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ค าน า 
 
 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้จัดท ำแนวปฏิบัติ เรื่องกำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้แก่
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ให้กำรปฏิบัติ งำนเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรถูกก ำหนดเป็นมำตรกำรหนึ่ง 
ในมำตรกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ตำมประกำศส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
 
 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
หน้า 

ควำมเป็นมำ ๑ 
วัตถุประสงค์ ๒ 
กฎหมำยและระเบียบ ๒ 
นิยำมศัพท์ ๒ 
หลักกำรส ำคัญของแนวปฏิบัติ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ๓ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ๔ 
หลักเกณฑ์กำรยืมพัสดุ ๔ 
หลักเกณฑ์กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ๕ 
หลักเกณฑ์กำรคืนพัสดุประเภทใช้คงรูป ๕ 
หลักเกณฑ์กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ๖ 
หลักเกณฑ์กำรคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ๖ 
ประเภทกำรยืมทรัพย์สิน ๗ 
ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยนอก ๗ 
กระบวนงำนในกำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยนอก ๗ 
ขั้นตอนกำรคืนทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยนอก ๘ 
กระบวนงำนในกำรคืนทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยนอก ๘ 
ขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยใน ๙ 
กระบวนงำนในกำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยใน ๙ 
ขั้นตอนกำรคืนทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยใน ๑๐ 
กระบวนงำนในกำรคืนทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยใน ๑๐ 
บทก ำหนดโทษ  ๑๐ 
แบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ ๑๑ 
แบบฟอร์มกำรคืนพัสดุ ๑๒ 
ภาคผนวก :  
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เรื่องมำตรกำรเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยง ก-ข 
หรือลดควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ความเป็นมา 
  ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เรื่อง มำตรกำรเพ่ือควบคุม
ควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ดังนี้ 
  “กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เช่น กำรใช้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน กล้อง
ถ่ำยรูป กล้องวิดีโอ กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำร หรือกำรให้พนักงำนขับรถยนต์ของส ำนักงำนไปกระท ำ
ภำรกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้ำที่หรือภำรกิจของทำงรำชกำร  
  ต้องจัดให้มีระเบียบ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และอำจให้มีกำร
จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน/ระเบียบกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร รวมทั้งเผยแพร่
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้บุคลำกรได้รับทรำบ และยึดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องและเป็นมำตรฐำน
ควำมเข้ำใจที่ตรงกนั 
  ต้องจัดให้มีแผนกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร/วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน มีกำรประมำณกำรใช้
ทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสม และมีควำมสมดุลกับภำรกิจงำนและผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกท่ีสุด 
  ต้องจัดให้มีกำรอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและกำรปรับทัศนคติ สร้ ำงฐำนคิดในเรื่อง
กำรแยกแยะระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลำกร หรือจัดท ำเป็นหลักสูตร  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค หรือกลุ่มเป้ำหมำยอ่ืนๆ 
เป็นต้น 
  ผู้ บริห ำร/ผู้ บั งคั บบัญชำ ต้ อง ให้ ควำมส ำคัญและด ำร งตนเป็นแบบอย่ ำงที่ ดี 
ในกำรปฏิบัติงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำรวมทั้งต้องให้ควำมส ำคัญและสอดส่องดูมิให้มีกำรใช้ทรัพย์สินของ  
ทำงรำชกำรในลักษณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ หำกพบว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำกำรใด  
ในลักษณะข้ำงต้น จะต้องพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมเพ่ือประโยชน์ต่อ 
ทำงรำชกำร” 
  ประกอบกับข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบกำรประเมิน ITAS จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนในแบบวัด IIT เกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ดังนี้  
  “...กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
สร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด...”  
  ดังนั้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จึงก ำหนดแนวปฏิบัติ กำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำน
ต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรน ำทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรยืม
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอก รวมทั้ง
กำรก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติที่ตรงกันเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนต่อไป  



๒ 
 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และก ำกับดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
  ๒. เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย และกำรรั่วไหลของกำรใช้ทรัพยำกรของรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
 
