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บทที่ 1 

การตรวจสอบเงินยืม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

 

ค านิยาม 

เงินยืม หมายความว่า เงินท่ีส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

 

หมวด 4 

การจ่ายเงินของส่วนราชการ 

ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
ข้อ ๓๖ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอ านาจของบุคคล ดังต่อไปนี ้

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
ผู้ท่ีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๗ หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือผู้ท่ีมียศ
ต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันต ารวจโทขึ้นไปส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางท่ีมี
ส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะ
มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานเป็นผู้อนุมัติส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค 

หมวด ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 

ข้อ ๕๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย ์และสัญญาค้ าประกัน ให้เป็นไปตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
ข้อ ๕๖ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ ๓๖ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมด้วย 
ข้อ ๕๗ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะท่ีผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน  และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้

จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น  โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตาม
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๕๘ การยืมเงินของผู้ยืมท่ีไม่มีเงินใด ๆ ท่ีส่วนราชการผู้ให้ยืมจะหักส่งใช้คืนเงินยืมได้ให้ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมก าหนดให้ผู้ยืมน าหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันพร้อมท้ังท าสัญญาวางหลักทรัพย์หรือหาบุคคลท่ี
กระทรวงการคลังก าหนดมาท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อส่วนราชการผู้ให้ยืม 

ข้อ ๕๙ การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น
และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จส้ินไปก่อน 

ข้อ ๖๐ การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้ส่วนราชการกระท าได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น  หรือกรณีอื่น ซึ่งจ าเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ 
และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมนั้น 



ข้อ ๖๑ สัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้ว ให้ลงลายมือช่ือ
รับเงินในสัญญาการยืมเงินท้ังสองฉบับ พร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ 
ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ 
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ข้อ ๖๒ กรณีท่ีต้องจ่ายเงินยืมส าหรับการปฏิบัติราชการท่ีติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบัน

ไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปี
ปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินยืมส าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่ 

(๒) เงินยืมส าหรับปฏิบัติราชการอื่น ๆ  ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
ข้อ ๖๓ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระท าได้

เฉพาะงบรายจ่ายหรือรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการค่าจ้างช่ัวคราว ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้องจ่ายให้

ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานท่ีจ้าง 
(๒) รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
(๓) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 
(๔) งบกลาง เฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวส าหรับลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นต้อง
จ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานท่ีจ้าง 

(๕) งบรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีจ่ายในลักษณะเดียวกันกับ (๑)หรือ (๒)  
ข้อ ๖๔ การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้ส าหรับ

ระยะเวลาการเดินทางท่ีไม่เกินเก้าสิบวัน หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้อง
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๖๕ ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป (ถ้าม)ี ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศหรือ

กรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติ แล้วแต่กรณี 
ภายในสามสิบวันนับจากวันได้รับเงิน 

(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมท้ังการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
ผู้ให้ยืมภายในสิบห้าวันนับจากวันกลับมาถึง 

(๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน
สามสิบวันนับจากวันได้รับเงินในกรณีท่ีผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้
ส่วนราชการผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีได้
รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ช้ีแจงเหตุผลให้ส่วนราชการผู้ให้ยืมทราบ ให้ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนท่ี
ทักท้วงนั้น 

ข้อ ๖๖ เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายท่ียืม (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคืนบันทึก
การรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมท้ังออกใบเสร็จรับเงินและหรือ ใบรับใบส าคัญตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 



ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ช าระคืนเงินยืม  ให้เสร็จส้ินไว้ในท่ี
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมได้ช าระคืนเงินยืมเสร็จส้ินแล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๖๘ ในกรณีท่ีผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ผู้อ านวยการกองคลังเรียกให้
ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ 
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ก าหนดในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วน

ราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาส่ังการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน
ต่อไป ตามหนังสือ สปง.กอ.รมน.ท่ี นร 5106/893 ลง 7 กรกฏาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการ
แก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมค้างนานของหน่วยเบิกจ่ายการยืมเงินในงบประมาณ 

1. ในการยืมต้องมีใบยืมหรือสัญญายืมพร้อมประมาณการใช้เงินให้ยืมเฉพาะท่ีจ าเป็น ผู้ยืมต้องมี
หน้าท่ีรับผิดชอบ การปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับมอบ 

๒. ต้องมีการอนุมัติให้ยืมก่อนการเบิก ยืม หรือ สัญญายืม ให้ชัดเจน  

๓. การยืมต้องน าเลขเบิกยืมในระบบก ากับในใบยืม หรือสัญญายืมให้ชัดเจน พร้อมรายงานการขอ
เบิกเงินคงคลัง ผู้บันทึกและผู้อนุมัติลงนามพร้อมก่อนอนุมัติเบิกในระบบ 

๔. การจ่ายเงินยืมให้ผู้มีช่ือรับผิดชอบในใบยืมเท่านั้น 

๕. ห้ามมิให้อนุมัติให้เงินยืมรายใหม่เมื่อผู้ยืมยังไม่ได้ช าระเงินยืมรายเก่าการส่งใช้หนี้เงินยืม 

๑. การเดินทางราชการในประเทศ ให้ด าเนินการใช้หนี้เงินยืมเมื่อเสร็จภารกิจ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีกลับมา 

๒. การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการอื่น เช่น การฝึกอบรม ให้ใช้หนี้เงินยืม ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันท่ีได้รับเงิน โดยผู้ยืมส่งหลักฐานการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่ายท่ียืม(ถ้ามี) กรณีท่ีผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงิน
ยืมภายในก าหนด 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงินของหน่วย เรียกชดใช้เงินยืม หรือ 
ใบส าคัญจากผู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบก าหนดใช้หนี้เงินยืม 

๒. หากไม่สามารถเรียกชดใช้เงินยืมได้ภายใน ๓๐ วัน หลังวันครบก าหนดให้ยืมให้
เจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการเงิน รายงานหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ส่ังการบังคับให้เป็นไปตาม
สัญญายืมเงิน 

๓. หากด าเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒ แล้ว ยังไม่สามารถเรียกชดใช้เงินยืมคืนได้ ให้หน่วย
ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วรายงานผลการสอบสวนให้ สปง.กอ.รมน. ทราบ พร้อม
แจ้งให้ กตน.กอ.รมน. และ สบค.กอ.รมน. ทราบ เพื่อให้ กตน.กอ.รมน. พิจารณาปรับแผนการเข้าตรวจสอบ
หน่วยดังกล่าวโดยเร่งด่วน และให้ สบค.กอ.รมน. เตรียมการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทาง
ละเมิดในกรณีท่ีเกิดคดีความเสียหายต่อทางราชการภายใน ๖๐ วัน หลังสัญญายืมครบก าหนด 
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บทที่ 2 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบและข้ันตอนการตรวจสอบ 

 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินยืม การอนุมัติ และการรับช าระคืนเงินยืมปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้เงินยืมมีอยู่จริง และมีหลักฐาน (สัญญา) ท่ีสามารถติดตามทวงถามหนี้ได้ 
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับการยืมเงิน การอนุมัติ และการช าระเงินยืมว่า

เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ 
4. เพี่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการเบิกจ่ายเงินยืมท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
5. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 


