรือไปราชการ 
            - ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง 
            - ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของผู้ยืม 
            - ตรวจสอบจ านวนเงิน ตัวอักษร ที่ยืมให้ถูกต้องตรงตามเอกสารแนบ 
            - ตรวจสอบ วันที่ การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ (ต้องไม่ยืมเงินหลังจากที่กิจกรรมหรือ
โครงการนั้นได้ด าเนินการไปแล้ว) 
            - ลงนามผู้ตรวจสอบในใบหน้าสัญญายืมเงิน จ านวน ๒ ฉบับ 
            - เสนอให้ผู้มีอ านาจเซ็นอนุมัติ 
              กรณีที่ เอกสารหลักฐานการยืมเงิน ไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนหน่วยงานหรือผู้ยืมเงินให้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง (เมื่อแก้ไขมาแล้วนั้น ผู้ตรวจสอบสัญญายืมเงินตรวจสอบสัญญายืมเงิน
ตามท่ีส่งให้ไปแก้ไขอีกครั้ง พร้อมทั้งลงนามในใบสัญญายืมเงิน จ านวน ๒ ฉบับ) 
              กรณีถูกต้องให้ ด าเนินการต่อไปตามขั้นตอน 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๗ จาก ๔๐ 

 

           ๓. ผู้ปฏิบัติงานจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่ายให้กับผู้ท าสัญญายืมเงินพร้อมกับจัดท าทะเบียนคุมเช็ค 
           ๔. เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและใบถอนเงิน 
           ๕. ผู้ยืมเงินรับเช็คเงินยืมจากเจ้าหน้าที่การเงิน  
  - ผู้ปฏิบัติงานต้องเขียนเลขที่ใบยืมเงินที่มุมขวาบนของสัญญายืมเงินทั้ง ๒ ฉบับ 
และประทับตราวันที่ ที่ผู้ยืมเงินมารับเช็ค 
  - ผู้ปฏิบัติงานต้องเขียนเลขที่ใบยืมเงินในใบขออนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมทั้ง
ประทับตราวันที่ ที่ผู้ยืมเงินมารับเช็ค 
  - ผู้ปฏิบัติงานต้องเขียนเลขที่ใบยืมในใบขออนุมัติไปราชการ 
  - ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บใบหน้าสัญญายืมเงิน จ านวน ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ คืนให้กับผู้ที่
ยืมเงินพร้อมทั้งเอกสารแนบ 
  - ผู้ปฏิบัติงานการเงินจ่ายเช็คเงินยืมให้แก่ผู้ยืมเงิน พร้อมทั้งเขียนเลขที่ใบยืมเงินที่
ต้นขั้วเช็ค วันที่ที่จ่ายเช็คเงินยืม และประทับตราวันที่ในเช็คที่จ่ายให้กับผู้ยืมเงิน 
            ๖.ผู้ปฏิบัติงานบันทึกการจ่ายเช็คประจ าวันตามใบหน้าสัญญายืมเงินและน าส่งให้เจ้าหน้าที่
บัญชีบันทึกบัญชีต่อไป 
            ๗. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินยืมจัดเก็บรักษาสัญญายืมเงิน ๑ ฉบับเข้าแฟ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๘ จาก ๔๐ 

 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนามในเช็คและใบถอนเงิน 

ทะเบียนคุมเช็คเก็บเข้าแฟ้ม 

การยืมเงินและการจ่ายเงินยืมนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
                               ผู้ยืมท าบันทึกและเขียนสัญญายืมเงิน 
                                  แนบเอกสารประกอบการยมืเงิน 

 

   
     น าสัญญายืมเงิน (๒ ฉบับ) พร้อมเอกสารประกอบส่งงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 

 
 

ไม่ถูกต้อง         
                                เจ้าหน้าที่การเงินงานบริหารคลัง 
                           และทรัพย์สินตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 