กฎหมายแลระเบียบ 
  ๑. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 113 
  ๒. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ และ ๒๑๑ 
  ๓. หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๙ 
 
นิยามศัพท ์
  ทรัพย์สินของทำงรำชกำร หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนใดขอ ง 
ทำงรำชกำร ที่ได้มีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึงกำรได้มำของทรัพย์สิน  
ในทำงอ่ืน เช่น กำรรับบริจำค กำรโอน กำรแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งเป็นพัสดุในกำรดูแลและครอบครอง  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
  หน่วยงำนของรัฐ หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรภำยในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้แก่ ส ำนักงำน กอง ศูนย์ กลุ่ม และส่วนรำชกำรที่อำจก ำหนดขึ้นใหม่ในภำยหลัง
ซึ่งอยู่ในสังกัดของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
  หน่วยงำนของรัฐอ่ืน หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หมำยควำมว่ำ ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ หรือผู้ได้รับ
มอบอ ำนำจ 
  กำรบริหำรพัสดุ หมำยควำมว่ำ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ 
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่วยพัสดุ 
  พัสดุ หมำยควำมว่ำ สินค้ำ งำนบริกำร งำนก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำ และงำนจ้ำง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
  สินค้ำ หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงำน
บริกำรที่รวมอยู่ในสินค้ำนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำนบริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของสินค้ำนั้น 
  วัสดุคงทน หมำควำมว่ำ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน  
ไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ 
  วัสดุสิ้นเปลือง หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นหรือไม่คงสภำพเดิม 
  ครุภัณฑ์ หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน 
เมื่อช ำรุดเสียหำยแล้วสำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม 
 

 



๓ 
 

  กำรควบคุม หมำยควำมว่ำ กำรลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน กำรเก็บรักษำพัสดุ 
กำรเบิกพัสดุ กำรจ่ำยพัสดุ 
  กำรยืมพัสดุ หมำยควำมว่ำ กำรที่หน่วยงำนต้องกำรยืมพัสดุเพ่ือใช้ในรำชกำรต่อหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ 
  กำรคืนพัสดุ หมำยควำมว่ำ กำรที่หน่วยงำนต้องกำรคืนพัสดุที่ยืมไปต่อหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ 
  ผู้ให้ยืม หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ 
  ผู้ยืม หมำยควำมว่ำ บุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
และหน่วยงำนของรัฐอ่ืน ได้แก่ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของ
รัฐประเภทอ่ืน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
   
หลักการส าคัญของแนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ๑. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 
  ๒. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้เกิดควำมคุ้มค่ำก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ทำงรำชกำร 
  ๓. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ยึดหลักควำมประหยัด 
  ๔. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ช่วยกันดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ 
ทำงรำชกำร 
  ๕. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  ๖. ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นต้องควบคุม ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติ
ตำมแนวปฏิบัติ กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔  
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
  กำรรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเสียหำยหรือเสียประโยชน์ เช่น 
  กำรใช้วัสดุและเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆ ในเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่งำนรำชกำร หรือน ำกลับไปใช้
เป็นกำรส่วนตัว เช่น กระดำษ ซองจดหมำย เทปใส ที่เย็บกระดำษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร  
ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่
งำนรำชกำร  
  กำรใช้รถรำชกำรในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทำงโดยไม่มีเหตุอันควร 
  กำรใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
  กำรใช้ไฟฟ้ำและน้ ำประปำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร  
  กำรใช้บุคลำกรให้ท ำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลำรำชกำร 
 
หลักเกณฑ์การยืมพัสดุ 
  เ พ่ือให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๒ กำรยืม โดยแบ่งหลักเกณฑ์ ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หมำยถึง กำรยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุ 
กำรใช้งำนยืนนำน เมื่อช ำรุดเสียหำยแล้วสำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิม 
  ๒. กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมำยถึง กำรยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภำพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นหรือไม่คงสภำพเดิม 

 
  



