
  
 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ

 
 
           
                                                    
                                                            
    หลักการจัดซ้ือจัดจ�าง คุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได� 
 
 
 
 

คู�มือในการปฏิบัติงานด�านพัสดุ 

คู�มือแบบฟอร!มการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ

วิธีเฉพาะเจาะจง  
(กรณีวงเงินไม�เกิน ๕,๐๐๐ บาท)  

 

    งานพัสดุ  
                              องค(การบริหารส�วนตําบลกลาย 

                                                               
หลักการจัดซ้ือจัดจ�าง คุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได� 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

องค(การบริหารส�วนตําบลกลาย  
  

หลักการจัดซ้ือจัดจ�าง คุ�มค�า โปร�งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได�  



 
       

สารบัญ 
 
ลําดับ           เอกสารหมายเลข 

๑ รายงานขอซ้ือ/ขอจ�าง         ๑ 
๒ คําสั่งแต�งต้ังผู�ตรวจรับพัสดุ         ๒ 
๓.   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ�าง      ๓ 
๔.   คําสั่งประกาศผู�ชนะการเสนอราคา        ๔ 
๕.   ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ�าง          ๕ 
๖.   ใบตรวจรับจัดซ้ือ/จัดจ�าง                   ๖ 
7.   สรุปเอกสารประกอบในการจัดซ้ือ/จ�าง                                               7 
8.   แผนผังเอกสารประกอบในการจัดซ้ือ          8 
9.   แผนผังเอกสารประกอบในการจัดจ�าง         9 
10. การรับ – จ�ายพัสดุ          10 
11. ตัวอย�างใบยืมพัสดุ          11 

 
หมายเหตุ     

๑. กรณีจัดซื้อ/จ�างวงเงิน เกิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห�าพันบาทถ�วน)  
ให�จัดทําข�อมูลการจัดซื้อ/จ�างในระบบ  e-GP   และใช�เอกสารท่ีปร้ินออกจากระบบ 
e-GP เท�าน้ัน (ตั้งแต�ลําดับท่ี  ๑-๖)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ตัวอย�างวิธีเฉพาะเจาะจง ซ้ือ/จ�างวงเงินไม�เกิน  ๕,๐๐๐.-บาท)        เอกสารหมายเลข ๑ 

                                         บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   ....................................................    โทร. ................................................................................ 

ท่ี  นศ ................................................                วันท่ี   ………………………………..…………………….…………… 

เรื่อง  รายงานขอซ้ือ/ขอจ�าง............................................................................................................................. 

เรียน   ............................................................    

                    ด�วย.........................................................................................................มีความประสงค!ขอ
อนุมัติซ้ือ/จ�าง...............................................................................................................ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

                   ๑. เหตุผลความจําเปDน 

                      เนื่องจาก................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

                   ๒. รายละเอียดของพัสดุ 

                       รายละเอียด/คุณลักษณะ(ท่ีสั่งซ้ือ/จ�าง)............................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

                  ๓. ราคากลางและรายละเอียดของทางราชการ 

                       จํานวนเงิน...............................บาท(................................................................................) 

                 ๔.  วงเงินท่ีจะ(ซ้ือหรือจ�าง) 

                      เงินงบประมาณ/บํารุง...................................จํานวนเงิน..................................................บาท 

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

                  ๕. กําหนดเวลาท่ีต�องการใช�พัสดุนั้น หรือให�งานนั้นแล�วเสร็จ 

                      กําหนดเวลาการส�งมอบพัสดุ   หรืองานแล�วเสร็จภายใน.............................วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในใบสั่งซ้ือ/จ�าง 

                  ๖. วิธีท่ีจะ(ซ้ือหรือจ�าง)  และเหตุผลท่ีต�อง (ซ้ือหรือจ�าง) 

                     ดําเนินการ (ซ้ือหรือจ�าง)……………………………………………..……เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุ
ท่ีมีการผลิต  จําหน�าย  ก�อสร�าง  หรือให�บริการท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ�างครั้งหนึ่งไม�เกินวงเงิน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                  ๗. หลักเกณฑ!การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 

                      การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโดยใช�เกณฑ!ราคา 

                 ๘. การขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ  

                     นาย/นาง. ............................................................ผู�ตรวจรับพัสดุ 

 

                                                                                                                    /จึงเรียน... 

