


1. ชืไองาน 

 ยืมครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
2. วัตถุประสงค ์

 พืไอ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทราบหลักกณฑ์ละ 

วิธีปฏิบัติ฿นการยืมพัสดุ หรือทรัพย์สินของทางราชการเป฿ชຌปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปอยางถูกตຌอง ละป็นเปตาม
ระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ สวนทีไ โ การยืม 

ใ. ขอบขตของงาน 

 ใ.แ บริหารจัดการ ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ สวนกลางของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 

 ใ.โ ฿หຌบริหาร บุคลากรของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ไ. ค าจัดความ 

 ไ.แ พัสดุครุภัณฑ์ หมายถึง สิไงของทีไดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการ฿ชຌงานยืนนาน เม
สิๅนปลือง หมดเป หรือปลีไยนสภาพเป฿นระยะวลาอันสัๅน มืไอกิดความช ารุดสียหายลຌวสามารถซอมซม 
฿หຌ฿ชຌงานเดຌดังดิม 

 4.2 ผูຌยืม หมายถึง บุคลากรของหนวยงาน เดຌก ขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ละพนักงานราชการ ซึไง
ปฏิบัติงาน฿นสถานทีไดียวกันกับหนวยงานผูຌ฿หຌยืม 

 4.3 ผูຌ฿หຌยืม หมายถึง ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการ หรือ ผูຌเดຌรับมอบอ านาจจากผูຌอ านวยการ
ส านักงานขตพืๅนทีไการ 

5. ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 ผูຌยืมท าหลักฐานการยืมป็นลายลักษณ์อักษรสดงหตุผลความจ าป็น ละสถานทีไทีไจะน าพัสดุเป฿ชຌ
ละก าหนดวลาทีไสงคืน พรຌอมระบุชืไอ ต าหนง ละหนวยงานของผูຌยืม฿หຌชัดจน  
 5.2 ยืม฿ชຌนอกสถานทีไหนวยงาน จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการ หรือ ผูຌเดຌรับ
มอบอ านาจจากผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการ 
 5.3 การคืนพัสดคุรุภัณฑ์ 
  พัสดุประภท฿ชຌคงรูป หมายถึง การยืมพัสดุทีไมีลักษณะคงทนถาวร อายุการ฿ชຌงาน ยืนนาน เดຌก 
ครุภัณฑ์ส านักงาน ครืไองมือครืไอง฿ชຌตาง โ คอมพิวตอร์ คอมพิวตอร์ชนิดพกพา ป็นตຌน ผูຌยืมจะตຌองน าพัสดุ
นัๅนมาสงคืน฿นสภาพทีไ฿ชຌการเดຌรียบรຌอย หากกิดช ารุดสียหาย หรือ฿ชຌการเมเดຌ หรือสูญหายเป ฿หຌผูຌยืม
จัดการกຌเข ซอมซม฿หຌคงสภาพดิม ผูຌยืมตຌองรับผิดชอบชด฿ชຌ ตามหนังสือหรือขຌอตกลงทีไก าหนดเวั 
  ผูຌยืมจะตຌองจัดหาพัสดุประภท ชนิด ละปริมาณดียวกัน สงคืน฿หຌผูຌยืมภาย฿น ระยะวลาทีไก าหนด 
หรือคืนป็นงนิทากับมูลคาพัสดุทีไยืม 

  กรณีมิเดຌรับพัสดุคืนภาย฿น ๗ วันท าการนับตวันครบก าหนด ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ รายงานผูຌมี
อ านาจอนุมัติ฿หຌยืมพืไอสัไงการตอเป 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ทีไ ผูຌรับผิดชอบ ผังงาน ขัๅนตอน วิธีด านินการ 
1 ผูຌยืม/ผูຌ฿ชຌงาน  กรอกขຌอมูล฿นบบฟอร์มการยืม คืนพัสดุประภท

฿ชຌคงรูปดยระบุรายละอียดขຌอมูลของผูຌ฿ชຌงาน 
หตุผลความจ าป็นตຌอง฿ชຌงาน ก าหนดการสงคืน 
รายการทีไยืมพรຌอมลงลายมือชืไอ 

2 ผอ.กลุม/หนวย 

ของผูຌยืม 

 ลงนาม฿นบบฟอร์มการยืม/คืนพัสดุประภท
฿ชຌคงรูป 

ใ จຌาหนຌาทีไ  
กลุม DLICT 

 รับ฿บยืม/คืนพัสดุประภท฿ชຌคงรูป ละ
ตรวจชใคสภาพครุภัณฑ์ตามรายการทีไผูຌ฿ชຌงาน
ยืม วามีสภาพพรຌอม฿ชຌงานหรือเม  ละ
พียงพอหรือเมพียงพอ ถຌามีสภาพพรຌอม฿ชຌ
ง า น  ล ะ  พี ย ง พ อ  ฿ หຌ  ส น อ  บ บ ต อ
จຌาหนຌาทีไDLICT 

ไ หัวหนຌา
หนวยงาน 

 ลงนาม฿น฿บยืม/คืนพัสดุประภท฿ชຌคงรูป 

 

กรณียืม฿ชຌนอกสถานทีไหนวยงาน ฿หຌสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือผูຌทีไเดຌรับมอบอ า
นา฿นฐานะหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ลงนาม
อนุมัติการยืม 
 

 

5 ผูຌยืม/ผูຌ฿ชຌงาน  รับ฿บ/คืนพัสดุประภท฿ชຌคงรูป พรຌอม
ตรวจสอบความถูกตຌองละจัดตรียมครุภัณฑ์
ตาม฿บยืม/คืนพัสดุ฿หຌผูຌ฿ชຌงาน 

