คํานํา
คูมือ “เงินยืมราชการ” ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัดไดทราบถึงแนวทางการปฎิบัติในการยืมเงินราชการ ไมวาจะเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการฝกอบรม คาใชจายในการจัดงาน เปนตน ชวยใหการเบิกคาใชจายดังกลาวมีความถูกตอง
เป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ที่ เ กี่ย วข อง และสอดคลอ งกับ มาตรการประหยัด ของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งมี
ภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฎิบัติงานดานการเงินการคลังภาครัฐ หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือ “เงินยืมราชการ” เลมนี้ จะเปนประโยชนตอบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่จะไดศึกษารายละเอียด เพื่อใหทราบถึงสิทธิของตน และสามารถเบิกจาย
ไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนสวนหนึ่งในการชวยใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

นางสิริมา สุโทวา
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กำรยืมเงินรำชกำร
การยืมเงิน ราชการ เป็ น กระบวนการหนึ่งของการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง ซึ่งการดาเนินงานตาม
กิจกรรม บางรายการจาเป็ นต้องมีเงินงบประมาณเพื่ อสารองไว้ใช้จ่าย เช่น การเดินทางไปราชการ การจัด
ฝึกอบรม การประชุมราชการ เป็นต้น ในการดาเนินการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นความสาคัญของการดาเนินการดังกล่าว จึงได้
จัดทาคู่มือเรื่อง การยื มเงิน ราชการเพื่ อให้ กอง/สานัก ในส่วนกลาง ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิ บัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
คำจำกัดควำม
“หน่วยงานผู้ให้ยืม” หมายความถึง หน่วยงานที่เป็นผู้จ่ายเงินยืมให้แก่ผู้ยืม
“เงิน ยื ม ” หมายความว่ า เงิน ที่ส่ วนราชการจ่ายให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งยืมเพื่ อเป็นค่าใช้ จ่ายในการ
เดิ น ทางไปราชการหรื อ การปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ใด ทั้ ง นี้ ไม่ ว่า จะจ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ย หรื อ เงิน นอก
งบประมาณ
“ผู้ยืม” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจาพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่ วคราว ที่ยืมเงินราชการ
เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดในราชการ
“สัญญาการยืมเงิน ” หมายความถึง สัญญาการยืมเงินตามแบบ 8500 ซึ่งเป็นแบบที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่ าได้มีการจ่ายเงินให้แ ก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ ตามข้อ
ผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
ผู้มีสิทธิยืมเงิน
ผู้มีสิทธิยืมเงิน คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แก่
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจา
2. พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว (ต้องทาสัญญาค้าประกันโดยให้ข้าราชการเป็นผู้ค้าประกัน)
ประเภทของเงินยืม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินทดรองราชการ
2. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินงบประมาณ
3. เงินยืมราชการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนเบิกเงินยืมราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขัยภูมิ
1. สงหลักฐานขอยืมเงินถึงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สพม.ชย ตามกําหนด ดังนี้
* เจาหนาที่สพม.ชย สงกอนกําหนดใชเงินอยางนอย 7 วันทําการ
* โรงเรียน สงกอนกําหนดใชเงินอยางนอย 10 วันทําการ*
2. ขออนุมัติเอกสารหลักฐานกอนขอยืมเงิน ดังนี้
2.1 ขออนุมัติโครงการ / ขอทํากิจกรรม
2.2 ขออนุมัติดําเนินงานตามขอ 2.1 (ตามตัวอยางที่1)
2.3 ขออนุมัติประมาณการคาใชจาย (ตามตัวอยางที่2)
3. สงบันทึกขอยืมเงินที่กลุมการเงิน (ไมตองเสนอถึง ผอ.เขต)
4. คาวัสดุและคาจางบริการ (คาเชาสถานที่ คาจางเครื่องเสียง คาจางถายเอกสารและเขาเลม ฯลฯ )
* ไมใหยืมเงิน
* สงสําเนาบันทึกขออนุมัติตามขอ 2.2 ใหกลุมบริหารงานการเงินฯ
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ และจายเงินใหผูขาย/ผูรับจาง โดยตรง
5. เอกสารประกอบการขอยืมเงินและลางหนี้ (ตามรายการเอกสารในคูมือ)
6. วงเงินยืมกับจํานวนผูยืม ตามหนังสือสั่งการแนวปฏิบัติ ตสน. สพฐ.
1) วงเงินตามสัญญายืมเงิน ไมเกิน 500,000 บาท ยืม 1 คน
2) วงเงินตามสัญญายืมเงิน ตั้งแต 500,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท ยืม 2 คน
3) วงเงินตามสัญญายืมเงิน ตั้งแต 1,000,001 บาทขึ้นไป ยืม 3 คน