 



 

-๒- 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได�โปรด 

๑. อนุมัติให�ดําเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอซ้ือ/ขอจ�างดังกล�าวข�างต�น 
๒. ลงนามในคําสั่งแต�งต้ังผู�ตรวจรับพัสดุ 

 
                                                                             ลงชื่อ................................................... 
                                                                                   ( ...................................................)  
                                                                                                เจ�าหน�าท่ี 
เรียน    ...............................................................                                                           
               -การจัดซ้ือ/จ�างครั้งนี้เปDนไปตามระเบียบฯ       
และอํานาจท่ีได�รับ จึงเห็นควรอนุมัติ                                                         
               
              ลงชื่อ............................................. 
                     (.............................................)                                                                               
                          หวัหน�าเจ�าหน�าท่ี                                           

                                              อนุมตั ิ  
 
 
                                                        ลงชื่อ   ...................................................................      
                                                                    (...................................................................) 
                                                          ตําแหน�ง................................................ปฏิบัติราชการแทน    
                                                                   (....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         เอกสารหมายเลข ๒ 
 

                                            
                                                  คําส่ัง 
                                        ท่ี............../................. 
เรื่อง   แต�งต้ังผู�ตรวจรับพัสดุ   สําหรับ.....................................................................โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 
                ด�วย................................. มีความประสงค!จะ...................................................โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
และเพ่ือให�เปDนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 
จึงขอแต�งต้ังรายชื่อต�อไปนี้เปDน  ผู�ตรวจรับพัสดุ  สําหรับการ..................................... 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
               ผู�ตรวจรับพัสดุ 
               ๑.....................................................................................................................ผู�ตรวจรับพัสดุ 
 ................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

               อํานาจและหน�าท่ี 
               ทําการตรวจรับพัสดุให�เปDนไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข�อตกลงนั้น 

                                                      สั่ง  ณ   วันท่ี  ................................................................... 
  
                                                           ลงชื่อ   ...................................................................      
                                                                    (...................................................................) 
                                                          ตําแหน�ง ..............................................ปฏิบัติราชการแทน        
                                                                    (........................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                เอกสารหมายเลข  ๓ 

                                         บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ   ....................................................    โทร. ................................................................................ 

ท่ี  นศ ...............................................................     วันท่ี   …………………………………………………………………… 

เรื่อง    รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ�าง 

เรียน   ..........................................................................    
                ขอรายงานผลการพิจารณา.................................................................โดยวิธเีฉพาะเจาะจงดังนี้ 
 

รายการพิจาณา ผู�ชนะการเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงชื้อหรือจ�าง 
 
 

   

 
 

   

 
 

                       รวม   

 
                 เกณฑ!การพิจารณาผลการยื่นข�อเสนอครั้งนี้  จะพิจารณาตัดสินโดยใช�หลักเกณฑ!ราคา   
...........................................................พิจารณาแล�ว เห็นสมควร   จัดซ้ือ/จ�าง  จากผู�เสนอราคาดังกล�าว 
                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได�โปรดอนุมัติให�สั่งซ้ือ/สั่งจ�างจากผู�เสนอราคา
ดังกล�าว 
                                                                               ลงชื่อ................................................... 
                                                                                   ( ...................................................)  
                                                                                                เจ�าหน�าท่ี 
เรียน    .............................................................                                                          
               -การจัดซ้ือ/จ�างครั้งนี้เปDนไปตามระเบียบฯ       
และอํานาจท่ีได�รับ จึงเห็นควรอนุมัติ                                                         
               
              ลงชื่อ............................................. 
                     (.............................................)                                                                               
                          หวัหน�าเจ�าหน�าท่ี                                         อนุมัต ิ
   
                                                        ลงชื่อ   ...................................................................      
                                                                    (...................................................................) 
                                                          ตําแหน�ง .............................................ปฏิบัติราชการแทน    
                                                                    (...............................................................) 
 
