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1. หลักการและเหตุผล

จังหวั ดอานาจเจร ิญ มี ฐานะเป็นส่ วนราชการ และเป็นหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งต้ องถื อปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบร ิหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้ กาหนดเกี่ ยวกั บการบร ิหารพัสดุ รวมถึงการยืมพัสดุของหน่ วยงานของรัฐ

ด้วย ซึง่ ในเรอื่ งของการยืมใช้พัสดุ จังหวัดอานาจเจร ิญได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้อกฎหมายดังกล่าวมาโดยตลอด
อย่างไรก็ ตาม เพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนและสร้างมาตรฐานในการปฏิ บัติงาน จึงได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บัติเกี่ ยวกั บ
การใช้และการยืมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และกากับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
2.2 เพื่อป้องกันการสูญหาย และการรัว่ ไหลของการใช้ทรัพยากรของราชการ

2.3 จังหวั ดอานาจเจร ิญบร ิหารพั สดุ ได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ ส่วนราชการประจาจังหวั ดอ านาจเจร ิญ

มีทรัพย์สิน มีพัสดุใช้รว่ มกัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจอย่างทั่วถึง
2.4 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

3. ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด ๑๓ การบร ิหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้ มีการใช้

และการบร ิหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา ๑๑๓

การดาเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึง่ รวมถึงการเก็ บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ

ตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รฐั มนตร ีกาหนด
3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๐๗

การให้ยืม หร ือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึง่ มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้

ข้อ ๒๐๘

การยืมพั สดุ ประเภทใช้คงรู ป ให้ ผู้ ยืมทาหลั กฐานการยืมเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรแสดง

เหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การยืมระหว่ างหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รบ
ั อนุ มั ติจากหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืม
(๒) การให้ บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่ วยงานของรัฐเดี ยวกั น จะต้ องได้ รบ
ั อนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึง่ รับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้ องได้ รบ
ั อนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ
ข้อ ๒๐๙

ผู้ ยืมพั สดุ ประเภทใช้คงรูปจะต้ องนาพั สดุ นั้นมาส่ งคื นให้ ในสภาพที่ ใช้การได้ เร ียบร้อย

หากเกิ ดช ารุ ดเสี ยหาย หร ือใช้การไม่ ได้ หร ือสู ญหายไป ให้ ผู้ ยื มจัดการแก้ ไขซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิ ม โดยเสี ย
ค่าใช้จา่ ยของตนเอง หร ือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็นเง ิน
ตามราคาที่อยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด

-2(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หร ือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ หน่วยงานของรัฐ
ผู้ยืมมีความจาเป็นต้ องใช้พัสดุ นั้นเป็นการร ีบด่ วน จะดาเนินการจัดหาได้ ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ ให้ ยืมมี
พัสดุ นั้น ๆ พอที่จะให้ ยืมได้ โดยไม่ เป็นการเสี ยหายแก่ หน่ วยงานของรัฐของตน และให้ มีหลั กฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร ทั้งนี้ โดยปกติ หน่ วยงานของรัฐผู้ ยืมจะต้ องจัดหาพัสดุ เป็นประเภท ชนิด และปร ิมาณ เช่นเดี ยวกั น
ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ ผู้ให้ ยืมหร ือผู้รบ
ั หน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ ยืมไป คืนภายใน
๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
4. คาจากั ดความ
ทรัพย์สินของทางราชการ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นใดของ ทางราชการที่ได้มีการจัดซือ
้ /จัดจ้าง
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมถึงการได้มาของทรัพย์สินในทางอื่น เช่น การรับบร ิจาค การโอน การแลกเปลี่ยน
เป็นต้น ซึง่ เป็นพัสดุในการดูแลและครอบครองของส่วนราชการ
หน่ วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่ วนราชการสังกั ดราชการบร ิหารส่ วนกลาง ราชการบร ิหารส่ วนภูมิภาค ราชการ
บร ิหารส่วนท้องถิ่น ซึง่ มีสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จงั หวัดอานาจเจร ิญ
การบร ิหารพั สดุ หมายความว่า การเก็ บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการ
จาหน่ายพัสดุ
พั สดุ หมายความว่า สิ นค้ า งานบร ิการ งานก่ อสร้าง งานจ้างที่ปร ึกษา และงานจ้าง ออกแบบหร ือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สิ นค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงาน บร ิการที่รวมอยู่ในสิ นค้า
นั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบร ิการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
วัสดุ คงทน หมายความว่า สิ่ งของที่โดยสภาพมี ลักษณะคงทนแต่ ตามปกติ มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หร ือเมื่ อ
นาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หร ือซ่อมแซมแล้วไม่ค้ม
ุ ค่า
วัสดุ สิ้นเปลื อง หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมี ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลื อง หมดไป แปรสภาพ หร ือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหร ือไม่คงสภาพเดิม
ครุภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุดเสี ยหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
การควบคุม หมายความว่า การลงบัญชีวัสดุหร ือทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเก็ บรักษาพัสดุ การเบิกพัสดุ การจ่าย
พัสดุ
การยืมพัสดุ หมายความว่า การที่หน่วยงานต้องการยืมพัสดุเพื่อใช้ในราชการต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ
การคืนพัสดุ หมายความว่า การที่หน่วยงานต้องการคืนพัสดุที่ยืมไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้ ให้ ยืม หมายความว่า หั วหน้าส่ วนราชการเจ้าของพัสดุ หร ือผู้ที่รบ
ั มอบอานาจจากหั วหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
พัสดุ
ผู้ ยืม หมายความว่า บุคลากรของหน่ วยงานของรัฐ ได้ แก่ ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างเหมา
บร ิการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการประจาจังหวัดอานาจเจร ิญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงั หวัดอานาจเจร ิญ

-35. หลักการสาคัญของแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5.1 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
5.2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
5.3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยึดหลักความประหยัด
5.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชว่ ยกันดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
5.5 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
5.6 ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชัน
้ ต้ องควบคุม กากั บดูแล ให้ คาแนะนาแก่ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
6. แนวปฏิบัติเกี่ ยวกั บการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่ เ บียดบัง ทรัพย์สิ นของทางราชการเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนหร ือผู้ อื่น ข้ าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการประจา
จังหวัดอานาจเจร ิญ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หร ือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ ทาง
ราชการเสียหายหร ือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครอื่ งใช้สานักงานต่าง ๆ ในเรอื่ งอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ
หร ือนากลับไปใช้เป็นการส่ วนตั ว เช่น กระดาษ ซองจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศั พท์ เครอื่ งคิดเลข
กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หร ือการใช้เครอื่ งคอมพิ วเตอร์ เครอื่ งพิ มพ์ เครอื่ งถ่ ายเอกสารในประโยชน์ส่วนตั ว
ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่ วนตั วหร ือผู้อื่น หร ือออกนอกเส้ นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้
โทรศัพท์และโทรศั พท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตั ว การใช้ไฟฟ้าและน้าประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตั วจนเกิ น
สมควร การใช้บุคลากรให้ทาธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ
7. หลักเกณฑ์การให้ ยืมใช้พัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ กาหนดการยืม

พัสดุเพื่อนาไปใช้ในกิจการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์การยืม ดังนี้

7.1 ส่ วนราชการเจ้าของพั สดุ ต้องให้ ผู้ยืมใช้พัสดุ ได้ โดยไม่ เร ียกเก็ บค่ าตอบแทน และให้ ยืมได้ คราวละไม่ เกิ น

๑ ปีงบประมาณ โดยต้ องได้ รบ
ั อนุมัติจากผู้ มีอานาจตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

7.2 ผู้ยืมจะต้องลงนามในทะเบียนคุมการยืมใช้พัสดุกับส่วนราชการเจ้าของพัสดุตามแบบแนบท้ายนี้

