
 

   

 
 

คู่มือการใชท้รัพย์สนิทางราชการ 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสบิ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

 



 

 
สารบัญ 

 

 

 

เรื่อง          หน้า 

 

               

วัตถุประสงค์           ๑ 

ข้อกฎหมายและระเบียบ          ๑ 

นยิามศัพท์           ๑ 

หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสด ุ          ๑ 

หลักเกณฑ์การคนืพัสด ุ          ๒ 

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ         ๓     

ภาคผนวก           ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑ 

 

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพือ่จัดท าคู่มอืการใชท้รัพย์สนิทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

๒. เพื่อก าหนดแนวทางในการใชท้รัพย์สนิทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

๓. เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สนิทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ๑. พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นิยามศัพท์ 

ทรัพย์สินของทางราชการ หมายถึง ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ซึ่งเป็นพัสดุในการดูแล 

และครอบครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

พัสดุ หมายถงึ วัสดุ และครุภัณฑ์ 

 วัสดุ หมายถึง สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 

สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีส านัก

งบประมาณก าหนด 

 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่

สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีส านัก

งบประมาณก าหนด 

ผู้ให้ยืม หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

ผู้ยืม หมายถึง ข้าราชการ พนกังานจ้างตามภารกจิ คนงาน ที่ปฏบัิตหินา้ที่ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 ประชาชนท่ัวไป หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยไมข่ัดตอ่กฎหมาย และระเบียบก าหนดไว้ 

หลักเกณฑ์การให้ยมืพสัด ุ

 หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช ้

 ๑. ผู้ยืมพัสดุจะตอ้งเขียนยืม ตามแบบฟอร์มท่ีทางองคก์ารบริหารสว่นต าบลเขาสามสิบ ก าหนด 

 ๒. ผู้ยืมตอ้งแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการยมื ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมอืรับรองส าเนา  

                ถูกต้อง 

 ๓. การยืมพัสดุ มกี าหนดในการให้ยืม จ านวน ๗ วัน ยกเวน้ หากมีความจ าเป็นต้องใชเ้กินกวา่ ๗ วัน ให้ระบุ  

      เหตผุลแก่เจ้าหนา้ทีผู่้รับเร่ือง เป็นรายกรณี 

 ๔. การยืมพัสดุ จะต้องได้รับการอนุมัต ิจากผู้มีอ านาจลงนามเท่านัน้ 

 



 

๒ 

หลักเกณฑ์การคืนพสัด ุ

 ๑. ผู้ยืมพัสดุ จะต้องส่งมอบสิ่งของท่ียืม ตามก าหนดท่ีระบุ โดยพัสดุนัน้ๆ จะต้องมสีภาพคงเดิม ไมช่ ารุดเสียหาย    

    หากเกิดการช ารุด ให้ผู้ยืมท าการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรอืหากสูญหาย ผู้ยืมตอ้งชดใช้ให้แก่องค์การ  

    บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนดิ และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชเ้ป็นเงิน  

    สดตามราคาท่ีเป็นอยู ่ขณะยมื ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ก าหนด หรือข้อตกลงท่ีได้จัดท า  

    ขึน้ 

๒. หากผู้ยืม ไมน่ าพัสดุส่งคนืภายใน ๗ วัน หรือตามท่ีระบุไว้ ให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผู้มอี านาจอนุมัต ิ 

     ทราบ เพื่อสั่งการตอ่ไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๓ 

ใบยมืที่........../........... 

 

แบบฟอร์มการยมืพัสดุ และคนืพัสด ุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 

วันท่ี ..........เดอืน .................... พ.ศ. ............... 

 

เร่ือง ...............................................................................................................................................................................  

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 

 ข้าพเจ้า ...................................................................... หนว่ยงาน/ท่ีอยู.่............................................................ 

................................................................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................... 

มคีวามประสงค์ขอยืม (   ) วัสด ุ  (   ) ครุภัณฑ์  เพ่ือใช ้................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ตามรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ยี่ห้อ/รุ่น/ส ี หมายเลข 

  วัสด/ุครุภณัฑ ์

หมายเหต ุ

     

     

     

     

     

     

     

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ยืม 

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

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม 

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



 

  ต าแหนง่ ............................................................. 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผู้รับคืน 

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

วันท่ี ........ เดอืน ................... พ.ศ. ............ 

๔ 

ตามรายการที่ยืมขา้งต้นนี ้

 ๑. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 

     (   ) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน ...... ฉบับ (   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ...... ฉบับ 

     (   ) เอกสารอื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................  จ านวน ...... ฉบับ 

 ๒. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอยา่งดี  หากสิ่งของท่ีน ามาส่งคนื หากเกิดการช ารุดเสียหาย ให้ผู้ยืมท าการ  

    ซ่อมแซมให้สภาพคงเดิม หรอืหากสูญหาย ผู้ยืมตอ้งชดใช้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยการ  

    จัดหาพัสดุประเภท ชนดิ และปริมาณเดียวกันมาคนื หรือชดใชต้าม ข้อความท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรอื 

    ข้อตกลงท่ีได้จัดท าขึ้น 

๓. ท้ังน้ี ข้าพเจ้าจะส่งคนืครุภัณฑ ์ภายในวันท่ี .......... เดอืน ....................... พ.ศ. ................ 

    ผู้ยืมพัสดุ ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหนา้เจ้าหน้าท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหนา้ที่ได้ส าเนาเอกสาร ให้กับผู้ยืม  

    พัสดุ ไว้ ๑ ฉบับ โดยมีขอ้ความตรงกันทุกประการ หากมีขอ้สงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ท่ี หมายเลข   

    ๐๓๗-561911 ในวันและเวลาราชการ 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ยืม   ลงช่ือ ................................................... ผู้รับเร่ือง 

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

      วันท่ี........ เดอืน ...................... พ.ศ. ............ 

********************************************************************************** 

ตามรายการที่ยืมขา้งต้นนี ้

 ๑. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 

     (   ) ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน ...... ฉบับ (   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ...... ฉบับ 

     (   ) เอกสารอื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................  จ านวน ...... ฉบับ 

 ๒. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอยา่งดี  หากสิ่งของท่ีน ามาส่งคนื หากเกิดการช ารุดเสียหาย ให้ผู้ยืมท าการ  

    ซ่อมแซมให้สภาพคงเดิม หรอืหากสูญหาย ผู้ยืมตอ้งชดใช้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยการ  

    จัดหาพัสดุประเภท ชนดิ และปริมาณเดียวกันมาคนื หรือชดใชต้าม ข้อความท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรอื 

    ข้อตกลงท่ีได้จัดท าขึ้น 

๓. ท้ังน้ี ข้าพเจ้าจะส่งคนืครุภัณฑ ์ภายในวันท่ี .......... เดอืน ....................... พ.ศ. ................ 

    ผู้ยืมพัสดุ ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหนา้เจ้าหน้าท่ีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหนา้ที่ได้ส าเนาเอกสาร ให้กับผู้ยืม  

    พัสดุ ไว้ ๑ ฉบับ โดยมีขอ้ความตรงกันทุกประการ หากมีขอ้สงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ท่ี หมายเลข   



 

    ๐๓๗-561911 ในวันและเวลาราชการ 
 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ยืม   ลงช่ือ ................................................... ผู้รับเร่ือง 

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

      วันท่ี........ เดอืน ...................... พ.ศ. ............ 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 


