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เงินทดรองราชการ
หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังสั่งจายใหสว นราชการมีไวสําหรับ
ทดรองจายตามงบประมาณรายจาย ดังนี้
1. งบบุคลากร เฉพาะคาจางแตละวัน หรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง
2. งบดําเนินงาน ยกเวน คาไฟฟา และคาน้ําประปา
3. งบกลาง เฉพาะเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
4. งบอื่นที่จายในลักษณะเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2
กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการเก็บรักษาเงินทดรองราชการเปนเงินสด ณ ที่ทําการไว
เพื่อสํารองจาย
1. สวนกลาง เก็บรักษาไดแหงละไมเกิน หนึ่งแสนบาท
2. สวนภูมิภาค เก็บรักษาไดแหงละไมเกิน สามหมื่นบาท
3. หนวยงานยอย เก็บรักษาไดแหงละไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท
กรมบัญชีกลางไดกําหนดระบบการควบคุมเงินทดรองราชการไวดังนี้
1. ใหสวนราชการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย
ใชสําหรับนําฝากเงินทดรองราชการ 1 บัญชี และ บัญชีกระแสรายวันสําหรับสั่งจายเงิน
ทดรองราชการ 1 บัญชี เมื่อมีการจายเงินทดรองราชการใหเขียนเช็คสั่งจายจากบัญชีเงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน และใหธนาคารโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยไปเขาบัญชี
กระแสรายวันเพื่อจายเงินตามเช็ค และดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
2. ใหสวนราชการแยกใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินทดรองราชการออกจากใบเสร็จรับเงิน
ตามปกติหนวยงาน
3. ใหสวนราชการบันทึกควบคุมรายการรับหรือจายเงินทดรองราชการทุกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4. ทุกสิ้นวัน ภายหลังการรับและจายเงินทดรองราชการ ใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินคงเหลือ แลวลง
ลายมือชื่อกํากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการพรอมกับนําเงินคงเหลือเก็บรักษาไวใน
ตูนิรภัยในลักษณะหีบหอ และระบุจํานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ชอง
หมายเหตุ

-25. ทุกสิ้นเดือนใหจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ(ถา
มี) และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เก็บไวกับรายงานการเงิน
ประจําเดือนเพื่อให สตง ตรวจสอบตอไป
6. เมื่อสิ้นปงบประมาณ สวนราชการตองจัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการณ วันที่ 30
กันยายน สงใหสวนราชการตนสังกัด เพื่อสงใหกรมบัญชีกลางภายใน 45 วันนับจากวัน
สิ้นปงบประมาณ
การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ
1. เมื่อมีการรับและใชจายเงินทดรองราชการ ใหสวนราชการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการทุกครั้งโดยไมตองบันทึกรายการบัญชีดังนี้
1.1 เมื่อมีการจายเงินทดรองราชการเปนคาใชจายตามใบสําคัญใหบันทึกในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการ ชอง “ใบสําคัญ” และลดยอดเงินในชอง “เงินสดคงเหลือ”
1.2 เมื่อมีการจายเงินทดรองราชการเพื่อจายใหยืมตามสัญญายืมเงินใหบันทึกใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการชอง “ลูกหนี้” หากจายเปนเงินสด ใหลดยอดเงินใน
ชอง “เงินสดคงเหลือ” หากจายเปนเงินฝากธนาคารใหบันทึกจํานวนเงินชอง “เงิน
ฝากธนาคาร” ดวยตัวเลขในวงเล็บ
1.3 เมื่อรับคืนเงินยืม
(1) กรณีลูกหนี้สงใชใบสําคัญเทากับจํานวนเงินที่ยืม ใหบันทึกการสงใชดานหลัง
สัญญายืมเงิน และบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมในชอง “ลูกหนี้” ดวยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึก
ใบสําคัญที่สงใชในชอง “ใบสําคัญ”
(2) กรณีสงใชใบสําคัญสูงกวาจํานวนเงินที่ยืม ใหบันทึกการสงใชดานหลังสัญญา
ยืมเงินและบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยลด
ยอดลูกหนี้เงินยืมเทาที่ลูกหนี้ไดยืมไปในชอง “ลูกหนี้” ดวยตัวเลขในวงเล็บ
และบันทึกใบสําคัญที่สงใชในชอง”ใบสําคัญ” พรอมทั้งจายเงินสดสวนที่เกิน
จากสัญญายืมใหผูยืม โดยใหผูยืมลงนามในใบสําคัญรับเงินไวเปนหลักฐาน
บันทึกใบสําคัญที่สงใชสูงกวาเงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการในชอง
“ใบสําคัญ” และบันทึกลดยอดเงินในชอง “เงินสดคงเหลือ”
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(3)