หมายเหตุ ** ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ยืมไดเฉพาะคาใชจายเดินทางของตัวเองกรณีไปราชการ
โดยไมมีขาราชการรวมไปดวย

แผนผังงาน : ลูกหนี้เงินยืมราชการ (K1 , G1)
จนท. เงินยืม

ขออนุมัติเบิก

วางเบิกในระบบ

ขออนุมัติเบิก/จ่าย

อนุมัติ P1,P2 ขอเบิกเงิน

รับโอนเงิน

รับหลักฐานขอยืมเงิน

ผอ.เขต

GFMIS

P1 , P2

จากกรมบัญชีกลาง

จากกรมบัญชีกลาง

1. ตรวจสอบ..ความถูกต้อง ครบถ้วน

1. ลงทะเบียนคุมการเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ

2. ลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

2. ลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (เลขเบิก K1)

3. ทาบันทึกขออนุมัติเบิก

เจ้าหน้าที่
จ่ายเงิน

End
ส่ง จนท.บัญชี

กรณียืมไปราชการ ต้องล้างหนี้ภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง

จัดเก็บ : ลูกหนี้ฯ

กรณียืมอื่น ๆ ต้องล้างหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันรับเงิน เช่น ยืมจัดอบรม/ประชุม

โอนเงิน

ขออนุมัติล้างหนี้

เจ้าหน้าที่

ผอ.เขต

บัญชี
รอ

บันทึกล้างหนี้
1. ในระบบ GFMIS
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้
(จนท.เงินยืม)

จนท. เงินยืม

บันทึกเงิน

ออกใบรับใบสาคัญ

รับหลักฐาน

คืนสัญญายืม+ประมาณการ

บันทึกรายการ

ส่งคืนใน GFMIS

/ ใบเสร็จรับเงิน

ล้างหนี้

+ เช้คลีสต์ ให้ลูกหนี้เงินยืม

จ่ายเงิน

1. หลักฐานล้างหนี้ ออก ใบรับใบสาคัญ

1. ตรวจจานวนเงินล้างหนี้

2. เงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน

ครบ / ไม่ครบ(มีเงินคืน)

1. จนท.เงินยืม ลง ว/ด/ป
จ่ายเงินในทะเบียนคุมลูกหนี้ฯ

1. สาเนาเอกสาร 1 ชุด บัญชีเก็บ
2. ตัวจริง ให้ จนท.เงินยืม

คูมือขอเบิกเงินราชการ สพม.ชัยภูมิ
ประเภทคาใชจาย

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ
* ไปเขารวมอบรม สัมมนา
* ไปติดตอราชการ

* เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. กรณีขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ..ขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย
( 2 ฉบับ)
บันทึกขอความ..ขออนุญาตไปราชการ
คําสั่งใหไปราชการ (ถามี)
หนังสือขออนุญาตใชรถยนตราชการ (กรณีใชรถราชการ) .... ใชเอกสารสําเนาก็ได
บันทึกขอความ..ขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวไปราชการ (กรณีขอใชรถสวนตัว)
เอกสารที่ใชสําเนาได (ผูขอเบิกลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
หนังสืออนุญาตใหไปราชการของ สพม.ชัยภูมิ (กรณีโรงเรียนขอเบิก)
หนังสือสั่งการ /หนังสือเชิญ จากหนวยงานผูจัดประชุม/อบรม
ตารางอบรม/ กําหนดการอบรม
หนังสือโอนงบประมาณจาก สพฐ. หรือ หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณจาก สพม.ชัยภูมิ (อบรม)
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)

ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากไปราชการกลับมา ใชเอกสารตัวจริง
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีไปราชการตั้งแต 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รับรองการจายคาพาหนะ และคาอาหารนักเรียน
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก และใบแจงรายการของโรงแรม (กรณีพักคางคืนและเบิกคาที่พักจายจริง)
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาผานทางดวน คาจอดรถ (กรณีใชรถราชการ)
ใบเสร็จรับเงินคาซอมรถ คาปะยางรถ (กรณีใชรถยนตราชการและเกิดเหตุฉุกเฉิน)
google map ระยะทางจากบานพัก ... (กรณีใชรถสวนตัว)
รายงานผลการไปราชการ
* เอกสารที่เปนสําเนา....ใหผูขอเบิก..รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ *
** หลักฐานการจาย ใหผูยืมเงินลงนามการจายเงินใหคณะเดินทาง ** (มุมลางซายมือแบบฯ )

