
ใชภายในสถาน ท่ีของหน วยงาน

         ผู ประสงคขอ ยืมกรอกขอ มูล ใน                                              
แบบใบยืมพัส ดุของ สํา นัก

ท่ี ถือครองครุ ภัณฑ

เจ าหน า ท่ีของ สํา นัก
ท่ี ถือครองครุ ภัณฑ

รับ เ ร่ืองตรวจสอบพัสดุ

เสนอขออนุ มั ติ
จากหัวหน า เจ าหน า ท่ี พัส ดุของ

สํา นัก ท่ี ถือครองครุ ภัณฑ

ผู ประสงคขอ ยืมกรอกขอ มูล
ในแบบใบยืมพัส ดุของ สํา นัก

ท่ี ถือครองครุ ภัณฑ

เจ าหน า ท่ีของ สํา นัก
ท่ี ถือครองครุ ภัณฑ

รับ เ ร่ืองตรวจสอบพัสดุ

เสนอขออนุ มั ติ
จากหัวหน าหน วยงาน 
โดยผ านกลุ มงานพัส ดุ

ใชภายนอกสถาน ท่ีของหน วยงาน

กร ณีกา ร ยื มภาย ในกรม

เ ม่ื อครบกําหนดยืม ให ผู ให ยืมห รือผู รับหน า ท่ีแทนมีหน า ท่ี ติดตามทวง
พัส ดุ ท่ี ให ยืม ไป คืนภายใน 7 วัน นับแต วันครบกําหนด

หมาย เหตุ  :  นําพัสดุ ไป ใช ต องคืนภายในระย ะ เ วลากําหนดในสภาพที่ ใ ช การ ได เ รี ยบร อยหาก เกิ ดชํารุ ด เสี ยหาย
หรื อ ใช การ ไม ได  หรื อสูญหายไป ใหผู ยื มจั ดการแก ไขซ อมแซมใหคงสภาพเดิม โดย เสี ยค า ใช จ ายของผู ยื ม เอง 
 หรื อชดใช เป นพัสดุปร ะ เภท ชนิด  ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย าง เดี ยวกัน  หรื อชดใช เป น เ งิ นตามราคาที่ เ ป น
อยู ในขณะยืมตามหลัก เกณฑที่ กร ะทรวงการคลั งกําหนด

กลุมงานพัส ดุ  สํา นักบ ริหารกลาง



ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
เขียนที่  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000  

ที่......................../............................         ลงวันที่........... เดือน................................... พ.ศ. ................. 

เรื่อง   ขอยืมครุภัณฑ์ 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).................................................. นามสกุล........................................... 
อายุ................ปี ต าแหน่ง.......................................................................... ส านัก............................................................... 
บ้านเลขท่ี.............. หมู่ที่........... ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................. แขวง/ต าบล...............................
เขต/อ าเภอ......................................... จังหวัด........................................... เบอร์ติดต่อ...................................................... 

  มีความประสงค์ขอยืมครุภัณฑ์  รายการดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์..............................................................รหัส...............................................จ านวน.................รายการ 
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของส านัก........................................................................................ ................... 
2.ครุภัณฑ์......................................................... .....รหัส...............................................จ านวน.................รายการ 
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของส านัก......................................................... .................................................. 
3.ครุภัณฑ์..............................................................รหัส................................................จ านวน................รายการ 
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของส านัก...........................................................................................................  

  เพ่ือน าไปใช้ในงาน................................................................ .................................................................. 
โดยจะมารับในวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ......................และจะน ามาสง่คืนในสภาพเรยีบรอ้ย/ 
สภาพเดิมในวันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.....................รวมระยะเวลาทั้งสิ้น................วัน 
หากสิ่งของที่น ามาส่งคืนช ารุด เสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือชดใช้เป็นเงินตาม ราคาที่เป็นอยู่ในขณะท่ียืม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้ยืม    (ลงชื่อ)............................................................ผู้อ านวยการส านัก 
 (........................................................)  (........................................................) 

วันที่………..……..……….……..…………  วันที่………..……….……..………………..            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง   ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
       อนุมัต ิ             เห็นควรอนุมัต ิ  
       ไม่อนุมัต ิ เพราะ...................................            ไมเ่ห็นควรอนุมัต ิ เพราะ................................. 
 

(ลงชื่อ)...........................................    (ลงชื่อ)………………………………………….. 
                  (นางสาวอรไท  เล็กสกุลชัย)           (นางสาวพิชญาภา  โภคาสัมฤทธิ์) 

    ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง                                           หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
 
 

(ต่อด้านหลัง) 

ด้านหน้า 



- 2 - 
 

ได้จ่ายของตามรายการข้างต้นแล้ว  

ลงชื่อ....................................................  เจ้าหน้าที่ดูแล 
      (....................................................) ครุภัณฑ์ของส านัก 
  วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................  

 
ไดร้ับของตามรายการข้างต้นแล้ว  

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยืม 
(.........................................................)  

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

ได้รับคืนสิ่งของตามรายการข้างต้นในสภาพที่ใช้
การได้เรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว  

ลงชื่อ.................................................... เจ้าหน้าที่ดูแล 
      (...................................................) ครุภัณฑ์ของส านัก 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................  

ลงชื่อ.........................................................ผู้ยืม  
      (.........................................................) 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................ 

ด้านหลัง 