๕ 
หลักเกณฑ์การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
  ๑. ผู้ยืมพัสดุจะต้องยืมพัสดุไปใช้งำนรำชกำร มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  ๒. ผู้ยืมพัสดุจะต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกรอกแบบฟอร์มกำรยืม
พัสดุ ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด 
  ๓. ผู้ยืมพัสดุจะต้องระบุเหตุผลกำรยืมและก ำหนดวันส่งคืน ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด 
  ๔. กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
  ๕. กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนที่ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
  ๖. ผู้ยืมพัสดุจะต้องน ำพัสดุมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย 
หรือใช้ไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม โดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่
เป็นอยู่ในขณะยืม โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
  ๗. กำรยืมพัสดุ มีก ำหนดให้ยืมจ ำนวน ๕ วันท ำกำร ยกเว้น หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 
เกินกว่ำ ๕ วันท ำกำร ให้ระบุเหตุผลแก่หน่วยงำนผู้ให้ยืม เป็นรำยกรณี 
  ๘. เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือรับหน้ำที่แทน (หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่) มีหน้ำที่
ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
   
หลักเกณฑ์การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูป 
  ๑. ผู้ยืมพัสดุจะต้องท ำหลักฐำนกำรคืนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกรอกแบบฟอร์มกำรคืน
พัสดุตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด 
  ๒. ผู้ยืมพัสดุจะต้องส่งคืนพัสดุภำยในเวลำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ หำกผู้ยืม
พัสดุไม่ส่งคืนพัสดุภำยในเวลำ ให้ผู้ให้ยืม/หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำฝ่ำยที่ควบคุมดูแลพัสดุนั้น ติดตำม  
ทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด และรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบและ 
สั่งกำรต่อไป 
  ๓. ผู้ยืมพัสดุจุต้องน ำพัสดุมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย 
หรือกำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม โดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
หรือชดใช้เป็นพัสดุ ประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำ  
ที่เป็นอยู่ขณะยืม โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
  ๑. ผู้ยืมพัสดุจะต้องยืมพัสดุไปใช้ในงำนรำชกำร มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  ๒. ผู้ยืมพัสดุจะต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกรอกแบบฟอร์มกำรยืม
พัสดุตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด 
  ๓. ผู้ยืมพัสดุจะต้องระบุเหตุผลกำรยืมและก ำหนดวันส่งคืน ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด 
  ๔. กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อหน่วยงำนของรัฐผู้ยืม 
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม
พัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตน โดยจะต้องได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
  ๕. ผู้ยืมพัสดุจะต้องจัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
  ๖. กำรยืมพัสดุ มีก ำหนดให้ยืมจ ำนวน ๕ วันท ำกำร ยกเว้น หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 
เกินกว่ำ ๕ วันท ำกำร ให้ระบุเหตุผลแก่หน่วยงำนผู้ให้ยืม เป็นรำยกรณี 
  ๗. เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือรับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ยืมไป 
คืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
 
หลักเกณฑ์การคืนพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
  ๑. ผู้ยืมพัสดุจะต้องท ำหลักฐำนกำรคืนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยกรอกแบบฟอร์มกำรคืน
พัสดุ ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ก ำหนด 
  ๒. ผู้ยืมพัสดุจะต้องส่งคืนพัสดุภำยในเวลำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ หำกผู้ยืม
พัสดุไม่ส่งคืนพัสดุภำยในเวลำ ให้ผู้ยืม/หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำฝ่ำยที่ควบคุมดูแลพัสดุนั้น ติดตำมทวง
พัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด และรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบและ 
สั่งกำรต่อไป 
  ๓. ผู้ยืมพัสดุจะต้องจัดหำพัสดุประเภท ชนิด และปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ผู้ให้ยืม 

 
  



๗ 
 
ประเภทการยืมทรัพย์สิน 
  กำรยืมทรัพย์สินของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
ดังนี้ 
  ๑. กำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนภำยนอกมีควำม
ประสงค์ยืมหรือขอใช้พัสดุของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
  ๒. กำรยืมทรัพย์สินของหน่วยงำนภำยใน หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนภำยในยืมหรือขอใช้
พัสดุของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ยกเว้นรถรำชกำร (รถส่วนกลำง) 
 
