
 

คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
ค าน า 

 

  ตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกบั
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไว้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อเป็น
การรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ช ารุด สูญหาย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดท าคู่มือการยืมทรัพย์สนิของทางราชการข้ึน  เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการยืมทรพัย์สนิของทางราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดท าคู่มือการใช้ทรัพยส์ินทางราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
2. เพื่อก าหนดแนวทางในการยมืทรัพย์สินของราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
3. เพื่อปอ้งกันการสูญหายของทรัพยส์ินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
ข้อกฎหมายและระเบียบ 

1. พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
นิยามศัพท์ 
 ทรัพยส์ินของราชการ  หมายถึง  ทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ซึ่งเป็นพัสดุ
ในการดูแล และครอบครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 พัสดุ  หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ ์
 วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของทีม่ีลกัษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานยืนนาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 ผู้ให้ยืม หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ผู้ยืม  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองสรวง ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ 
ก าหนดไว้ 
 
หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ 
 หลักเกณฑก์ารให้ยมืพสัดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 

1. ผู้ยืมพสัดุจะตอ้งเขียนยมื ตามแบบฟอรม์ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงก าหนด 
2. ผู้ยืมต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยมื ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. การยืมพสัดุ มีก าหนดในการให้ยมื จ านวน 7 วัน ยกเว้นหากมีความจ าเป็นต้องใช้เกินกว่า 7  

วัน ให้ระบุเหตุผลแกเ่จ้าหน้าทีผู่้รบัเรื่อง เป็นรายกรณี 
4. การยืมพสัดุ จะต้องได้รับการอนมุัติจากผู้มอี านาจลงนามเทา่น้ัน 
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หลักเกณฑ์การคืนพัสด ุ
1. ผู้ยืมพสัดุ จะต้องสง่มอบสิง่ของที่ยมื ตามก าหนดที่ระบุ โดยพัสดุน้ัน ๆ จะต้องมี 

สภาพคงเดิม ไม่ช ารุดเสียหาย หากเกิดการช ารุดเสียหาย ใหผู้้ยืมท าการซอ่มแซมให้คงสภาพเดิม หรือหาก
สูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง โดยการจัดหาพสัดุประเภท ชนิด และ
ปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอรม์ หรอืข้อตกลงที่ได้จัดท าข้ึน 

2. หากผู้ยมื ไม่น าพัสดสุ่งคืนภายใน 7 วัน หรือตามที่ระบุไว้ ให้เจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ  
รายงานผูม้ีอ านาจอนุมัติทราบ เพือ่สัง่การตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 

เขียนที่  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
299 หมู่ 1 ต.หนองสรวง  อ.ขามทะเลสอ  
จ.นครราชสีมา 30280 

      วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ........... 
 
เรื่อง  ขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ ์
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกลุ........................... .....อายุ...........ป ี
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย...........................ถนน............................ต าบล...... ................. 
อ าเภอ................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
พร้อมนี้ได้แนบหลกัฐานมาด้วย  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาบัตรข้าราชการ    อื่น ๆ 
ระบุ.......................................................................มีความประสงค์ขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองสรวง เพื่อ....................................................................................................... ........................ 
ดังรายการต่อไปนี ้

1. .................................................................รหสัครุภัณฑ์......................................จ านวน..... ............... 
2. .................................................................รหสัครุภัณฑ์......................................จ านวน.................... 
3. .................................................................รหสัครุภัณฑ์......................................จ านวน..... ............... 
4. .................................................................รหสัครุภัณฑ์............ ..........................จ านวน.................... 
5. .................................................................รหสัครุภัณฑ์......................................จ านวน..... ............... 

โดยมีก าหนดยมื  ตั้งแต่วันที่.............................................ถึงวันที่..................................................... 
โดยผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ หากพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ท่านยืมเกิดการช ารุดเสียหาย ผู้ยืมจะต้องท าการซ่อมแซม
ให้มีสภาพดังเดิม หรือหากอยู่ในสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องท าการชดใช้พัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมไป 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
ลงช่ือ.................................................ผู้ยมื     ลงช่ือ...............................................ผูร้ับเรื่อง 
  (.........................................................)       (...........................................................) 
 
ความคิดเห็น...............................................   ความคิดเห็น............................................... 
    ลงช่ือ............................................    ลงช่ือ............................................ 
           (นางไข่มุก   ขุนเพชรวรรณ)       (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง                         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 



 
บันทึกการสง่คืนพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 ครบถ้วน                        
 ไม่ครบถ้วน  เพราะ ........................................................................................................... ..................... 
 อยู่ในสภาพปกติ 
 อยู่ในสภาพช ารุด 
......................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
 
ลงช่ือ...................................................ผู้รบัคืน   ลงช่ือ...............................................ผูส้่งคืน 
   (.........................................................)       (...........................................................) 
 