 
ถูกต้อง 

             
                         เสนออธิการบดี/รองอธิการบดี ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
 

         ไม่อนุมัติ                            อนุมัต ิ
                                            พิจารณาอนุมัติ                                                 

                                                          
 
 
 
 
 
 

                 
 

                                                                                          

 
 

ผู้ยืมเงินรับเช็คจากเจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าท่ีการเงินเก็บรักษาสญัญายืมเงินฉบับจริง 

เช็ค 

บันทึกข้อมูลในระบบ MIS จัดพิมพเ์ช็คสั่งจ่าย 
พร้อมกับบันทึกข้อความโอนเงิน 

บันทึกการจ่ายเช็คประจ าวันในระบบ MIS 
จัดท าใบส าคญัการลงบัญชีด้านจ่าย 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๙ จาก ๔๐ 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบ 
เอกสารการส่งใช้เงินยืม 

กรณสี่งใช้เงินสด 
เจ้าหน้าท่ีการเงินออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณสี่งใช้ใบส าคัญ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินลงรับใบส าคัญ 

ในระบบ MIS 

บันทึกล้างเงินยืมในระบบ MIS 

        ใบคืนเงินสด (เงินสด) 

เสนอผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

เจ้าหน้าท่ีการเงินหักล้าง 
เงินยืมในระบบ MIS 

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

                                    ผู้ยมืท าบันทึกขอส่งใช้สัญญายมืเงิน 

                                 เป็นใบส าคญัหรือเงินสด 
 

 

 

      ไม่ถูกต้อง        
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ไม่อนุมัต ิ    อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบส าคัญ (ฎีกา) 

พิจารณาอนุมัต ิ

ส่งเอกสารหน่วยตดัจ่าย 
งบประมาณ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๐ จาก ๔๐ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การบันทึกข้อมูลในระบบเพ่ือจัดท าเช็คเงินยืม 

๑.  เลือก       เข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (MIS) โดยการใส่   

 รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน  แลว้ กดตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.ใส่รหัสผู้ใช้งาน 

  ๒.ใส่รหัสผ่าน 

๓.ตกลง 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๑ จาก ๔๐ 

 

๒. เลือกเข้าเมนูที่ (๕) ลูกหนี้เงินยืม         เลือกเข้าเมนูที่ (๕.๑) พิมพ์เช็คลูกหนี้เงินยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.(๕.๑) พิมพ์เช็คลูกหนี้เงินยมื
ยืมยืม 

 ๑.(๕) ลูกหนี้เงินยืม 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๒ จาก ๔๐ 

 

๑.  เลือก            เพ่ือเพ่ิมข้อมูล        เลือกชื่อผู้ยืม        ใส่วันที่พิมพ์เช็ค       รายการที่ยืม      

- กรณยีืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในช่องวัตถุประสงค์เลือกเป็นค่าใช้จ่ายไป 

ราชการ ค าสั่ง/บันทึกข้อความ เลือกจ านวนวันที่ต้องส่งใช้คืน เป็น 15 วัน และใส่วันที่เริ่ม

นับ (ดูจากบันทึกข้อความขอไปราชการ) เลือกจากใบกันเงินเลขท่ี... และใส่เลขท่ีใบกันเงิน 

- กรณยีืมเพ่ือซื้อวัสดุ ค่าใช้สอย หรือค่าตอบแทน ต่างๆ ในช่องวัตถุประสงค์ให้เลือก 

ตามหมวดรายการที่ยืม และเลือกจ านวนวัน เป็น 30 วัน ใส่ชื่อผู้อนุมัติ (อธิการบดี/รอง

อธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย) ใส่จ านวนเงินในช่อง เช็คเลขท่ี 1 และใส่เลขท่ีเช็ค  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑เลือกเพ่ิมข้อมลู 