-2ประเภทคาใชจาย

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ
* ไปเขารวมอบรม สัมมนา
* ไปติดตอราชการ

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ข. กรณีสงขอเบิกเงิน เนื่องจากสํารองจายไปแลว (ไมขอยืมเงินกอนไปราชการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ...เสนอขอเบิกเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) กรณีไป 2 คนขึ้นไป , ระบุวาใครสํารองจาย
หรือ หนังสือนําสงขอเบิก (ร.ร.) กรณีไปราชการ 2 คนขึ้นไป , ระบุวาใครสํารองจาย
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีไปราชการตั้งแต 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) รับรองการจายคาพาหนะ และคาอาหารนักเรียน
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก และใบแจงรายการของโรงแรม (กรณีพักคางคืนและเบิกคาที่พักจายจริง)
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาผานทางดวน คาจอดรถ (กรณีใชรถราชการ)
ใบเสร็จรับเงินคาซอมรถ คาปะยางรถ (กรณีใชรถยนตราชการและเกิดเหตุฉุกเฉิน)
บันทึกขอความ...ขออนุญาตไปราชการ
คําสั่งใหไปราชการ (ถามี)
หนังสือขออนุญาตใชรถยนตราชการ (กรณีใชรถราชการ) .... ใชเอกสารสําเนาก็ได
บันทึกขอความ..ขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวไปราชการ (กรณีขอใชรถสวนตัว)
เอกสารที่ใชสําเนาได (ผูขอเบิกลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
หนังสืออนุญาตใหไปราชการของ สพม.ชัยภูมิ (กรณีโรงเรียนขอเบิก)
* หนังสือสั่งการ /หนังสือเชิญ จากหนวยงานผูจัดประชุม/อบรม
* ตารางอบรม/ กําหนดการอบรม
* หนังสือโอนงบประมาณจาก สพฐ. หรือ หนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณจาก สพม.ชัยภูมิ (อบรม)
google map ระยะทางจากบานพักถึงจุหมายไปราชการ.. (กรณีใชรถสวนตัว)
รายงานผลการไปราชการ
* หลักฐานการจาย ใหผูสํารองจายเงินลงนามการจายเงินใหคณะเดินทาง (มุมลางซายมือแบบฯ)
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2. คาใชจายฝกอบรม/จัดงาน/
ศึกษาดูงาน/เขาคายวิชาการ
ของนักเรียน / เขาคายลูกเสือ

* เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกเสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย ( 2 ฉบับ) ** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตาง ๆ ซึ่งยืมไมได
บันทึกขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติใชจายงบประมาณตามโครงการ
(ผอ.สพม.ชัยภูมิ อนุมัติ / ผอ.รร. อนุมัติ ... ตามตัวอยางบันทึก สพม.ชัยภูมิ) (ฉบับจริง)
โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว (..ระบุวัน เดือน ป อนุมัติโครงการ) (ฉบับจริง)
ตารางอบรม/กําหนดการจัดงาน/ตารางกิจกรรมเขาคายฯ (ระบุชื่อวิทยากรแตละชั่วโมง) (รับรองสําเนา)
หนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก / บันทึกแจงบุคลากรในหนวยงานเปนวิทยากร
หนังสือตอบรับจากวิทยากร
หนังสือประสานงานระหวางหนวยงานผูเขาอบรม กับ ผูจัดอบรม .....( แจงไป + ตอบกลับ)
(กรณีหนวยงานอื่นจัดอบรม/จัดกิจกรรมให หรือไปจัดอบรมในสถานที่หนวยงานอื่น )
หนังสือแจงใหกลุมเปาหมายเขารับการอบรม/จัดงานฯ (หนังสือแจงโรงเรียน / นักเรียน)
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม / รายชื่อคณะศึกษาดูงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน
หนังสือขออนุญาตใชรถยนตราชการ กรณีใชรถราชการ .... ใชเอกสารสําเนาก็ได (ถามี)
บันทึกขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวไปราชการ กรณีขอใชรถสวนตัว (ถามี)
google map ระยะทางจากบานพักถึงจุดหมายไปราชการ.. (กรณีใชรถสวนตัว)
หนังสืออนุญาตใหไปราชการนอกจังหวัด หรือหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานที่
ของ สพม.ชัยภูมิ กรณีโรงเรียนจัดอบรมนอกจังหวัด (ถามี)
หนังสือจัดสรรงบประมาณ / รายละเอียดการไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. / สพม.ชัยภูมิ