7.3 ผู้ ยืมจะต้ องนาพั สดุ ไปใช้เพื่ อประโยชน์ รว่ มกั นของกลุ่ มผู้ ยืม เสมื อนผู้ ยืมเป็นเจ้าของพั สดุ เองทุกประการ

โดยที่ผู้ยืมจะเป็นผู้จด
ั หาเจ้าหน้าที่ควบคุมการทางานของพัสดุที่ยืมใช้เองทุกประการ

7.4 ผู้ยืมใช้พัสดุจะต้ องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ ในสภาพที่ใช้การได้ เร ียบร้อย หากเกิ ดชารุดเสี ยหาย หร ือใช้การ

ไม่ได้ หร ือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยของผู้ยืมเอง หร ือชดใช้เป็นพัสดุ

ประเภท ชนิ ด ขนาด ลั กษณะ และคุณภาคอย่างเดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็ นเง น
ิ ตามราคาที่เป็ นอยู่ ในขณะยืมตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด

7.5 ส่วนราชการเจ้าของพัสดุสามารถยกเลิกการให้ยืมใช้พัสดุได้ทุกเวลา หากผู้ยืมไม่สามารถดาเนินงานให้ประสบ

ผลสาเร็จ หร ือไม่ปฏิบัติตามสัญญายืม หร ือแนวทางการให้ยืม หร ือเหตุอันควรอื่น ๆ

7.6 ในกรณี เป็นการยืมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิ วเตอร์ ฯลฯ ให้ ใช้สัญญายืมตามหลั กเกณฑ์และแนวปฏิ บัติการยืม

ตามหลักเกณฑ์ของส่วนราชการต้นสังกัดของส่วนราชการเจ้าของครุภัณฑ์

7.7 กรณี มีการยืมใช้รถราชการ ให้ ถือปฏิ บัติตามคาสั่ งมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจร ิญ และ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-48. ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ

8.1 กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ ทาหนังสือส่งเรอื่ งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจร ิญหร ือ

หน่วยงานเจ้าของพัสดุ

(2) หน่วยงานเจ้าของพัสดุได้ รบ
ั หนังสื อยืมพัสดุ ให้ ตรวจสอบพัสดุและกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ เสนอ

เรอื่ งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป

(3) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเจ้าของ

พัสดุที่รบ
ั ผิดชอบพัสดุนั้น ดาเนินการจัดเตร ียมพัสดุตามเอกสารใบยืมพัสดุ

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุประสานงานกั บหน่ วยงานของรัฐที่ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืม พร้อมลงนามกากั บ

ในเอกสารใบยืมพัสดุ

(5) เมื่อหน่วยงานของรัฐที่ยืมพัสดุนาพัสดุที่ยืมมาส่งคืนยังหน่วยงานเจ้าของพัสดุผู้ให้ ยืม เมื่อครบกาหนด

ให้ หน่วยงานเจ้าของพัสดุตรวจสอบพัสดุที่คืนว่าอยู่ในสภาพปกติ หร ือไม่ และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ ตรวจสอบพัสดุ

เร ียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ยืมและเจ้าหน้าที่พัสดุที่รบ
ั ผิดชอบรับคืน ลงชือ
่ กากั บในเอกสารใบยืม
พัสดุในส่วนของการคืนให้เร ียบร้อย พร้อมจัดเก็บ

8.2 กรณีการให้ บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่ มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
(1) บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่ ให้เขียนแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ

(2) เมื่ อหน่ วยงานที่ ร บ
ั ผิ ดชอบพั สดุ ได้ รบ
ั แบบฟอร์มใบยื มพั สดุ ให้ ตรวจสอบพั สดุ และเสนอเร อื่ งให้

ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป

(3) เมื่อหั วหน้ าหน่ วยงานผู้ให้ ยืม หร ือหั วหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ ยืม ได้ ลงนามอนุมัติแล้ ว ให้ เจ้าหน้าที่

พัสดุของหน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบนั้น ดาเนินการจัดเตร ียมพัสดุตามเอกสารใบยืมพัสดุ

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์ ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืมพร้อมลงนาม กากั บในเอกสาร