๒.เลือกชื่อผู้ยืม ๓.ใส่วันที่พิมพ์
เช็ค ๔.รายการที่ยืม 

๕.ใส่วัตถุประสงค์ 

๖.เลือกจ านวนวนัส่งใช ้

 ๗.วันที่เร่ิมนับ 

๘.เลือกจากใบกนัเงิน
เงินเงิน 

๙.ใส่เลขที่ใบกัน 

๑๐.ชื่อผู้อนุมัติ 
๑๑.ใส่จ านวนเงิน ๑๒.ใส่เลขที่ใบพิมพ์

เช็ค 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๓ จาก ๔๐ 

 

๒. เลือกพิมพ์เช็ค        เลือก OK          เลือกบันทึกข้อมูล  

 
 
 

 

 

 

๑.พิมพ์เช็ค 

๒.OK 

๓.บันทึกข้อมูล 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๔ จาก ๔๐ 

 

๓. พิมพ์ทะเบียนคุมเช็คประจ าวันคลิกเข้าเมนูที่ (๕) ลูกหนี้เงินยืม         เข้าเมนูที่ (๕.๖) 

ทะเบียนคุมเช็คเงนิยืม ใส่ปีงบประมาณ เลขที่เช็คเริ่มต้น ถึง เลขท่ีเช็ค (ตามเลขท่ีเช็คท่ี

จัดพิมพ์ในครั้งนั้นๆ) ใส่ทะเบียนคุมเช็คชื่อธนาคาร (ระบุธนาคาร) เงินบ ารุงการศึกษา – 

บ.กศ. (ระบุเลขท่ีบัญชี)         พิมพ์ 

  

 
 
 
 

๒.(๕.๖) ทะเบียนคุมเช็คเงินยืม
ยืม 

๑.(๕) ลูกหนี้เงินยืม
ยืม 
 

  ๓. ปีการศึกษา 

๔.เลขที่เช็คเร่ิมต้น 

๕.ถึงเลขที่เช็ค 

๖.ใส่ชื่อทะเบียนคุมเช็ค ธนาคาร (ระบุธนาคาร)
เงินบ ารุงการศึกษา – บ.กศ. (ระบุเลขที่บัญช)ี 

   ๗.พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๕ จาก ๔๐ 

 

 
๔. เลือกพิมพ์            ทะเบียนคุมเช็คลูกหนี้เงินยืมประจ าวัน ดังรูป           

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    พิมพ์ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๖ จาก ๔๐ 

 

การบันทึกลูกหนี้เงนิยืมประจ าวัน 

๑. เลือกเข้าเมนูที่ (๕) ลูกหนี้เงินยืม เข้าเมนูที่          (๕.๒) บันทึกลูกหนี้เงินยืม  

กด        เพ่ือเพ่ิมข้อมูล         ใส่เลขท่ีใบพิมพ์เช็คแล้วก็กด enter          กดบันทึก 

 

 

๑.(๕) ลูกหนี้เงินยืม 
๒.(๕.๒)บันทึกลูกหนี้เงินยมื 

๓.เลขที่ใบพิมพ์เช็ค 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๗ จาก ๔๐ 

 

๒. พิมพ์ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ลูกหนี้เงินยืม เข้าท่ี เมนู (๕)          (๕.๗) ใบส าคัญการ

ลงบัญชีด้านจ่ายลูกหนี้เงินยืม  ใส่วันที่ที่ต้องการจะพิมพ์         พิมพ์ 

 

 

 

 

 

๑.(๕) ลูกหนี้เงินยืม 

๒.(๕.๗) ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน   
จ่ายลูกหนี้เงินยืม 

๓.เลือกวันที ่

๔.พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๘ จาก ๔๐ 

 

๓. เลือก              ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ดังรูป 

 
 
 

 

พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๑๙ จาก ๔๐ 

 

การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 

๑. กรณีคืนเงินยืมด้วยใบส าคัญบันทึกคืนลูกหนี้เงินยืมเข้าที่เมนู (๕)         (๕.๓) บันทึกคืนเงิน