กรณีสงใชใบสําคัญต่ํากวาจํานวนเงินที่ยืม ใหบันทึกการสงใชดานหลัง
สัญญายืมเงิน และบันทึกลางลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมเทาใบสําคัญที่สงใช ในชอง “ลูกหนี้” ดวยตัวเลข
ในวงเล็บ และบันทึกใบสําคัญที่สงใช ในชอง “ใบสําคัญ” รับเงินสดสวนที่
เหลือจากผูยืม ออกใบเสร็จของเงินทดรองราชการใหผูยืม พรอมบันทึกรับ
เงินในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยบันทึกลดยอดลูกหนี้ในสวนที่สง
เงินสดคืนเงินทดรองราชการในชอง “ลูกหนี้” ดวยตัวเลขในวงเล็บและ
บันทึกเพิ่มยอดเงินในชอง “เงินสดคงเหลือ”
2. เมื่อตองการเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใชเงินทดรองราชการ สวนราชการบันทึกรายการขอ
เบิกเงิน แบบ ขบ 02 แลวใสหมายเหตุ เบิกเพื่อชดใชเงินทดรองราชการ
3. เมื่อเงินเขาบัญชีแลว โหลด ขจ 05 และจายเช็คบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฝาก
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยที่เปดไวเพื่อรองรับเงินทดรองราชการ พรอม
บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตามใบสําคัญ
4. เมื่อไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย (บัญชีเงิน
ทดรองราชการ) ใหบันทึกรายการรับและนําสงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไวในชองหมาย
เหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และตองออกใบเสร็จรับเงินพรอมบันทึกรับรูดวย
นส 01,นส02.-1 เปนรายไดแผนดิน
-

ชื่อบัญชี รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท 4203010101
ประเภทรายได
821
แหลงของเงิน
6119400 (61 คือปงบประมาณ)
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วัตถุประสงค

การยืมเงินจากทางราชการ

เพื่อนํามาเปนเงินทดรองจายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
หรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของรัฐ ซึ่งการยืม
เงินผูยืมเงินจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงการคลังกําหนด ไดแก หนังสือขออนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการ จัดทําสัญญาการยืมเงินไวกับสวนราชการ การสงหลักฐานใบสําคัญคาใชจายและเงินยืมที่
เหลือจาย (ถามี) ภายในกําหนด หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลา

สาระสําคัญ
1. การยืมเงินครั้งใหมผูมีสิทธิ์ยืมเงินจะตองชําระคืนเงินยืมครั้งเกาใหเสร็จสิ้นกอน
2. ขอยืมเงินไดเพียงประเภทเดียวไมวาจะเปนเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
3. เงินยืมที่จําเปนตองจายติดตอคาบเกี่ยวจากปงบประมาณปจจุบันถึงปงบประมาณถัดไป
- สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหเบิกจายไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวัน
เริ่มตนปงบประมาณใหม
- สําหรับปฏิบัติราชการอื่นๆ ใหใชจายไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันเริ่มตนปงบประมาณ
ใหม

1. ความหมาย
“เงินยืม” หมายความวา เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจากเงิน
งบประมาณรายจายอื่นๆ หรือเงินนอกงบประมาณ
การยืมเงินจากทางราชการเพื่อนําไปเปนเงินทดรองจายเพื่อการปฏิบัติราชการตางๆ ซึ่ง
สวนราชการสามารถใหยืมเงินไดจากเงินยืม 2 ประเภท คือ
1.1 เงิ น ยื ม จากเงิ น ทดรองราชการ คื อ เงิ น ยื ม ที่ จ า ยจากเงิ น ทดรองราชการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหสวนราชการมีไวเพื่อหมุนเวียนใหใชจายในแตละวัน
1.2 เงินยืมจากเงินราชการ คือ เงินที่สวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืม เปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการอื่นใดโดยเงินยืมประเภทนี้จะตองวางฎีกาเบิก
เงินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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การยืมเงินเปนคาใชจายตาง ๆ
เอกสารประกอบการยืม
เงิน
1.คชจ.ในการเดินทาง 1.สําเนาบันทึกขออนุมัติ
ไปราชการ
เดินทางไปราชการ
2. สัญญายืมเงิน จํานวน
2 ฉบับ มีขอความ
ตรงกัน
3.ประมาณการคชจ.
เดินทางโดยแยกคชจ.
ตาง ๆ
2.คชจ.ในการจัด
1.สําเนาหนังสืออนุมัติ/
ฝกอบรม/ศึกษาดู
สําเนาโครงการใหจัด
งาน/ประชุมสัมมนา ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/
ประชุมสัมมนา
2.สัญญายืมเงิน จํานวน
2 ฉบับ
3.ประมาณการคชจ.โดย
แยก คชจ.ตาง ๆ

ประเภทการยืมเงิน

3.คชจ.ในการประชุม 1.สําเนาหนังสืออนุมัติ
ราชการ
การจัดประชุมราชการ
2.สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ
3.ประมาณการคชจ.ใน
การประชุม

ระยะเวลาการ
สงคืนเงินยืม
ภายใน 15 วัน
นับจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการ

เอกสารการสงใชเงิน
ยืม
1.หนังสืออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
2.รายงานการเดินทาง
พรอมหลักฐาน
จายเงิน
3.เงินสดคงเหลือ
(ถามี)

ภายใน 30 วัน
1.หนังสืออนุมัติ
นับจากวันที่ไดรับ โครงการใหจัด
เงิน
ฝกอบรม/ศึกษาดู
งาน/ประชุมสัมมนา
2.หลักฐานจายคา
วิทยากร
ใบเสร็จรับเงิน/
ใบสําคัญคาอาหารแต
ละมื้อ/แตละวัน
3.คาเชาที่พัก
ใบเสร็จรับเงินและใบ
FOLIO
4.เงินสดคงเหลือ(ถามี)
ภายใน 30 วัน
1.สําเนาสัญญายืมเงิน
นับจากวันที่ไดรับ 2.หลักฐานการ
เงิน
จายเงิน
3.เงินสดคงเหลือ
(ถามี)