ใบยืมพัสดุ

(5) เมื่ อบุ คคลที่ยืมพั สดุ ส่งคื นพั สดุ ที่ยืมมายังหน่ วยงานผู้ ให้ ยืม เมื่ อครบก าหนด ให้ เจ้าหน้ าที่พัสดุ ของ

หน่วยงานที่รบ
ั ผิดชอบตรวจสอบพัสดุที่คืนมาว่าอยู่ในสภาพปกติ หร ือไม่ และเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ ตรวจสอบพัสดุ
เร ียบร้อยแล้ ว ให้ เจ้าหน้ าที่หน่ วยงานที่ยืมและเจ้าหน้าที่พัสดุที่รบ
ั ผิดชอบรับคืน ลงชือ
่ กากั บในเอกสารใบยืมพัสดุ
ในส่วนของการคืนให้เร ียบร้อย พร้อมจัดเก็บ
9. เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมพัสดุ
9.1 กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้
(1) หนังสือจากหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์จะยืมพัสดุ

(2) แบบใบยืมพัสดุ (การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตั วประชาชน หร ือบัตรที่
ทางราชการออกให้
9.2 กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่ มีดังนี้
(1) หนังสือจากหน่วยงานที่มีความประสงค์จะยืมพัสดุ
(2) แบบใบยืมพัสดุ (การให้ บุคคลยืมใช้ภายใน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชน หร ือบัตรที่ทางราชการออกให้
10. การกากั บติ ดตามการดาเนินงาน
เจ้าหน้ า ที่พั สดุ ของหน่ วยงานผู้ ให้ ยืม มี ก ารตรวจสอบรายการยืม และคื นพั ส ดุ ทุกสิ้ นเดื อน และจัดทา
รายงานสรุปในทุกรายไตรมาส (เป็นรายงานแบบสะสม) เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ

-511. แผนผังการยืมใช้พัสดุ กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ผู้ประสงค์ขอยืม/หน่วยงานทีข
่ อยืม
กรอกข้อมูลในแบบใบยืมพัสดุ

เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หร ือ
บัตรที่ทางราชการออกให้

เจ้าหน้าที่รบ
ั เรอื่ งตรวจสอบพัสดุ

เสนอขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม
ไม่อนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ให้ยืม

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืมอนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุจด
ั เตร ียมพัสดุ
ตามเอกสารใบยืมพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงาน
ของรัฐที่ยืมพัสดุทราบ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ที่ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืม
พร้อมลงนามกากับในใบยืมพัสดุ

เมื่อผู้ยืมพัสดุส่งคืนพัสดุแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบสภาพ

ของพัสดุ และลงชือ
่ กากับในใบยืม

พัสดุในส่วนของการคืนให้เร ียบร้อย
และจัดเก็บพัสดุ

-612. แผนผังการยืมใช้พัสดุ กรณีการให้ บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่

ผู้ประสงค์ขอยืม/หน่วยงานทีข
่ อยืม
กรอกข้อมูลในแบบใบยืมพัสดุ

ใช้ภายในสถานที่ของ

เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หร ือ
บัตรที่ทางราชการออกให้

ใช้ภายนอกสถานที่ของหน่วยงาน

หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่รบ
ั เรอื่ งตรวจสอบพัสดุ

เจ้าหน้าที่รบ
ั เรอื่ งตรวจสอบพัสดุ

เสนอขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม
ไม่อนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ให้ยืม

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืมอนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุจด
ั เตร ียมพัสดุ
ตามเอกสารใบยืมพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงาน
ของรัฐทีย
่ ืมพัสดุทราบ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงานของรัฐ
ที่ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืม
พร้อมลงนามกากับในใบยืมพัสดุ

เมื่อผู้ยืมพัสดุส่งคืนพัสดุแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบสภาพ

ของพัสดุ และลงชือ
่ กากับในใบยืม

พัสดุในส่วนของการคืนให้เร ียบร้อย
และจัดเก็บพัสดุ

13. บทกาหนดโทษ

การยืมหร ือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึง่ มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้ องนาพัสดุมา

ส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เร ียบร้อย หากเกิดการชารุดเสียหาย หร ือใช้การไม่ได้ หร ือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง หร ือชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และ คุณภาพอย่าง
เดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็นเง ินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปร ิมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

-7แบบใบยืมพัสดุ

(กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)
หน่วยงาน...........................................................
วัน..............เดือน......................... พ.ศ. ...........
ตามที่หน่วยงาน........................................................................................................................................................