ยืม         ใส่เลขท่ีเงินยืม  enter วันที่คืนเงินยืมตามใบส าคัญ จ านวนเงิน แล้วคืนตามเลขที่

เอกสารเงินยืม         บันทึกข้อมลู 

 

 

 

๑.(๕) ลูกหนี้เงินยืม ๒.(๕.๓) บันทึกคืนเงินยมื 

๓.ใส่เลขที่ใบยืม
เงิน 

๔.ใส่วันที่ 

๕.ใส่จ านวน
เงินที่คืนตาม

ใบส าคัญ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๐ จาก ๔๐ 

 

๒. เข้าเมนูเดียวกับกรณีคืนใบส าคัญ กรณีคืนเงินสด ใส่เลขที่ใบยืมเงิน enter ใส่วันที่ที่คืนเงิน 

ใส่เลขท่ีใบเสร็จ enter แล้วก็ใส่จ านวนเงิน เลือกคืนตามขออนุมัติ         บันทึกข้อมูล 

 
 
 

 
 

๑.เลขที่ใบยืม 
๒.ใส่วันที่ที่คืน 

๓.ใส่เลขที่
ใบเสร็จ 

๔.ใส่จ านวนเงิน 

บันทึกข้อมูล 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๑ จาก ๔๐ 

 

พิมพ์ใบทวงลูกหนี้เงินยืมที่เกินก าหนด  

 พิมพ์ใบทวงลูกหนี้เงินยืมเกินก าหนด ทุกวันที่ ๑ และ วันที่ ๑๖ ของทุกเดือน 

๑. เข้าท่ีเมนู (๘.) รายงาน (๑)          (๘.๓๖) สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ แยก

ตามหน่วยงาน     

 

 

๑.เข้าท่ีเมนู (๘) รายงาน 
(๑)(๑) 

๒.(๘.๓๖) สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๒ จาก ๔๐ 

 

 
๒. ใส่วันที่ วันที่เราจะพิมพ์ใบทวงเงินยืม ลงชื่อผู้ทวงเงินยืม และใส่ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเงินยืม          พิมพ์ 

 

 
 
 

๑.ใส่วันที่ 

๒.ลงชื่อผู้ทวงเงินยืม 

๓.ต าแหน่งงานของ
ผู้ทวงเงินยืม 

๔.พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๓ จาก ๔๐ 

 

 
๓. เลือก          สรุปรายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณแยกตามหน่วยงาน ดังรูป 

 

 

 

 

พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๔ จาก ๔๐ 

 

๔. เข้าท่ีเมนู (๘) รายงาน (๑)         (๘.๒๗) พิมพ์ใบทวงหนี้/ใบเตือนเงินยืมใกล้ถึง
ก าหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 

๑.(๘) รายงาน (๑) 

 ๒.(๘.๒๗) พิมพ์ใบทวงหนี้/ใบ
เตือนเงินยืมใกล้ถึงก าหนดเวลา 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๕ จาก ๔๐ 

 

๕. ใส่ปีงบประมาณ ใส่ช่องครบก าหนดในวันที่ ชื่อผู้ยืมที่เกินก าหนด ลงชื่อหัวหน้างานบริหาร
คลังและทรัพย์สิน ต าแหน่ง         พิมพ์ 

 

 
 
 

 
 
 
 

๖.พิมพ ์

๑.ปีงบประมาณ 
๒.ครบก าหนดในวันที่ 

    ๓.ชื่อผู้ยืม 

   ๔.ลงชื่อ 
๕.ต าแหน่ง 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๖ จาก ๔๐ 

 

 
๖. เลือก           บันทึกข้อความ เรื่องเงินยืมทดรองราชการรายบุคคล เรียกรายชื่อผู้ยืมที่เกิน

ก าหนดช าระรายต่อไปจนกว่าจะครบตามจ านวนที่เรียกรายงานพิมพ์ใบทวงหนี้/ใบเตือนเงิน
ยืมใกล้ถึงเวลาจากระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (MIS)  