 
 
 



 
          เอกสารหมายเลข ๔ 

                                               
                                                      ประกาศ 

                  เรื่อง   ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา   ..........................................โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
                                     ……………………………………………………………… 

                 ตามท่ี.................................................. ได�ซ้ือ/จ�าง.................................................................... 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  ผู�เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา  ได�แก�.............................................................. 
โดยเสนอราคาตํ่าสุด เปDนจํานวนเงิน........................................(....................................................................) 
รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ค�าขนส�ง  ค�าจดทะเบียน  และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 

                                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ............................................................. 

 
                                                           ลงชื่อ   ...................................................................      
                                                                    (...................................................................) 
                                                          ตําแหน�ง ......................................ปฏิบัตริาชการแทน   
                                                               (..........................................................) 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                  (ตัวอย�าง)                     เอกสารหมายเลข ๕ 

                                                        ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ�าง 

ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง...............................................               ใบสั่งซ้ือเลขท่ี................../................................... 

ท่ีอยู� เลขท่ี.....................................................               วนัท่ี..................................................................... 

โทรศัพท!.......................................................                ส�วนราชการ......................................................... 

เลขประจําตัวผู�เสียภาษี.................................               ท่ีอยู�...................................................................... 

เลขท่ีบัญชีเงินฝาก.........................................               โทรศัพท! .............................................................. 

ชื่อบัญชี..........................................................  ธนาคาร................................................................................. 

                      ตามท่ี......................................................ได�เสนอราคาไว�ต�อ............................................. 

ซ่ึงได�รับราคาและตกลงซ้ือ/จ�าง  ตามรายการดังต�อไปนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ จํานวน 

หน�วย 
หน�วย ราคาต�อหน�วย 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

๑      

๒      

                       รวม  

                               ภาษีมูลค�าเพ่ิม  

 ตัวอักษร (..........................)        รวมเงินท้ังสิ้น  

การสั่งซ้ือ/สั่งจ�าง อยู�ภายใต�เง่ือนไขดังต�อไปนี้ 
1.  กําหนดส�งมอบภายใน.................... วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�รับจ�างได�รับใบสั่งซ้ือ/สั่งจ�าง  
2.  ครบกําหนดส�งมอบวันท่ี.....................................................................................        

     3.    สถานท่ีส�งมอบ ณ ............................................................................................. 
     4.    ระยะเวลารับประกัน ……..………………….......... เดือน 
     5.    สงวนสิทธิ์ค�าปรับกรณีส�งมอบเกินกําหนดโดยคิดค�าปรับเปDนรายวันในอัตราร�อยละ................. 
            (กรณีจ�างให�ระบุร�อยละ 0.1 กรณีซ้ือให�ระบุ  0.2) ของราคาสิ่งของท่ียังไม�ได�รับมอบแต�จะต�อง 
            ไม�ต่ํากว�าวันละ 100.00 บาท 
     6.    ส�วนราชการสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม�รับมอบถ�าปรากฏว�าสินค�านั้นมีลักษณะ ไม�ตรงตามรายการท่ีระบุ 
            ไว�ในใบสั่งซ้ือกรณีนี้ผู�ขายจะต�องดําเนินการเปลี่ยนใหม�ให�ถูกต�องตามใบสั่งซ้ือทุกประการ 
 
 
 
 
                                                                                                             / 7.การประเมิน... 
 
 
 
 
 



 
 
                                                        -2- 
 
     7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ หน�วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล�ว
เสร็จ 
    ตามสัญญาหรือข�อตกลงของคู�สัญญาเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ  
หมายเหตุ: 
             1. การติดอากรแสตมปOให�เปDนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต�องการให�ใบสั่งซ้ือมีผลตาม 
กฎหมาย  
             2. ใบสั่งซ้ือสั่งจ�างนี้อ�างอิงตามเลขท่ีโครงการ...............................................         

                                                                            
                                           (ลงชื่อ)……………………………………………….…..ผู�สั่งซ้ือ/สั่งจ�าง 
                                             (………………………………………………) 
                 ตําแหน�ง        หวัหน�าเจ�าหน�าท่ี 
                                            วันท่ี..……...เดือน............................... พ.ศ…………….....       
                                            (ลงชื่อ)……………………………………………......ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง 
                                                   (...................................................) 
                                           ตําแหน�ง  ผู�จัดการ....................................... 

                                          วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ....................        