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
  ๑. ให้ยื่นค ำขอยืมเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วยหนังสือภำยนอกตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุตำมที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
  ๒. ให้ส่งค ำขอและแบบฟอร์มไปยังหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
  ๓. หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณีไปตำมควำมเหมำะสม 
  ๔. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจอนุมัติให้ยืม ให้หน่วยงำนที่
รับผิดชอบพัสดุนั้นจัดเตรียมและส่งมอบพัสดุนั้นให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
  ๕. เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
 
กระบวนงานในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
 

ล ำดับ กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑ หน่วยงำนภำยนอกยื่นค ำขอเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย

หนังสือภำยนอก พร้อมแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ ต่อ
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

หน่วยงำนภำยนอก 

๒ ส่งค ำขอและแบบฟอร์มไปยังหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบ
พัสดุนั้น 

งำนอ ำนวยกำร 

๓ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่อง
ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณีตำมควำมเหมำะสม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ/
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

๔ เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจอนุมัติ
ให้ยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นจัดเตรียมและส่ง
มอบพัสดุนั้นให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 

๕ เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบ
ก ำหนด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 

 
 



๘ 
 
ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
 ๑. ให้ยื่นค ำขอคืนเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วยหนังสือภำยนอกตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุตำมที่ส ำนักงำน 
ปลัด กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำก ำหนด เพ่ือแสนอต่อปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
 ๒. ให้ส่งค ำขอและแบบฟอร์มไปยังหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
 ๓. เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุได้รับค ำขอคืนพัสดุ ให้ประสำนหน่วยงำนภำยนอกให้น ำพัสดุ  
มำส่งคืน 
 ๔. เมื่อหน่วยงำนภำยนอกน ำพัสดุส่งคืนโดยตรงที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น  
 ๕. หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุ 
 ๖. เสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
 
กระบวนงานในการคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
 

ล ำดับ กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑ หน่วยงำนภำยนอกยื่นค ำขอเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย

หนังสือภำยนอก พร้อมแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุ ต่อ
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

หน่วยงำนภำยนอก 

๒ ส่งค ำขอและแบบฟอร์มไปยังหน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบ
พัสดุนั้น 

งำนอ ำนวยกำร 

๓ เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุได้รับค ำขอคืนพัสดุ ให้
ประสำนหน่วยงำนภำยนอกให้น ำพัสดุมำส่งคืน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 

๔ เมื่อหน่วยงำนภำยนอกน ำพัสดุส่งคืนโดยตรงที่หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบพัสดุนั้น  

หน่วยงำนภำยนอก  

๕ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 
๖ เสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ

อ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ/
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

 
 
 

  



๙ 
 
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายใน 
 ๑. ให้ยื่นค ำขอด้วยแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ก ำหนด เพื่อเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
 ๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้
ได้รับมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณีไปตำมควำมเหมำะสม 
 ๓. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจอนุมัติให้ยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
พัสดุนั้นจัดเตรียมและส่งมอบพัสดุนั้นให้แก่ผู้ยืม 
 ๔. เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน 
๗ วนั นับแต่วันครบก ำหนด 
 
กระบวนงานในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายใน 
 

ล ำดับ กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑ หน่วยงำนภำยในยื่นค ำขอด้วยแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุ

ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ก ำหนด ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 

หน่วยงำนภำยใน 

๒ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่อง
ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเป็นรำยกรณีตำมควำมเหมำะสม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ/ 
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือ 
ผู้ได้รับมอบอ ำนำจ 

๓ เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจอนุมัติ
ให้ยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นจัดเตรียมและ 
ส่งมอบพัสดุนั้นให้แก่ผู้ยืม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 

๔ เมื่อครบก ำหนดกำรยืม ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบ
ก ำหนด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายใน 
 ๑. ให้ยื่นค ำขอด้วยแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ก ำหนด ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
 ๒. ให้ผู้ยืมน ำพัสดุส่งคืนโดยตรงที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
 ๓. หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุ  
 ๔. เสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
 
กระบวนงานในการคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายใน 
 

ล ำดับ กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ 
๑ หน่วยงำนภำยในยื่นค ำขอด้วยแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุ

ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ก ำหนด ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 

