
           จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                    แนวทางการด าเนินการโครงการคูปองครู 
 

แนวทางการยืมเงินราชการ  
1. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน 
    แจ้งครูทุกคนส่งสัญญายืมในคราวเดียวกันทั้งโรงเรียน แล้วให้โรงเรียนสรุปงบหน้าของ
ครูแต่ละคนส่งให้เขต ตัวอย่างสรุปงบหน้าการยืมเงิน 

 

 

 

 

 

     2. ส่งหนังสือขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจรเรียงตามเดอืนที่ขอยืม มเีอกสารแนบดังนี้ 
          1. สรุปการยืมเงินคูปองคร ู
          2. สัญญายืมของแต่ละคน ๆ ละ 2 ฉบับ  
          3. ใบลงทะเบยีนอบรม 1 ชุด 
          4. รายละเอียดหลักสตูร   1 ชดุ 
          5. บันทึกขออนุมัติเดิมทางไปราชการ  1 ชุด 
          6. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนเงิน “บัญชีเงินเดือน”  1 ชุด 

ให้ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
 

 

 

 

 

 

                              สรุปการยืมเงินคูปองครู 
 

1. สัญญายืมในเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน...............ราย 
2. สัญญายืมในเดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน..............ราย 
3. สัญญายืมในเดือนสิงหาคม 2561   จ านวน..............ราย 
4. สัญญายืมในเดือนกันยายน 2561   จ านวน..............ราย 
                              รวมทั้งสิ้น จ านวน..............ราย 
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2. ผู้ยืม “ผู้เข้าการอบรม” การเขียนสัญญายืม        
    กรณีลงทะเบียน   1 หลักสูตร     

1. หลักสูตร................................ระหว่างวันท่ี................... 
    -  ค่าลงทะเบียน   จ านวน  4,800  บาท 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง      จ านวน     160  บาท 
    -  ค่าพาหนะ       จ านวน     600  บาท 
    -  ค่าท่ีพัก          จ านวน     600   บาท 

6,160 
 
 
  
 

รวมท้ังสิ้น 6,160 

 
     กรณีลงทะเบียน  2 หลักสูตร  
   - ถ้าระยะเวลา 2 หลักสูตรอยู่ในระยะเวลาไม่หากกัน ภายใน 1 เดือน
สามารถส่งคืนได้ให้ยืมเพียงสัญญายืมเดียว ให้ใส่ในสัญญายืมดังน้ี      

1. หลักสูตร................................ระหว่างวันท่ี................... 
    - ค่าลงทะเบียน   จ านวน  3,800  บาท 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง      จ านวน     160  บาท 
    -  ค่าพาหนะ       จ านวน     600  บาท 
    -  ค่าท่ีพัก          จ านวน     -        บาท 
2. หลักสูตร................................ระหว่างวันท่ี.................... 
  - ค่าลงทะเบียน   จ านวน     3,800  บาท 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง      จ านวน     160  บาท 
    -  ค่าพาหนะ       จ านวน     600  บาท 
    -  ค่าท่ีพัก          จ านวน     600 บาท 
 

4,560  
 
 
 
 
5,160 
 

รวมท้ังสิ้น 9,720 
  

 

แจ้งปัญหา 086-7639221  เครือวรรณ์  อ้อยจินดา 

 

 

 



แบบ 8500 

สัญญาการยืมเงิน 

ยืนต่อ…………………………………………………………………………. 

 
เลขที่…………………… 

วันครบ
ก าหนด……………………… 

ข้าพเจ้า……………………………………….…………ต าแหน่ง…………………………………….. 
สังกัด…………………………………………………………..จังหวัด………………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. หลักสูตร...............................ระหว่างวันที่.................................. 
    - ค่าลงทะเบียน 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - ค่าเช่าที่พัก 
    - ค่าพาหนะ 
2. หลักสูตร..............................ระหว่างวันที่....................... .............. 
    - ค่าลงทะเบียน 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - ค่าเช่าที่พัก 
    - ค่าพาหนะ 
ตัวอักษร)………………………………………………………….รวมเงิน (บาท) 

 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงชื่อ………………………………………..………..ผู้ยืม   วันที่……………………………………………… 

เสนอ 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน……………………………..บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…………..   วันที่……………………………………………… 

ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………………………………บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…..ผู้อนุมัติ   วันที่……………………………………………… 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจ านวน……………………..บาท (………………………………………………………...) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ…………………………………..…………..ผู้รับเงิน   วันที…่…………………………………………… 
(ด้านหน้า) 



รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
เงินสด หรือ 
ใบส าคัญ จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมายเหตุ  (1) ยื่นต่อ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือต าแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

 (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 
 (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินยืมไปใช้จ่าย 
 (4) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

 