มีหนังสือ ที่ ......................................................................................... ลงวันที่.........................................................................................
เรอื่ ง.................................................................................................................................................................................................................

มีความประสงค์ขอยืมพัสดุของ................................................................................................................................(ชือ
่ หน่วยงาน)

วัตถุประสงค์เพื่อ.........................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ................ ถึงวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................... ดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน/หน่วย

รหัสครุภัณฑ์

รหัสสินทรัพย์

ในระบบ GFMIS

หมายเหตุ

ตามรายการที่ยืมข้างต้น ผู้ยืมจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ ในสภาพที่ใช้การได้ เร ียบร้อย

หากเกิดการชารุด หร ือใช้การไม่ได้ หร ือสู ญหายไป ผู้ยืมจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยเอง
หร ือชดใช้เป็นพั สดุ ประเภท ชนิ ด ขนาด ลั กษณะและคุณภาพอย่างเดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็นเง ินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด

ผู้ยืมขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงอื่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะส่งคืนพัสดุในวันที่.....................................................

เสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว.............................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชือ
่ .......................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้อนุมัติ

ตาแหน่ง..............................................................

ตาแหน่ง..............................................................

(.....................................................................)

(.......................................................................)

 ได้รบ
ั พัสดุจากหน่วยงานแล้ว เมื่อวันที่...................................... เดือน.................................................... พ.ศ. ..................................................
ลงชือ
่ .................................................................ผู้ยืมพัสดุ/ผู้รบ
ั ของแทน

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้จา่ ยพัสดุ

ตาแหน่ง...........................................................

ตาแหน่ง..............................................................

(.................................................................)

(.......................................................................)

 ได้ส่งคืนพัสดุแล้ว เมื่อวันที่...................................... เดือน.................................................... พ.ศ. ..................................................
ลงชือ
่ .................................................................ผู้ส่งคืนพัสดุ

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้รบ
ั คืนพัสดุ

ตาแหน่ง...........................................................

ตาแหน่ง..............................................................

(................................................................)

หมายเหตุ

(.......................................................................)

1. ผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยม
ื หร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบอานาจ

2. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหร ือผู้รบ
ั หน้าที่ติดตามทวงพัสดุให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับ

แต่วันที่ครบกาหนด

-8แบบใบยืมพัสดุ

(กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่)
หน่วยงาน...........................................................
วัน..............เดือน......................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า.................................................................. ตาแหน่ง...................................................................................

สานัก/กอง/กลุ่ม................................................................................... หน่วยงาน.................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์............................................................................... หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...........................................................................................................................(ชือ
่ หน่วยงาน)

วัตถุประสงค์เพื่อ.........................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ................ ถึงวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................... ดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน/หน่วย

รหัสครุภัณฑ์

รหัสสินทรัพย์

ในระบบ GFMIS

หมายเหตุ

ตามรายการที่ยืมข้างต้น ผู้ยืมจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ ในสภาพที่ใช้การได้ เร ียบร้อย

หากเกิดการชารุด หร ือใช้การไม่ได้ หร ือสู ญหายไป ผู้ยืมจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยเอง
หร ือชดใช้เป็นพั สดุ ประเภท ชนิ ด ขนาด ลั กษณะและคุณภาพอย่างเดี ยวกั น หร ือชดใช้เป็นเง ินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงอื่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันที่............................................