หมายเหตุ 1. คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไดรับยกเวนจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ยกเวนให ...ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
2. คาเชาสถานที่อบรม/จัดงาน (สพฐ.ไมใหจาย) คาจางเหมาบริการรถรับ-สง/ศึกษาดูงาน ตองจางตามระเบียบพัสดุ
3. การซื้อ/จาง ไมใหยืมเงิน ใหดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ แลวสงหลักฐานขอเบิกเงินใหเจาหนี้โดยตรง
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2. คาใชจายฝกอบรม/จัดงาน/
ศึกษาดูงาน/เขาคายวิชาการ
ของนักเรียน / เขาคายลูกเสือ

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากอบรมเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
หนางบสรุปคาใชจาย จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย)
1) กรณีจายคาใชจายในการเดินทางไปอบรมฯ คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก...ของทุกคนที่จาย
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีเดินทาง 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 )
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) เบิกคาพาหนะ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก พรอมใบแจงรายการโรงแรม
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีใชรถยนตราชการ (ระบุทะเบียนรถยนต)
2) กรณีจายคาสมนาคุณวิทยากร
ใบสําคัญรับเงินคาสมนาคุณวิทยากร + สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ
3) กรณีจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
4) กรณีจายคาใชสถานที่ราชการ
ใบเสร็จรับเงินของสวนราชการ
5) กรณีจายคาลงทะเบียน เนื่องจากหนวยงานอื่นจัดอบรมให
ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนอบรม
เอกสารอื่น ๆ
บัญชีลงเวลา (วิทยากร คณะทํางาน ผูเขาอบรม)
รายงานผลการอบรม
แบบตอบรับเขารับการอบรม (ผอ.รร. / รก.ผอ.รร. ลงนาม)

ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก หรือ หนังสือนําสงขอเบิก...ระบุชื่อผูสํารองจาย + เลขที่บัญชีธนาคาร ดวย
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3. คาใชจายในการประกวด /
การแขงขัน

* เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกเสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย ( 2 ฉบับ) ** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตาง ๆ ซึ่งยืมไมได
บันทึกขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติใชจายงบประมาณตามโครงการ
(ผอ.สพม.ชัยภูมิ อนุมัติ / ผอ.รร. อนุมัติ ... ตามตัวอยางบันทึก สพม.ชัยภูมิ)
โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว (..ระบุวัน เดือน ป อนุมัติโครงการ)
ตาราง / กําหนดการแขงขัน ประกวด / สูจิบัตรการแขงขัน
ประกาศเกณฑการจายเงินรางวัล (ถามี)
หนังสือแจงใหกลุมเปาหมายเขาแขงขัน/ประกวด
หนังสือประสานงานระหวางหนวยงานที่รวมจัดประกวด / แขงขัน..... แจงไป + ตอบกลับ
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม / ทีม
ประกาศ /คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด / แขงขัน
ประกาศ /คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน /คณะทํางาน
หนังสือจัดสรรงบประมาณ / รายละเอียดการไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. / สพม.ชัยภูมิ
รายงานผลการจัดประกวด / แขงขัน
google map ระยะทางจากบานพักถึงจุดหมายไปราชการ.. (กรณีใชรถสวนตัว)
หนังสืออนุญาตใหไปราชการนอกจังหวัด หรือหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานที่
ของ สพม.ชัยภูมิ กรณีโรงเรียนจัดอบรมนอกจังหวัด (ถามี)
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3. คาใชจายในการประกวด /
การแขงขัน

เอกสารประกอบการสงขอเบิก
ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากงานเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
หนางบสรุปคาใชจายฯ จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย)
1) กรณีจายคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก...ของทุกคนที่จาย
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีเดินทาง 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 )
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) เบิกคาพาหนะ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก พรอมใบแจงรายการโรงแรม
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีใชรถยนตราชการ (ระบุทะเบียนรถยนต)
2) กรณีจายคาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ใบสําคัญรับเงิน + สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ
3) กรณีจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
4) กรณีจายคาใชสถานที่ราชการ
ใบเสร็จรับเงินของสวนราชการ
5) กรณีจายเงินรางวัล
ใบสําคัญรับเงิน กรณีจายเงินรางวัลรายบุคคล
ใบเสร็จรับเงิน กรณีจายเงินรางวัลใหหนวยงาน
เอกสารอื่น ๆ
ประกาศผลการประกวด / แขงขัน
บัญชีลงเวลา (คณะกรรมการตัดสิน คณะทํางาน ผูเขาประกวด/แขงขัน)
รายงานผลการจัดประกวด/แขงขัน จัดทํารูปเลม
รายงานผลการจัดประกวด / แขงขัน

ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก หรือ หนังสือนําสงขอเบิก...ระบุชื่อผูสํารองจาย + เลขที่บัญชีธนาคาร ดวย
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4. คาใชจายในการประชุม
ราชการ สพม.ชัยภูมิ
(ผอ.เขต เปนประธานฯ)

* เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ..เสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย ( 2 ฉบับ) ** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตาง ๆ ซึ่งยืมไมได
บันทึกขอความ..ขออนุมัติจัดประชุม
หนังสือเชิญประชุม
บันทึกขออนุมัติจางทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(คาอาหารเบิกไดเฉพาะกรณีประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)
วาระการประชุม
ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ)
หนางบสรุปคาใชจายในการประชุมฯ จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย)
กรณีจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
เอกสารอื่น
รายงานการประชุม
บัญชีลงเวลาประชุม

ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก..ระบุชื่อผูสํารองจายดวย
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5. คาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการที่แตงตั้ง
ตามกฎหมายกําหนด
(ก.ต.ป.น./ คกก.สถานศึกษา)

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ..เสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย ( 2 ฉบับ) ** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตาง ๆ ซึ่งยืมไมได
บันทึกขอความ..ขออนุมัติจัดประชุม
* เมื่อจายเงินยืมแลว...
หนังสือเชิญประชุม
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *
บันทึกขออนุมัติจางทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(คาอาหารเบิกไดเฉพาะกรณีประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)
วาระการประชุม
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ (รับรองสําเนาถูกตอง)
ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ...จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ / หนังสือนําสง (ร.ร.)
หนางบสรุปคาใชจายในการประชุมฯ จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย)
1) กรณีจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
ใบสําคัญรับเงิน
1) กรณีจายคาใชจายในการเดินทางฯ คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ...ของทุกคนที่จาย
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีเดินทาง 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 )
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) เบิกคาพาหนะ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก พรอมใบแจงรายการโรงแรม
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีใชรถยนตราชการ (ระบุทะเบียนรถยนต)
เอกสารอื่น
รายงานการประชุม
บัญชีลงเวลาประชุม
ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก หรือ หนังสือนําสงขอเบิก...ระบุชื่อผูสํารองจาย + เลขที่บัญชีธนาคาร ดวย
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6. คาใชจายในการสอบ
สอบแขงขัน /สอบคัดเลือก
สอบรับทุนไปตางประเทศ
สอบแขงขันทางวิชาการ

* เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้ก.
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ..เสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง (ร.ร.)
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ)
ประมาณการคาใชจาย ( 2 ฉบับ) ** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตาง ๆ ซึ่งยืมไมได
บันทึกขอความ...ขออนุมัติดําเนินการจัดสอบและขออนุมัติใชจายงบประมาณ
ตามตัวอยาง สพม.ชัยภูมิ
หนังสือสั่งการใหจัดสอบและรายละเอียดที่เกี่ยวของ ของ สพฐ. / หรือหนวยงานที่ใหจัดสอบ
ตารางสอบ
หนังสือจัดสรรงบประมาณ /บันทึกการจัดเก็บคาธรรมเนียมสอบ
ประกาศรายชื่อผูเขาสอบ จํานวนผูเขาสอบ
ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
หนังสือขอใชสถานที่จัดสอบ (ถามี)
หนังสือเชิญประชุม (ถามีประชุม)
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6. คาใชจายในการสอบ
สอบแขงขัน /สอบคัดเลือก
สอบรับทุนไปตางประเทศ
สอบแขงขันทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ...สงลางหนี้ จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ
หนางบสรุปคาใชจายในการประชุมฯ จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย)
1) กรณีจายคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก...ของทุกคนที่จาย
หลักฐานการจายเงินคาเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 (กรณีเดินทาง 2 คนขึ้นไป)
รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ8708 )
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) เบิกคาพาหนะ
ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก พรอมใบแจงรายการโรงแรม
ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีใชรถยนตราชการ (ระบุทะเบียนรถยนต)
2) กรณีจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ใบสําคัญรับเงิน
3) กรณีจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
เอกสารอื่น
ประกาศผลสอบแขงขัน
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน / ประชุม
บันทึกขอความ..รับรองวา.ไดจัดประชุมเรื่อง.....จริง เรื่องอะไร..เวลาใด.. โดยเจาของเรื่อง

ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก..ระบุชื่อผูสํารองจายดวย
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7. คาใชจายในการประชุม
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
/ คกก.ตางๆ / ผูตรวจราชการ
(ผอ.เขต/รก. เปนประธานฯ)
เมื่อจายเงินยืมแลว...
สําเนาใหผูขอยืม + สัญญายืม *

เอกสารประกอบการสงขอเบิก

ก. การขอยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ 1. สงขอยืม 2. สงลางหนี้
ขั้นที่ 1 ขอยืมเงินราชการ (กอนไปราชการ 7-10 วันทําการ)
เอกสารใชฉบับจริง
บันทึกขอความ...เสนอขอยืมเงิน (จนท.ของ สพม.ชัยภูมิ) / หนังสือนําสง รร.
สัญญาการยืมเงิน
( 2 ฉบับ )
ประมาณการคาใชจาย
( 2 ฉบับ )
*** ไมรวมคาวัสดุ คางานจางตางๆ ซึ่งยืมไมได
หนังสือเชิญบุคลากรเขารวมประชุม / รับการตรวจติดตามงาน
บันทึกขออนุมัติจางทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(คาอาหารเบิกไดเฉพาะกรณีประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)
ขั้นที่ 2 สงเอกสารลางหนี้เงินยืม สงหลังจากประชุมเสร็จสิ้น ใชเอกสารตัวจริง
บันทึกขอความ (จนท.ของสพม.ชัยภูมิ / หนังสือนําสง รร.)
หนางบสรุปคาใชจายในการประชุมฯ จากเงินยืม
หลักฐานการจายเงิน (ผูยืมเงินลงลายมือชื่อผูจายเงินในหลักฐานการจาย) ไดแก...
กรณีการจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน พรอมําเนาบัตรประจําตัวผูรับจาง
เอกสารอื่น
บัญชีลงเวลาประชุม

ข. กรณีขอเบิกเงินเนื่องจากสํารองจายไปแลว ใหสงเอกสารขอเบิก....ตามเอกสารนี้เชนกัน โดยเรียงเอกสารลางหนี้กอนเอกสารขอยืมเงิน
โดย บันทึกขอความขอเบิก..ระบุชื่อผูสํารองจายดวย

ขั้นตอนเบิกเงินยืมราชการ สพม.ชัยภูมิ
1. สงหลักฐานขอยืมเงินถึงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพ สพม.ชัยภูมิ ตามกําหนด ดังนี้
* เจาหนาที่สพม.ชัยภูมิ สงกอนกําหนดใชเงินอยางนอย 7 วันทําการ
* โรงเรียน สงกอนกําหนดใชเงินอยางนอย 10 วันทําการ
2. ขออนุมัติเอกสารหลักฐานกอนขอยืมเงิน ดังนี้
2.1 ขออนุมัติโครงการ / ขอทํากิจกรรม
2.2 ขออนุมัติดําเนินงานตามขอ 2.1
2.3 ขออนุมัติประมาณการคาใชจาย
3. คาวัสดุและคาจางบริการ (คาเชาสถานที่ คาจางเครื่องเสียง คาจางถายเอกสารและเขาเลม ฯลฯ )
ไมใหยืมเงิน สงบันทึกขออนุมัติซื้อ /จางให จนท.พัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
และโรงเรียนสงขอหลักฐานขอเบิก
* ยกเวน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก ไดรับยกเวนจาก กวพ.ไมตองจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ ทําบันทึกขออนุมัติจางตอ ผอ.สพม.ชัยภูมิ /ผอ.ร.ร. เทานั้น
4. เอกสารประกอบการขอยืมเงินและลางหนี้ ตามคูมือที่แนบ

-ตัวอยางขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ-

บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุม .....................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตชัยภูมิ
ที่...............................................................................วันที่......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ
.........................................................................................................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ดวยกลุม.........................................ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ...........เงินนอกงบประมาณ
จาก...........................................จํานวน.........................บาท เพื่อดําเนินงาน/จัดกิจกรรม.........................................
ใหแก(เปาหมาย)...................................จึงขออนุมัติดําเนินงาน........../จัดกิจกรรม .......................ดังนี้
1. จัดอบรม/ประชุม/เขาคาย/..........สถานที่...........ระหวางวันที.่ ......................จํานวน................วัน
2. ที่พักผูเขาอบรม/วิทยากร/คณะทํางาน/(ที่ไหน หองละเทาไร เปนเงินเทาไร
3. ขอเชิญวิทยากร(หัวขอใด ใครเปนวิทยากร มาจากหนวยงานใด คาตอบแทนกี่ชั่วโมง เปนเงินเทาใด
4. ขออนุมัติจางทําอาหาร (กี่มื้อ ๆละเทาไร จํานวนกี่คน เปนเงินเทาใด)
5. ขออนุมัติจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม(กี่มื้อ ๆละเทาไร จํานวนกี่คน เปนเงินเทาใด)
6. ขออนุมัติจางบริการเครื่องดื่ม/หองประชุม/(ที่ใด วันใด เวลาใด)
7. ขออนุมัติซื้อวัสดุ จํานวน........รายการ วงเงิน..........บาท (ตามรายการที่แนบ)
8. ขออนุมัติจางถายเอกสารและเขาเลม (ตนฉบับกี่หนา ทําเทาใด งบประมาณเทาใด)
9. ขออนุมัติจางทําปายไวนิล (ขนาดใด จํานวนกี่ปาย งบประมาณเทาใด แนบตัวอยาง
10. คาจางทําเกียรติบัตร โล (ขนาดใด จํานวนเทาใด งบประมาณเทาใด) แนบตัวอยาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ................................ผอ.กลุม
(.....................................................)
ลงชื่อ..................................รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
(.....................................................)
อนุมัติ
......................................

หมายเหตุ รายการที่ 2-5 ขอยืมเงินราชการไปดําเนินการ เนื่องจากไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
รายการที่ 6-10 สงสําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ พรอมรายการจัดซื้อจัดจางและโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป หรือหนังสือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

- ตัวอยาง ประมาณการคาใชจาย
อบรมตามโครงการ.................................................
ระหวางวันที่ .........................................................................................
----------------------------------จํานวนผูเขาอบรม
วิทยากร
คณะทํางาน

...............
...............
...............
รวม

คน
คน
คน
คน

คาใชจาย
1. คาตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ ..........ชม. ๆ ละ ...............บาท
2. คาใชสถานที่ - โรงเรียน...................
3. คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ ........... บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ ........... บาท
5. คาใชจายเดินทางวิทยากร (คาพาหนะ คาที่พัก)
รวมเงิน

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

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ
ลงชื่อ................................................ผูประมาณการ
(
)

(ผูขอยืมเงิน)

ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติ (ผอ.สพม.ชัยภูมิ)
(
)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สัญญายืมเงิน

(แบบ 8500)

ยื่นตอ……ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

เลขที…่ …………/………..………..
วันครบกําหนด………..….………..

ขาพเจา……………………………..….………………………………..……..…ตําแหนง………….…………………..……..…..……..
สังกัด…………สพม.ชย……………..………..…………………จังหวัด……………ชัยภูมิ
มีความประสงคของยืมเงินจาก………สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
เพื่อเปนคาใชจายในการ(3)…………………..............................................................................................………..……………….….ดังรายละเอียดตอไปนี้ -

(ตัวอักษร………………………………………………………..) รวมเงิน (บาท)
ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถกู ตอง พรอมทั้งเงินเหลือจาย(ถามี) สงใช
ภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คือภายใน………วัน นับแตวันที่ไดรับเงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอม
ใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบไดทันที
ลายมือชื่อ………………………………………….ผูยืม
(……........................................................….)
วันที่………..................................................……
คําอนุมัติ
เรียน …ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได
ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมตั ิใหยืมตามใบยืมฉบับนีไ้ ด
จํานวน………...................................……………บาท
จํานวน………..........................…………บาท
(…................................................................……)
(…..........................................................................................…)
ลงชือ่ ผูอนุมัติ …………………………………………
ลงชื่อ ………………………………………จนท.การเงิน สพม.ชย
วันที่…………………………………………….
วันที่ …………………………………………….
ใบรับเงิน
ไดรับเงินยืมจํานวน…………………………..……… บาท(…………………………………………..……………………..…….……) ไปเปนการถูกตองแลว.
ลงชื่อ ……………………………………………………………… ผูรับเงิน วันที่………………………………………………
รายการสงใชเงินยืม
รายการสงใช
ครั้งที่
วัน,เดือน,ป
เงินสด
จํานวนเงิน
คงคาง
ลายมือผูรับ
ใบรับเลขที่
หรือใบสําคัญ
เงินจายยืม

หมายเหตุ (1) ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนากองคลัง หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกันแลวแตกรณี
(2) ใหระบุชื่อสวนราชการที่จา ยเงินยืม (3) ระบุวัตถุประสงคทจี่ ะนําเงินยืมไปใช (4) เสนอตอผูม ีอํานาจอนุมัติ