ๆ ผูຌยืม/ผูຌ฿ชຌงาน  น าครุภัณฑ์ทีไยืมเปมาคืน ภาย฿น ๗ วันท าการ
นับตวันครบก าหนด 

 

 

็ จຌาหนຌาทีไ  
กลุม DLICT 

 ตรวจชใคสภาพครุภัณฑ์ตามรายการ฿น฿บยืม/
คืนวาครุภัณฑ์นัๅน มีสภาพทีไ฿ชຌงานเดຌตามปกติ
หมือนดิมหรือเม 
 

 

่ 

 

 

จຌาหนຌาทีไ  
กลุม DLICT/
พัสดุ 

 ู ครุภัณฑ์ทีไมีสภาพปกติ฿หຌรับคืนละจัดกใบ
ครุภัณฑ์นัๅนเวຌ฿นทีไจัดกใบ ละจดกใบอกสาร
ขຌาฟ้ม 

 

กรอกขຌอมูล฿นบบฟอร์ม 

 

 

ลงนาม ผอ.กลุม 

ลงนาม จຌาหนຌาทีไ 

เมพรຌอม฿ชຌงาน/ 
เมพียงพอ 

คืนครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 

รับครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 

พรຌอม฿ชຌ/พียงพอ 

เมอนุมัติการยืม 

อนุมัติ 

ตรวจเช็ค 

 ตรวจเช็คสภาพ 

จัดกใบครุภัณฑ์ 

ช ารุด/หาย 

ชด฿ชຌครุภัณฑ ์

สภาพปกติ 

ผอ./รอง ผอ. สพม. 



7. กฎหมาย ระบียบ หลักกณฑ์ทีไกีไยวขຌอง 
 ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนทีไ 2 การยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

บนทกข้อคว มยมครภณฑ์คอมพวิเตอร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ที่   ศธ ๐๔๓๓๔/- วันท่ี            
เรื่อง ขอยืมครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพนู 
 ขาพเจา       ตําแหนง      
กลุม/หนวย    หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได     
มีความประสงคขอยืมครุภัณฑ เพื่อ          
      ในวันที ่ เดือน   พ.ศ.  ดังนี้ 
รายการ           จํานวน  ชุ ด 
ยี่หอ/รุน       หมายเลขเครื่อง      
หมายเลขครุภัณฑ            
ลักษณะครุภัณฑ(สี,ขนาด)(ถามี)           
อุปกรณประกอบ(ถามี)            
 ตามรายการที่ยืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากสิ่งของที่นํามาสงคืน เกิดการชํารุดเสียหาย
ใชการไมไดหรือสูญหายไป ขาพเจายินดีรับผิดชอบชดใชหรือจัดการแกไขซอมแชม ใหคงสภาพเดิม โดยจะ
รับผิดชอบในการคาใชจายท่ีเกิดขึ้น หรือชดใชเปนครุภัณฑประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยาง
เดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนครุภัณฑ ภายในวันท่ี เดือน   พ.ศ.   
 
 
 (ลงชื่อ)    ผูยืมครุภัณฑ (ลงชื่อ)    ผอ.กลุม/หนวย 
        (    )         (    ) 
 
 
 (ลงชื่อ)    เจาหนาที ่ (ลงชื่อ)     
        (    )         (  นายไพชยา พิมพสาร ี ) 
       ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ    ตําแหนง รอง ผอ.สพม.ลปลพ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ลปลพ 

ไดรับครุภัณฑคืนถูกตองครบถวน สมบูรณเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ เดือน   พ.ศ.   
 
 
 (ลงชื่อ)    ผูสงคืน  (ลงชื่อ)    ผูรับคืน 
        (    )         (    ) 
       ตําแหนง             ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
 
หมายเหต ุ: โปรดอานขอกําหนดและแนวปฏบัิติในการยืม-คืน (ดานหลัง) 
 



ขอกําหนดการยืม-คืน 
 ๑. การยืมควรระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองการใชงานทุกคร้ัง และยืมเพื่อประโยชนในทางราชการ เทานั้น 
 ๒. ผูยืมมีหนาที่รับผิดชอบตอทรัพยสินที่ไดยืมไวใชงาน เสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของผูใชยืมเอง ไมใหเกิด
ความเสียหายหรือสูญหาย 
 ๓. ผูยืมมีหนาท่ีตองชดใชความเสียหายในกรณีที่ทรัพยสินชํารุด หรือสูญหาย ตามมูลคาทรัพยสิน หากความ
เสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูยืม 
 ๔. ผูยืมตองไมใหผูอื่นยืมทรัพยสินท่ีตนเองไดยืมมาไมวากรณีใดๆ เวนแตการยืมนั้นไดรับการอนุมัติเปน 
ลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 
 ๕. ทรัพยสินท่ีผูยืมไปใชงาน มีไวใชเพื่อประโยชนของทางราชการเทานั้น หามมิใหผูยืมนําทรัพยสินไปใช 
อยางอื่นนอกเหนือจากที่หนวยงานกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกลาวใหถือเปนความผิด
สวนบุคคล โดยผูยืมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 
 ๖. ผูยืมจะตองกําหนดระยะเวลาการยืมใหชัดเจน และจะตองนํามาคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๗. กรณีมีความจําเปนตองใชงานตอ ใหดําเนินการสงคืนตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหเรียบรอยกอน แลวจึง
จัดทํา บันทึกขอยืมและกําหนดระยะเวลาการยืมใหม 
 ๘. กรณีมิไดรับพัสดุคืนภายใน ๗ วันทําการนับแตวันครบกําหนด ใหหัวหนาเจาหนาที่ รายงานผูมีอํานาจ
อนุมัติใหยืมเพ่ือสั่งการตอไป 