 
 
 

พิมพ ์



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๗ จาก ๔๐ 

 

เอกสารอ้างอิง           
๑. หนังสือจากส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลว. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การ 

ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หมวด ๕ การเบิกจ่ายเงินยืมข้อ ๕๓  
และข้อ ๕๘ 

๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว. ๙๖ ลว. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง  

รายการค่าใช้สอยตามข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ 
      ๕.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๔๕ ลว. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผังบัญชี
มาตรฐานเพ่ือใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๘ จาก ๔๐ 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
 

 
   สัญญายืมเงิน เลขที่ยืมเงิน                             . 

ยื่นต่อ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วันครบก าหนด                                        .                                           

. 
ข้าพเจ้า                                                        ต าแหน่ง                                     สังกัด                              . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์จะขอยืมเงินจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม                           ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเภทเงิน  บ.กศ.   กศ.บป.   งบประมาณแผ่นดิน   อื่นๆ ................................... รหัส                                       
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค าสั่งที่/บันทึกข้อความที่ .....................................ลว........................   
 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................................                                                                                                                        
 ค่าเบี้ยเลี้ยง  เป็นเงิน   
 ค่าที่พัก เป็นเงิน   
 ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน   
 ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน   
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
 ค่าตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน   
 ค่าอาหาร     เป็นเงิน   
 ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขที่     เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขที่     เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขที่   เป็นเงิน   
รวมเงิน  ตัวอักษร (                                                                                    ) (บาท)   
 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญจ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)ี ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ การเดินทางไปราชการ
ภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง และการยืมปฏิบัติการการอื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หัก  เงินเดือน  ค่าจ้าง  เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
 ลงลายมือชื่อ                                                         ผู้ยืม  วันที่                                                       . 
                         (                                                ) 
  เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้  จ านวน                                               บาท  (                                                                         ). 
 ลงชื่อ                                                                          วันที่                                                       . 

ค าอนุมัติ 
   อนุมัติให้ยืมเงินตามเง่ือนไขข้างต้น เป็นเงินจ านวน                                                  บาท (                                                                          ). 
 ลงชื่อผู้อนุมัติ                                                            วันที่                                                       . 

 
ใบรับเงิน 

 ได้รับเงินยืมจ านวน                                                       บาท (                                                       ).  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ                                                         ผู้รับเงิน    วันที่                                                        . 

เลขที่กันเงิน                      

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

) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๒๙ จาก ๔๐ 

 

 

        บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่     ……../………..   วันที ่
เร่ือง   ขออนุมัติยืมเงิน  
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้อนุมัติให้           
                  
วันท่ี       สถานท่ี           

อาศัยอ านาจตามมาตราที่ 31 (2) “ควบคุมดูแลกิจการ การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย” 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

ในการนี้       . จึงขออนุมัติยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานดังกล่าว 
เป็นเงิน     บาท (       ) จากเงิน    .รหัส             รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง   เป็นเงิน   
 ค่าที่พัก เป็นเงิน   
 ค่าลงทะเบียน เป็นเงนิ   
 ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน   
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
 ค่าตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน   
 ค่าอาหาร    เป็นเงิน   
 ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขท่ี     เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขท่ี    เป็นเงิน   
 อนุมัติซื้อ/จ้าง เลขท่ี   เป็นเงิน   

รวมเงิน   
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 (                                      ) 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๐ จาก ๔๐ 

 