คำชี้แจงประกอบกำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง
กรณีขอเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง 1 เทีย่ ว เกิน 100 บำทขึ้นไป
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว/ ................. ชื่อ.............................................................................
ขอรับรองว่าได้จ่ายค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปอบรมครั้งนี้ ดังนี้
ประเภทรถรับจ้าง
0 รถจักรยานยนต์รับจ้าง
0 รถสามล้อรับจ้าง
0 รถแท๊กซี่
0 รถอื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
จุดรับ-ส่ง

0 จาก.................................................................................................................................................................
ถึง....................................................................................................................................................................
ระยะทาง.................... ก.ม.
จานวน.........................เทีย่ ว

เป็นเงิน

....................บาท

0 จาก.................................................................................................................................................................
ถึง....................................................................................................................................................................
ระยะทาง.................... ก.ม.
จานวน.........................เทีย่ ว

เป็นเงิน

....................บาท

0 จาก.................................................................................................................................................................
ถึง....................................................................................................................................................................
ระยะทาง.................... ก.ม.
จานวน.........................เทีย่ ว

เป็นเงิน

....................บาท

0 ใช้เวลาในการเดินทาง......................................................ชม. .................................... นาที
เนื่องจาก (สภาพการจราจร/ปัญหาการเดินทาง).....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จึงขอเบิกค่ารถรับจ้างรวมทัง้ สิ้น........................................................................ บาท
ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผู้เดินทาง
(

)

มาตรการประหยัดงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการ
1. จัดฝกอบรม / จัดงาน
- คาอาหารกลอง/อาหารจานเดียว
- อาหารบุฟเฟต
- อาหารโตะจีน
- อาหารวางและเครื่องดื่ม

2. ประชุมราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาอาหาร
(กรณีประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร)

3. คาสถานที่

สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สถานที่เอกชน

ไมเกิน 60 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 120 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 150 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 35 บาท/มื้อ/คน

ไมเกิน 80 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 150 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 220 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 50 บาท/มื้อ/คน
หลักเกณฑ สพฐ.
จัดอาหารครบทุกมื้อ 600 บาท/วัน/คน
จัดอาหารครบทุกมื้อ 800 บาท/วัน/คน
จัดอาหารไมครบทุกมื้อ 400 บาท/วัน/คน
จัดอาหารไมครบทุกมื้อ 600 บาท/วัน/คน
อาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท/มื้อ/คน
อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 35 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 100 บาท/มื้อ/คน

ไมเกิน 50 บาท/มื้อ/คน
ไมเกิน 120 บาท/มื้อ/คน

หลักเกณฑ สพฐ.
คาอาหารไมเกิน 120 บาท/มื้อ/คน
คาอาหารไมเกิน 120 บาท/มื้อ/คน
อาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท/มื้อ/คน
อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ/คน
ตามที่หนวยงานเรียกเก็บคาใชสถานที่
งดเบิก/หลีกเลี่ยงคาเชาสถานที่

หลักเกณฑ สพฐ.
งดเบิก/หลีกเลี่ยงคาเชาสถานที่

หมายเหตุ : การจัดฝกอบรมในสถานที่เอกชน ซึ่งโดยปกติจะใหบริการเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม
เชน การใหบริการหองสําหรับการฝกอบรม หรือเครื่อง LCD หรือเครื่องโปรเจคเตอร เปนตน โดยไมเสียคาใชจาย
จึงขอใหงดเบิกและหลีกเลี่ยงการใชสถานที่ฝกอบรมที่ตองเสียคาใชจายดังกลาว หากจําเปนตองจายใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนออนุมัติตอ ผอ.สพม.ชัยภูมิ (ตามหลักเกณฑของ สพฐ.)

วิธีการหาระยะทาง จากเว็บไซต์กรมทางหลวง
๑. เข้าเว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th ๑) เลือก บริการทางหลวง ๒) เลือกคู่มือ
เดินทาง ๓) เลือกสอบถามเส้นทาง

๒. จะปรากฏหน้าจอให้เลือก จังหวัด และ อําเภอ ที่ต้องการ

-๒-

๓. เลือก จังหวัด และ อําเภอ ต้นทางที่ต้องการ แล้วดับเบิล้ คลิก

๔. เลือก จังหวัด และ อําเภอ ปลายทางที่ต้องการ แล้วดับเบิล้ คลิก และกดคํานวณ

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

กฎหมาย ระเบียบ
➢ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
➢ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562
➢ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทื่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
“เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ”
➢ หนังสือ สานักงาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทื่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 “เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)”