หมายเหตุ    การติดอากรแสตมปOให�เปDนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  หากต�องการให�ใบสั่งจ�างมีผลตาม 
                กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            เอกสารหมายเลข ๖ 

(กรณีตรวจรับ 1 คน) 
ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจ�าง 

                                                                             
                                                                        วันท่ี…..........................................................….... 
 
                     ตามใบสั่งซ้ือ/จ�าง เลขท่ี….................../.........................ลงวนัท่ี................................................. 
ได�ตกลงซ้ือ/จ�าง..................................................................................................................................................... 
กับ...........(ผู�ขาย/ผู�รับจ�าง)....................................................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
เปDนจํานวนเงินท้ังสิ้น  ....................................................(...................................................................................) 
                     ผู�ตรวจรับพัสดุ  ได�ตรวจรับพัสดุแล�วผลปรากฏว�า 
                     ผลการตรวจรับ 
 
                            ถูกต�อง 
                                       ครบถ�วนตามสัญญา 
 
                                       ไม�ครบถ�วนตามสัญญา 
                                             
                     ค�าปรับ 
                                       มีค�าปรับ 
 
                                       ไม�มีค�าปรับ 
 
                                                                          ลงชื่อ............................................ผู�ตรวจรับพัสดุ 
                                                                                 (...........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      เอกสารหมายเลข 7 
        
                                       สรุปเอกสารประกอบในการจัดซื้อ 

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการ/ รายละเอียดของพัสดุท่ีต�องการซ้ือ/ รายละเอียดคุณลุกษณะเฉพาะ(สเปค)/     
    รายงานความต�องการพสัดุจากส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ/โครงการ /TOR/ขอบเขตข�อกําหนด 
2. ใบเสนอราคา/เอกสารหลักฐานของผู�เสนอราคา 
3. รายงานขอซ้ือ                                             
4. คําสั่งแต�งต้ังผู�ตรวจรับพัสดุ                                      
5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ             
6. ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา                         
7. ใบสั่งซ้ือ/ผู�ขายต�องลงนามรับใบสั่งซ้ือ                                                  
8. ใบตรวจรับพัสดุ                                    
 
                                       สรุปเอกสารประกอบในการจัดจ�าง 

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการ/รายละเอียดของงานจ�าง/แบบ/BOQ/รายงานความต�องการพัสดุจาก                        
    ส�วนราชการเจ�าของงบประมาณ/โครงการ /TOR/ขอบเขตข�อกําหนด 
2. ใบเสนอราคา/เอกสารหลักฐานของผู�เสนอราคา 
3. รายงานขอจ�าง                                           
4. คําสั่งแต�งต้ังผู�ตรวจรับพัสดุ                                        
5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ�าง             
6. ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา                                       
7. ใบสั่งจ�าง/ติดอากรแสตมปOพันละ ๑ บาท/พร�อมลงนามรับใบสั่งจ�าง                                                  
8. ใบตรวจรับพัสดุ                                   
 

....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

 
 

                          แผนผังเอกสารประกอบในการจัดซ้ือ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

สั่งซ้ือ

ประกาศผู�ชนะการเสนอราคา

ใบสั่งซ้ือ 

ใบตรวจรับพสัดุ

                                                                                                      

แผนผังเอกสารประกอบในการจัดซ้ือ 

สรุปเอกสารประกอบในการจัดซื้อ

รายงานความต�องการพัสดจุากส�วนราชการ
เจ�าของงบประมาณ

ใบเสนอราคา

คําสั่งแต�งตัง้ผู�ตรวจรับพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
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รายงานความต�องการพัสดจุากส�วนราชการ
เจ�าของงบประมาณ

ใบเสนอราคา/เอกสารของผู�เสนอ
ราคา

 รายงานขอซ้ือ

คําสั่งแต�งตัง้ผู�ตรวจรับพัสดุ



 
 

                             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัิ

สั�งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ใบสั�งจ้าง 

ใบตรวจรับพสัดุ

     แผนผังเอกสารประกอบในการจัดจ�าง 

สรุปเอกสารประกอบในการจดัจ้าง

รายงานความต้องการพสัดจุากสว่นราชการ
เจ้าของงบประมาณ

ใบเสนอราคา

คําสั�งแตง่ตั %งผู้ตรวจรับพสัดุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนมุตัิ

สั�งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ใบตรวจรับพสัดุ
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รายงานความต้องการพสัดจุากสว่นราชการ
เจ้าของงบประมาณ

ใบเสนอราคา/เอกสารของผู้ เสนอ
ราคา

 รายงานขอจ้าง

คําสั�งแตง่ตั %งผู้ตรวจรับพสัดุ



 
เอกสารหมายเลข 10 

การรับ - จ#ายพัสด ุ
  

หมายเหตุ : ใช�ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หมวดท่ี 9 การบริหารพัสดุส�วนท่ี 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ�าย   
       ข�อ 202  การบริหารพัสดุของหน�วยงานของรัฐให�ดําเนินการตามหมวดนี้ เว�นแต�มีระเบียบของทาง  
                    ราชการหรือกฎหมายกําหนดไว�เปDนอย�างอ่ืน 
        การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม�ใช�บังคับกับงานบริการ งานก�อสร�าง งานจ�างท่ีปรึกษา และงานจ�าง 
        ออกแบบหรือควบคุมงานก�อสร�าง 

การเก็บและการบันทึก 
ข�อ 203  เม่ือเจ�าหน�าท่ีได�รับมอบพัสดุแล�ว ให�ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
     (1)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล�วแต�กรณี แยกเปDนชนิด และแสดงรายการตาม 
           ตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยให�มีหลักฐานการรับเข�าบัญชีหรือทะเบียนไว�ประกอบ   
           รายการด�วย สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได� 
     (2)  เก็บรักษาพัสดุให�เปDนระเบียบเรียบร�อย ปลอดภัย และให�ครบถ�วนถูกต�องตรงตามบัญชี หรือ ทะเบียน 

การเบิกจ#ายพัสดุ  
หมายเหตุ : ใช�ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หมวดท่ี 9 การบริหารพัสดุส�วนท่ี 1 การเบิกจ�าย  
       ข�อ 204  การเบิกพัสดุจากหน�วยพัสดุของหน�วยงานของรัฐ ให�หัวหน�างานท่ีต�องใช�พัสดุนั้นเปDนผู�เบิก 
       ข�อ 205  การจ�ายพัสดุ ให�หัวหน�าหน�วยพัสดุท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมพัสดุ หรือผู�ท่ีได�รับ 
                    มอบหมายจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐเปDนหัวหน�าหน�วยพัสดุ เปDนผู�สั่งจ�ายพัสดุ ผู�จ�ายพัสดุ      
                    ต�องตรวจสอบความถูกต�องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ�ามี) แล�วลงบัญชี หรือ   
                    ทะเบียน ทุกครั้งท่ีมีการจ�าย และเก็บใบเบิกจ�ายไว�เปDนหลักฐานด�วย 
       ข�อ 206  หน�วยงานของรัฐใดมีความจําเปDนจะกําหนดวิธีการเบิกจ�ายพัสดุเปDนอย�างอ่ืนให�อยู�ในดุลพินิจ 
                    ของหัวหน�าหน�วยงานของรัฐนั้น โดยให�รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจ     
                    เงินแผ�นดินทราบด�วย 
2. การยืม  
หมายเหตุ : ใช�ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หมวดท่ี 9 การบริหารพัสดุส�วนท่ี 2 การยืม 
        ข�อ 207 การให�ยืม หรือนําพัสดุไปใช�ในกิจการ ซ่ึงมิใช�เพ่ือประโยชนXของทางราชการ จะกระทํามิได� 
        ข�อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช�คงรูป ให�ผู�ยืมทําหลักฐานการยืมเปDนลายลักษณXอักษร แสดงเหตุผล      
                     และกําหนดวันส�งคืน โดยมีหลักเกณฑX ดังต�อไปนี้ 
                     (1) การยืมระหว�างหน�วยงานของรัฐ จะต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐผู�ให�ยืม 
                     (2) การให�บุคคลยืมใช�ภายในสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐเดียวกัน จะต�องได�รับอนุมัติจาก 
                          หวัหน�าหน�วยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แต�ถ�ายืมไปใช�นอกสถานท่ีของหน�วยงานของรัฐ    
                          ต�องได�รับอนุมัติจากหัวหน�าหน�วยงานของรัฐ 
        ข�อ 209 ผู�ยืมพัสดุประเภทใช�คงรูปจะต�องนําพัสดุนั้นมาส�งคืนให�ในสภาพท่ีใช�การได�เรียบร�อย หากเกิด 
                    ชํารุดเสียหาย หรือใช�การไม�ได� หรือสูญหายไป ให�ผู�ยืมจัดการแก�ไขซ�อมแซมให�คงสภาพเดิม                
                    โดยเสียค�าใช�จ�ายของตนเองหรือชดใช�เปDนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ  
                    อย�างเดียวกัน หรือชดใช�เปDนเงินตามราคาท่ีเปDนอยู�ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑX ดังนี้ 
 