ใบขออนุมัติไปราชการ 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่   ....................................................................   วันที่................................................................ 
เรื่อง  ขอไปราชการและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
อ้างถึง............................................................................................................................................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย................................................................................................................................ 
  ด้วยข้าพเจ้า..................................................................................และบุคคลต่อไปนี้ 
1..............................................................................................ต าแหน่ง................................................ 
2..............................................................................................ต าแหน่ง................................................ 
มีความจ าเป็นต้องไปราชการ  อบรม  ประชุม  สัมมนาเร่ือง................................................... 
อื่นๆ(ระบุ).............................................................ณ สถานที่............................................................ 
ต้ังแต่วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................ถึงวันที่..............เดือน.....พ.ศ................ 
เป็นประโยชน์ในด้าน  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ   อื่นๆ................ 
โดยขออนุญาต  ใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย  ใช้รถยนต์ส่วนตัวหมายเลขทะเบยีน.............................     
     ข้าพเจ้าไม่ขอเบิกคา่ใช้จ่ายใดๆในการไปราชการคร้ังนี้ขอเบิกคา่ใช้จ่ายตามงบประมาณดังนี้  
  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (...............................................) .........................บาท 
  ค่ายานพาหนะ    (...............................................) ........................................บาท 
  ค่าที่พัก     (...............................................) ........................................บาท 
  ค่าลงทะเบียน    (...............................................) ........................................บาท 
  ค่านิเทศ     (...............................................) ........................................บาท 
  ค่าวัสดุเช่ือเพลิง    (...............................................) ........................................บาท 
  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     (...............................................) ........................................บาท 
      รวม ........................................บาท 
ค่าใช้จ่ายตามประมาณการดังกลา่วมานี้ข้าพเจ้าใคร่ขอเบกิเงินจากเงนิ  บกศ. สมทบ กศ.บป 
 เงินงบประมาณ  เงินอืน่ๆ (ระบ)ุ............................................ของหน่วยงาน.............................. 
รหัส......................................................ในวงเงิน..............................บาท (..........................................) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 ลงช่ือ.......................................................... 
         (.....................................................) 
     ต าแหนง่......................................................... 
ความเห็นของหัวหนา้หน่วยงาน                                                   อนุมัติตามเสนอ    ไม่อนุมัติ 
...........................................................  
ลงช่ือ.............................................วันที่...................                                              ลงช่ือ............................................... 
ความเห็นเจ้าของงบประมาณ                                 (...........................................) 
............................................................                                                          วันที่..................................... 
ลงช่ือ.......................................วันที่............                                                   คณบดีคณะ  ..................................................... 
ได้กันเงินไว้แล้ว                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ 
...............................................................                                                            รองอธิการบดี........................................................ 
ลงช่ือ........................................วันที่.........                                                 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
        ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๑ จาก ๔๐ 

 
 

                                      

หนังสือขออนุมัติ [  ] ซื้อ [  ] จ้าง [  ] เช่า 
เลขที…่.…………/2560………              มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

วันที…่………เดือน…………………..พ.ศ…………. 
เรียน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
 ด้วยข้าพเจ้า       มีความประสงค์จะขออนุมัติ 
          

ลงชื่อ     ผู้ขออนุมัติ. /   /     
ลงชื่อ     หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสาขาวิชา  /       /     

 
เห็นสมควรอนุมัติตามโครงการ/งานที่เสนอ และได้กันเงิน    รหัส     
หมวด   [    ]   ค่าวัสด ุ   [    ]   ค่าใช้สอย [    ]   ค่าครุภัณฑ์ [  ]   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยอดยกมา   บาท  จ่ายครั้งนี้   บาท คงเหลือ บาท 
 ลงชื่อ     ผู้ควบคุมงบประมาณ………./………../…….. 
 
 
              งานพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดหาโดยให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยวิธี  ตกลงราคา เนื่องจาก วงเงินในการจัดหาพัสดุ มีราคา/ไม่เกิน 100,000 บาท และขอเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะ
กรรมการฯ  
             คณะกรรมการจัดซื้อ – จ้าง      คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุตรวจการจ้าง 
1      1   ประธานกรรมการ 
2      2   กรรมการ 
3      3   กรรมการ 
พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐาน  คือ   1.   บันทึกรายงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  ชุด 
           2.   รูปแบบ/แคตตาล็อก (กรณีเบิกค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินฯ ) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 ลงชื่อ…………………………….… หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ………/…………./………… 
 

กองนโยบายและแผนได้ตรวจสอบแล้วการด าเนินการครั้งนี้ตรงตามแผนและประเภทงบประมาณ 
 ลงชื่อ……….…………..…….…..ผู้ตรวจสอบงบประมาณ….………….../.………./…….. 
 ลงชื่อ………………...........…….ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน….…/………../….…... 
 
