
หลักเกณฑยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ และการสงชดใชเงินยืม 

 

1. การยืมเงินราชการ  
 เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณเพื่อใชในการจัดประชุม ฝกอบรม/สัมมนา คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ซึ่งผูประสงคขอยืมไดสงสัญญายืมเงินลวงหนากอนใชเงินไมนอยกวา 7 วันทําการ 
2. การยืมเงินทดรองราชการ 
 เงินทดรองราชการ คือ เงินที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวสํารองจายตามที ่
ระเบียบกําหนด ซึ่งผูประสงคขอยืมเงินมีความจําเปนตอการใชจายเงินเปนกรณีเรงดวน (3 – 5 วัน) ภายหลัง 
จากที่ไดสงสัญญายืมเงิน 
 
ประเภทการยืมเงิน และเอกสารประกอบการสงเรื่องยืมเงิน 

1. จัดประชมุเชิงปฏิบตัิการ/อบรม/สัมมนา/โครงการตางๆ 
 1.1 สําเนาบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการตางๆ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ โดยระบุ 
  - หัวขอประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
  - จํานวนบุคลากรที่เขารวม 
  - ระบุวงเงินคาใชจาย 
  - ระบุแหลงเงนิท่ีจะใชจาย 
 1.2 สําเนารายละเอียดโครงการจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/กําหนดการ 
 1.3 ประมาณการคาใชจายใหใกลเคยีงความเปนจริงมากที่สุด 
 1.4 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ หรือสัญญาการยืมเงินและการใชบัตรเครดิตราชการ     
โดยลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 2.1 สําเนาบันทึก/คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ขอสั่งการ ที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเดินทางไปราชการโดยระบุ 
  - วัตถุประสงค วัน เวลา และสถานที่ไปราชการ 
  - รายชื่อผูเดินทาง 
  - วงเงินคาใชจาย 
  - แหลงเงนิท่ีจะใชจาย 
 2.2 ประมาณการคาใชจายใหใกลเคยีงความเปนจริงมากที่สุด 
 2.3 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500) จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืมใหครบถวน (ผูยืมตองเปนคนใด    
คนหนึ่งในคณะเดินทาง) 
 2.5 สัญญาค้ําประกัน (กรณีพนักงานราชการเปนผูยืม) 
 2.6 สิ้นสุดการเดินทางผูยืมสงใชใบสําคัญ/เงินเหลือจาย (เคลียรเงิน) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง 
 2.7 กรณีมีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา 30 % ของวงเงินยืมหรือบางรายการที่สงใชคืนเงินสดเต็ม
จํานวนใหแนบบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบดวย 
 
 



การชดใชเงินยืม 

หลักเกณฑการสงชดใชเงินยืม เปนดังนี ้

ประเภทการสงชดใช และเอกสารประกอบการสงชดใชเงินยืม 

1. คาใชจายจัดประชมุราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝกอบรม สัมมนา โครงการตางๆ 
 1.1 บันทึกนําสงหลักฐานใบสําคัญ/เงินเหลือจาย (ถามี) (กรณีสงชดใชลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด       
ในสัญญาใหแจงเหตุผลประกอบดวย) 
 1.2 บันทึกตนฉบับขออนุมัติจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการตางๆ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ        
หรือใชสํ าเนากรณีตนฉบับแนบอยู กับเรื่อง อ่ืน โดยใหหมายเหตุไววาตนฉบับแนบอยูกับ เรื่ องใด             
พรอมแนบรายละเอียดโครงการจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/กําหนดการ 
 1.3 รายชื่อผูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการตางๆ 
 1.4 เฉพาะกรณีจัดฝกอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการขอใหมีบัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมอบรม          
แนบประกอบดวย 
 1.5 หนังสือเชิญวิทยากร อนุมัติวิทยากร และอนุมัติคาวิทยากร (กรณีมีเบิกคาวิทยากร) 
 1.6 สรุปรายละเอียดคาใชจาย 
 1.7 คูฉบับหรือสําเนาสัญญายืมเงิน 

คาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ใหใชหลักฐาน/ใบสําคัญกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี)้ 
 * ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีหรือบิลเงินสดที่ผูประกอบการ สามารถแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงิน 
ดังตอไปนี้ 

 - ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 
 - วัน เดือน ป ที่รับเงนิ 
 - รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
 - จํานวนเงนิท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
  -ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

 * ใชบิลเงินสด และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน หากบิลเงินสดแสดงรายการไมครบถวน               
ใหผูยืมจัดทําใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) แนบดวย 
 * กรณีรานคาไมสามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินสดใหได แมอยางใดอยางหนึ่ง ใหผูยืม
จัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) และใบสําคัญรับเงินโดยลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น      
เปนหลักฐานการจาย 

คาเชาที่พัก 
 * ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีของโรงแรม/ผูประกอบการ และใบแจงรายการของโรงแรม             
หรือผูประกอบการ 

คาพาหนะ 
- คาเครื่องบินโดยสารไป-กลับ 
 * ใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน (ถาม)ี กรณีซื้อ E-ticket ใหใช Itinerary Receipt 
 
 



- คาพาหนะรับจาง 
 * ใชใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไมครบถวนหรือไมไดรับหลักฐานการจายเงิน         
ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
- คาน้ํามัน กรณีใชรถราชการ 
 * ใหแนบใบขอใชรถราชการ โดยแบงเปน 2 กรณ ี
- คาทางดวน 
 * ใบเสร็จรับเงินคาผานทางและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) 
- คาโดยสารรถประจําทาง รถไฟ 
 * ใชใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไมครบถวนหรือไมไดรับหลักฐานการจายเงิน         
ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
- คาชดเชยพาหนะสวนตัว 
 * ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) และการคํานวณระยะทางตามกรมทางหลวง 

- คาตอบแทนวิทยากร  
 * ใชใบสําคัญรับเงิน 
 * กรณีวิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐใชสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน (ถามี) 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตางจังหวัด/ตางประเทศ) หลักฐาน/ใบสําคัญ 
 2.1 รายงานขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
 2.2 บันทึก/คําสั่ง/หนังสือเชิญ/ขอสั่งการ ที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเดินทางไปราชการ 
 2.3 กรณีสงชดใชเงินยืมลาชา ใหแนบบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการสงชดใชเงินยืมลาชา      
(จัดสงมาพรอมกับรายงานขอเบิกคาใชจายฯ ในคราวเดียวกัน) 

- คาเบี้ยเลี้ยง (กรณีเหมาจายไมตองมีหลักฐานการจาย) 

- คาเชาที่พัก 
 กรณีเหมาจาย 
 * ไมตองมีหลักฐานการจาย 
 กรณีจายจริง  
 * ใหใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีของโรงแรมหรือผูประกอบการ และใบแจงรายการของโรงแรม       
หรือผูประกอบการ 

คาพาหนะ 
- คาเครื่องบินโดยสารไป-กลับ 
 * ใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบินกรณีซื้อ E-ticket ใหใช Itinerary Receipt 
- คาแท็กซี ่
 * ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
- คาน้ํามัน 
 * กรณีใชรถยนตของทางราชการ ใชใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี/บิลเงินเงินสด (ระบุเลขทะเบียนรถ)       
แนบใบขออนุมัติใชรถยนตราชการ กรณีแสดงรายการไมครบถวนใหแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 



 * กรณีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินไดใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) หรือใบสําคัญรับเงิน    
ที่ผูรับเงิน (ผูประกอบการ) ไดลงชื่อรับเงิน 
- คาทางดวน  
 * ใชใบเสร็จรับเงินคาผานทางและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ (แบบ บก.111) 
- คาโดยสารรถประจําทาง รถไฟ  
 * ใชใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไมครบถวนหรือไมไดรับหลักฐานการจายเงิน         
ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
- คาชดเชยใชรถสวนตัว  
 * ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 