หน่วยงำนภำยใน 

๒ ให้ผู้ยืมน ำพัสดุส่งคืนโดยตรงที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
พัสดุนั้น 

หน่วยงำนภำยใน 

๓ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุตรวจสอบพัสดุ หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ 
๔ เสนอเรื่องต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ

อ ำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุ/ 
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือ 
ผู้ได้รับมอบอ ำนำจ  

 
 
บทก าหนดโทษ 
  กำรยืมหรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรจะกระท ำมิได้ ผู้
ยืมพัสดุจะต้องน ำพัสดุมำส่งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ 
หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หำกเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๑๑ 
 

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

เรียน..............................................................  
  กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส ำนักงำน.............................................................มีควำมประสงค์ยืมพัสดุ 
ประเภท   ใช้คงรูป   ใช้สิ้นเปลือง   วัสดุ เพ่ือ....................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ........... และจะน ำส่งคืนวันที่..........เดือน.................. พ.ศ. ............ 
โดยมอบหมำยให้.............................................................ต ำแหน่ง.........................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์............................... .....เป็นผู้รับ หำกพัสดุประเภทใช้คงรูป/วัสดุ ที่น ำมำส่งคืนช ำรุด
เสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำย ข้ำพเจ้ำ (ผู้ยืม) ยินดีจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสีย
ค่ำใช้จ่ำยของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนว
น 

ยี่ห้อ/รุ่น/สี/แบบ/
หมำยเลขเครื่อง 

หมำยเลขครุภณัฑ ์ หมำยเหต ุ

      

      

      

      

      
 
 
 ลงชื่อ..............................................ผู้ยืม 
 (..................................................) 
 วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ............... 
ได้ตรวจสอบรำยกำรข้ำงต้นแล้ว 
ลงชื่อ.......................................... 
ต ำแหน่ง..................................... 
วันที.่.........เดือน..................พ.ศ. .............. 
 ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม 
 (..............................................) 
 ต ำแหน่ง............................................ 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ. .............. 
หมายเหตุ 
 ๑. ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำฝ่ำยที่ควบคุมดูแลพัสดุนั้น เป็นผู้ตรวจสอบรำยกำรยืมพัสดุ 
 ๒. กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (รถส่วนกลำง) ให้ระบุอุปกรณ์และเครื่องมือประจ ำรถไว้ในรำยกำรด้วย 
 ๓. ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ 
 ๔. ให้ผู้ยืมพัสดุ ส ำเนำแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุไว้ ๑ ฉบับ 



๑๒ 
 

แบบฟอร์มการคืนพัสด ุ
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

เรียน..............................................................  
  กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ส ำนักงำน.............................................................มีควำมประสงค์คืนพัสดุ 
ประเภท   ใช้คงรูป   ใช้สิ้นเปลือง   วัสดุ โดยมอบหมำยให้...............................................................  
ต ำแหน่ง.............................................หมำยเลขโทรศัพท์...............................เป็นผู้คืน ตำมรำยกำรข้ำงท้ำยนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนว
น 

ยี่ห้อ/รุ่น/สี/แบบ/
หมำยเลขเครื่อง 

หมำยเลขครุภณัฑ ์ หมำยเหต ุ

      

      

      

      

      
 
 
 ลงชื่อ..............................................ผู้คืน 
 (..................................................) 
 วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ............... 
ได้ตรวจสอบรำยกำรข้ำงต้นแล้ว 
 คืนภำยในก ำหนดเวลำ 
 อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย 
 ใช้กำรไม่ได้ 
 สูญหำย 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
ลงชื่อ.......................................... 
ต ำแหน่ง..................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .............. 
 ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติ/ผู้รับคืน 
 (..............................................) 
 ต ำแหน่ง............................................ 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ. .............. 
หมายเหตุ 
 ๑. ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำฝ่ำยที่ควบคุมดูแลพัสดุนั้น เป็นผู้ตรวจสอบรำยกำรคืนพัสดุ 
 ๒. ผู้รับคืน ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐๘ 
 ๓. ให้ผู้คืนพัสดุ ส ำเนำแบบฟอร์มกำรคืนพัสดุไว้ ๑ ฉบับ 
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