อนุมตัิตามงาน / โครงการที่เสนอ 
 

ลงชื่อ     ผู้อนุมตั ิ

 

                               วันที…่……/…………/…………. 
สัญญาการยืมเงนิเลขที…่………………….………  ลงวันที…่………./……………./…….…… 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๒ จาก ๔๐ 

 

    รายละเอียดของวัสดุ/ครุภัณฑ์  ที่จะขอ  [ ] ซ้ือ   [ ]  จ้าง 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535 

ที ่
รายการ 

 

ราคามาตรฐาน/ 
ราคาท่ีซ้ือหรือจ้างคร้ัง

หลังสุด 

ขอด าเนินการคร้ังนี ้ เหตุผลที่และความ
จ าเป็นที่ต้อง 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

จ านวน หน่วยละ รวมเงิน 

        

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   
 
ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  หรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน.....30.......วัน 
 

_______________ ________________    _______________ ________________      
   เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ        วัน   เดือน  ปี                     ผู้ขออนุญาต     วัน   เดือน   ปี 

[ ]   อนุมัติให้ด าเนินการได้   และท าให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
[ ]   ไม่อนุมตั ิ
  
      ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมตัิ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๓ จาก ๔๐ 

 

 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       งานบริหารคลังและทรัพย์สนิมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

ที่                              วันท่ี……..เดือน…………….. พ.ศ. ………. 
 
เร่ือง       ขอใหล้งนามใบถอนเงินและเช็ค ธนาคาร....................... 
 

เรียน       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.  ใบถอนเงินธนาคาร................ จ านวน …..  ฉบับ 
 2.  ใบฝากเงินธนาคาร…………….. จ านวน .....  ฉบับ 
 3.  เช็คธนาคาร…………………….... จ านวน ……  ฉบับ 
  

  ตามที่งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ได้มีการเบิกจ่ายเช็คเงินยืมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าวันที่... ....เดือน ...........พ.ศ. .............. จ านวนเงิน  ............... บาท 
(.....................................................................) ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านลงนามในใบถอนเงิน
ธนาคารออมสิน เพื่อท าการถอนเงินจากบัญชีเงินบ ารุงการศึกษา-บ.กศ.(ม.รภ.เพชรบุรี) เลขที่ ......................
เป็นจ านวนเงิน .................บาท (......................................................) เพื่อโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันเงินบ ารุง
การศึกษา บ.กศ. (ม.รภ.เพชรบุรี) เลขที่ ................................................ ตามจ านวนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม   
  
  
                   

  (....................................) 
             ต าแหน่ง.................................... 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๔ จาก ๔๐ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ทะเบียนคุมเช็คธนาคารออมสินเงินบ ารุงการศึกษา-บ.กศ. 0-000005007-1 

เลขที่เช็ค ฎีกาที่ รายการ เจ้าหนี้-ผู้เบิก  จ านวนเงิน  ผู้ลงนาม วัน เดือน ปี 

 
      

 
    

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

รวม 
 

      
 
 
ลงชื่อ........................................................(ผู้จัดท า) ลงชื่อ...............................................(ผู้ตรวจสอบ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๕ จาก ๔๐ 

 

แบบฟอร์มใบรับมอบฉันทะการรับเช็ค 

เรียน หัวหน้างานบริหารคลังและทรัพย์สิน 

 ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง................................................................. 

ขอมอบฉันทะการรับเช็คให้กับ...............................................ต าแหนง่................................................................. 