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้ยืมพัสดุ
(.....................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
เสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชือ
่ ..................................................................... หัวหน้าหน่วยงานผู้ยืม
(.....................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

 ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว.............................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงาน
 ยืมใช้นอกสถานที่ของหน่วยงาน

ลงชือ
่ .......................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(.....................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้อนุมัติ
(.......................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

 ได้รบ
ั พัสดุจากหน่วยงานแล้ว เมื่อวันที่...................................... เดือน.................................................... พ.ศ. ..................................................
ลงชือ
่ .................................................................ผู้ยืมพัสดุ/ผู้รบ
ั ของแทน
(.................................................................)

ตาแหน่ง...........................................................

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้จา่ ยพัสดุ
(.......................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

 ได้ส่งคืนพัสดุแล้ว เมื่อวันที่...................................... เดือน.................................................... พ.ศ. ..................................................
ลงชือ
่ .................................................................ผู้ส่งคืนพัสดุ

ลงชือ
่ .......................................................................ผู้รบ
ั คืนพัสดุ

ตาแหน่ง...........................................................

ตาแหน่ง..............................................................

(................................................................)

หมายเหตุ

(.......................................................................)

1. ผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยม
ื หร ือผู้ที่ได้รบ
ั มอบอานาจ

2. เมื่ อครบกาหนดยืม ให้ ผู้ อนุ มัติให้ ยืมหร ือผู้ รบ
ั หน้ าที่ ติดตามทวงพั สดุ ให้ ยืมไปคื นภายใน 7 วั น

นับแต่วันที่ครบกาหนด

แบบรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ................................
(กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ)

หน่วยงาน................................................................................................

ตั้งแต่เดือน..............................................................................................
ที่

ชือ
่ ประเภท

รายละเอียด/ยีห
่ ้อ/รุน
่

จานวน

รหัสครุภัณฑ์

รหัสสินทรัพย์

ในระบบ Online

ในระบบ GFMIS

ยืม
วันที่ยม
ื

หน่วยงาน

* ส่งช้าได้กว่ากาหนดได้ไม่เกิน 7 วัน
วันที่ประสงค์

วันที่

ส่งคืนครุภัณฑ์

ส่งคืนครุภัณฑ์

ยอดรวม

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน สาเนาใบยืมพัสดุมาพร้อมนี้

 คงเหลือที่ยังไม่ส่งคืน จานวน..............................................รายการ
 หน่วยงานไม่มีการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ลงชือ
่ ......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(.....................................................)

ตาแหน่ง................................................

ลงชือ
่ ......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.....................................................)

ตาแหน่ง................................................

หมายเหตุ

แบบรายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ................................
(กรณีการให้บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หร ือยืมไปใช้นอกสถานที่)
หน่วยงาน................................................................................................

ตั้งแต่เดือน..............................................................................................
ที่

ชือ
่ ประเภท

รายละเอียด/ยีห
่ ้อ/รุน
่

จานวน

รหัสครุภัณฑ์

รหัสสินทรัพย์

ในระบบ Online

ในระบบ GFMIS

ยืม
วันที่ยม
ื

หน่วยงาน

* ส่งช้าได้กว่ากาหนดได้ไม่เกิน 7 วัน
วันที่ประสงค์

วันที่

ส่งคืนครุภัณฑ์

ส่งคืนครุภัณฑ์

ยอดรวม

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐาน สาเนาใบยืมพัสดุมาพร้อมนี้

 คงเหลือที่ยังไม่ส่งคืน จานวน..............................................รายการ
 หน่วยงานไม่มีการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ลงชือ
่ ......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(.....................................................)

ตาแหน่ง................................................

ลงชือ
่ ......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(.....................................................)

ตาแหน่ง................................................

หมายเหตุ

ทะเบียนคุมการยืมใช้พัสดุ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................
หน่วยงาน ....................................................................

ที่

รายการ

หมายเลขหร ือรหัส

จานวน

ยืม
วันที่ยืม

-----------------------

คืน
ชือ
่ ผู้ยืม

วันที่คืน

ชือ
่ ผู้คืน

หมายเหตุ