 
(1) ราชการส�วนกลาง และราชการส�วนภูมิภาค ให�เปDนไปตามหลักเกณฑXท่ีกระทรวงการคลัง  
     กําหนด 

                   (2)  ราชการส�วนท�องถ่ิน ให�เปDนไปตามหลักเกณฑXท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ 
                        เมืองพัทยา แล�วแต�กรณี กําหนด 
                   (3) หน�วยงานของรัฐอ่ืน ให�เปDนไปตามหลักเกณฑXท่ีหน�วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
        ข�อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช�สิ้นเปลืองระหว�างหน�วยงานของรัฐ ให�กระทําได�เฉพาะเม่ือหน�วยงาน 
                    ของรัฐผู�ยืมมีความจําเปDนต�องใช�พัสดุนั้นเปDนการรีบด�วน จะดําเนินการจัดหาได�ไม�ทันการ และ   
                    หน�วยงานของรัฐผู�ให�ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะให�ยืมได� โดยไม�เปDนการเสียหายแก�หน�วยงานของ                
                    รัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเปDนลายลักษณXอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหน�วยงานของรัฐผู�ยืม 
                    จะต�องจัดหาพัสดุเปDนประเภท ชนิด และปริมาณเช�นเดียวกันส�งคืนให�หน�วยงานของรัฐผู�ให�ยืม 
        ข�อ 211  เม่ือครบกําหนดยืม ให�ผู�ให�ยืมหรือผู�รับหน�าท่ีแทนมีหน�าท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีให�ยืมไปคืน  
                      ภายใน 7 วัน นับแต�วันครบกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 11 

ตัวอย�าง ใบยืมพัสดุ 
 

ใบยืมพัสดุ 

  ข�าพเจ�า........................................................ตําแหน�ง.................................................. 

ที่อยู�..................................................................................................................................................... 
ได�ยืมพัสดุตามรายการข�างล�างนี้  ไปจาก................................................  เพื่อใช�.................................. 

............................................................................ตั้งแต�วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 

ข�าพเจ�าจะนําส�งวันที่........เดือน....................พ.ศ..............หากสิ่งของที่นํามาส�งคืน  ชํารุด  เสียหาย  

หรือใช�การไม�ได�  หรือสูญหายไป  ข�าพเจ�าจัดการแก�ไขซ�อมแซมให�คงสภาพเดิม  โดยเสียค�าใช�จ�ายของ

ตนเอง  หรือชดใช�เป-นเงินตามราคาที่เป-นอยู�ในขณะยืมตามหลักเกณฑ0ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ลําดับ

ที่ 

รายการ จํานวน รหัส หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

 

        ลงช่ือ....................................ผู�ยืม 

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

 

ความเห็นของเจ�าหน�าที่พัสดุ     ได�รับของตามรายการข�างต�นแล�ว 

     ควรอนุมัตใิห�ยืม      ลงช่ือ...................................ผู�รับของ 

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

           เจ�าหน�าที่พัสดุ             ลงช่ือ.....................................ผู�ส�งคืน 

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

         อนุมัติ 

ลงช่ือ................................................    ได�รับคืนสิ่งของตามรายการข�างต�นใน 

         (....................................)          สภาพที่ใช�การได�ครบถ�วนแล�ว 

ตําแหน�ง......................................    ลงช่ือ.....................................ผู�รับคืน 

วันที่.......เดือน..................พ.ศ...........           (...................................) 

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



 
 

อ�างอิง 

พระราชบัญญัติว�าการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 