เป็นผู้รับเช็คค่า..................................................................................................................................แทนข้าพเจ้า 

 ลงวันท่ี......................................................................... 

  ทั้งนี้ให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบ 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบ 

     ลงช่ือ...................................................................พยาน 

     ลงช่ือ...................................................................พยาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๖ จาก ๔๐ 

 

ใบมอบฉันทะ 

                                                                        ใบมอบฉันทะเลขที่............................... 

เรียนอธิการมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบรุี 

 ข้าพเจ้า.....................................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 

กอง....................................................................กรม....................................................จังหวัด…………………………………………… 

อยู่บ้านเลขที่......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................................ 

ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................... 

ขอมอบฉันทะให้...........................................................................................................ต าแหน่ง.................................................... 

กอง....................................................................กรม....................................................จังหวัด...................................................... 

อยู่บ้านเลขที่......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................................... 

ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................... 

เป็นผู้รับเงินดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้า 

1. เงิน............................................................................................................................................................................
จ านวน.....................................................................................................บาท (...........................................................................)  

ทั้งนี้เน่ืองจากข้าพเจา้.................................................................................................................................................................... 

 ในการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี ้โปรดจ่าย................................................................................................................. 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ 

    ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงชื่อ......................................................................(พยาน)               

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

    ลงชื่อ......................................................................(พยาน) 

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

ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ได ้

ลงชื่อ........................................................ผู้เบิก 

ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๗ จาก ๔๐ 

 

แบบฟอร์มส าหรับการคืนเงินยืม 

เลขท่ีใบเงินยืม ช่ือผู้ยืม 
ใบกันเงินเลขท่ี จ านวนเงินท่ียืม จ านวนเงินท่ีส่งใช่เงินยืม 

ล าดับที ่ เลขท่ี บ./เลขท่ีขออนุมัต ิ คืนใบส าคัญ(ฎีกา) คืนเงินสด 
จ านวน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๘ จาก ๔๐ 

 

ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วันที่.............เดือน...............พ.ศ. ............ 

รายการ รหัสบัญชี เดบิต เครดิต 

ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 

            เงินฝากธนาคาร 000000500710 

 xxxx   

xxxx 

 

  xxxx  xxxx  

ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ท า ผู้อนุมัติ ผู้ลงบัญชี 

หมายเหตุ  ช่องอนุมัติให้ใช้ในกรณีใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่ายและท่ัวไป 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๓๙ จาก ๔๐ 

 

                                      (ด้านหลัง)                 เลขที่ใบยืม 1000/2560 

                                        รายงานการส่งใช้เงินยืม 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
รายการส่งใช้ (จ่ายเงินยืม) 

คงค้าง 
ลายมือชื่อ 
ผู้รับเงิน 

ใบรับ
เลขที่ เงนิสดหรือใบส าคัญ จ านวนเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
หมายเหตุ (1) ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง 
        หรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 
   (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
   (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
   (4) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๔๐ จาก ๔๐ 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน โดยใช้ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (MIS) 
ประกอบด้วย 

๑. ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร 
๒. ฐานข้อมูลระบบงบประมาณ 
๓. ฐานข้อมูลระบบลูกหนี้เงินยืม 
๔. ฐานข้อมูลระบบการบัญชี 
๕. ฐานข้อมูลระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลาย
ฉบับควรระมัดระวังด าเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นการด าเนินการที่มีบทบาทหน้าที่อันส าคัญ ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบติงานด้วยความถูกต้องมี
ความรอบคอบ ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  

๒. ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องศึกษาข้อบังคับ ประกาศ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎหมาย            
ด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๓. คู่มือนี้เป็นการด าเนินการครั้งแรก อาจมีข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือนี้ ควรเก็บ 
รวบรวมข้อมูลหรือข้อบกพร่องจากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานด้าน
นี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
แก้ไขครั้งที ่ วันที่เริ่มใช้  หน้า ๔๑ จาก ๔๐ 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


