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แนวทางการยืมใชพัสด ุ

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร หรือกลุมอาชีพตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ

หลักเกณฑที่สวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐกําหนดมีพัสดุใชรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชพัสดุดานการเกษตร และดานอาชีพตาง ๆ เปนการลดภาระในการลงทุนซื้อพัสดุของเกษตรกรและ           

กลุมอาชีพตาง ๆ  

 2. เพื่อใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และลดภาระงบประมาณในการชวยเหลือ

กลุมอาชีพตาง ๆ ในระยะยาว ซึ่งจะเปนประโยชนตอทางราชการ 

ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ 

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู ในความ

ครอบครองใหมีการใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด 

  มาตรา 113 การดําเนินการตามมาตร 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 

การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการ   

จะกระทํามิได  

  ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร

แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

   (1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ  

ผูใหยืม 

   (2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ  

   ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการได

เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม

โดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ

ชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

    (1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด 
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   (2) ร าชการส วนท องถิ่ น  ให เป น ไปตามหลั ก เกณฑที่ ก ระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด 

   (3) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด  

  ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะ

เมื่อหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และ

หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และ

ใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท 

ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

  ขอ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน มีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่

ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 

คํานิยาม 

 “สวนราชการเจาของพัสดุ” หมายถึง สวนราชการ/หนวยงานที่ไดรับโอนพัสดุจากจังหวัด/           

กลุมจังหวัด 

 “พัสด”ุ หมายถึง ครุภัณฑ  

  “ครุภัณฑ” หมายถึง ครุภัณฑประเภทใชคงรูปตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ            

ที่สํานักงบประมาณกําหนด  

  “ผูยืม” หมายถึง องคกรของเกษตรกร หรือองคกรอื่นๆ ในพื้นที่ รวมทั้งกลุมกรรมการหมูบาน 

(กม.) เชน กลุมเกษตรกร, กลุมแมบานเกษตรกร, กลุมแปรรูปสินคาเกษตร, กลุมสงเสริมการเกษตร, กลุมสหกรณ, 

กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน, กลุมกองทุนหมูบาน, กลุมผูใชน้ํา, กลุมแมบานอาชีพตาง ๆ รวมถึงชมรมตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑท่ีสวนราชการ หรือหนวยงานภาครัฐกําหนด 

 “ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ เชน เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด เปนตน

หรือผูที่รับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ 

หลักเกณฑการใหยืมใชพัสดุ 

  หลักเกณฑการใหยืมใชพัสดุที่เหมาะสมกับกลุมผูใช (โดยตอไปนี้จะใชแทนวา “ผูยืม” ทั้งหมด)           

มีดังนี ้

  1. หนวยงานของรัฐเจาของพัสดุตองใหผูยืมยืมใชพัสดุได โดยไมเรียกเก็บคาตอบแทน และ

ใหยืมไดคราวละไมเกิน 1 ปงบประมาณ โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  2. ผูยืมจะตองลงนามในสัญญายืมใชพัสดุกับหนวยงานของรัฐเจาของพัสดุ ตามแบบแนบ  

ทายนี้ 
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  3. ผูยืมจะตองนําพัสดุไปใชเพื่อประโยชนรวมกันของกลุมผูยืม เสมือนผูยืมเปนเจาของพัสดุ

เองทุกประการ โดยที่ผูยืมจะเปนผูจัดหาเจาหนาที่ควบคุมการทํางานของพัสดุที่ยืมใชเองทุกประการ 

  4. ผูยืมใชพัสดุจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด

เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ    

ผูยืมเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตาม

ราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด หากรายการใดไมมีราคา

มาตรฐานกําหนดไวใหใชราคาทองตลาด 

  5. หนวยงานของรัฐเจาของพัสดุสามารถยกเลิกการใหยืมใชพัสดุไดทุกเวลาหากผูยืมไม

สามารถดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ หรือไมปฏิบัติตามสัญญายืม หรือแนวทางการใหยืม หรือเหตุอันควร 

อื่น ๆ 

  6. ในกรณีเปนการยืมครุภัณฑปศุสัตว เชน ชาง มา วัว ควาย แพะ แกะ ฯลฯ ใหใชสัญญายืม

ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมตามหลักเกณฑของสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานของรัฐเจาของ

ครุภัณฑ 

ความรับผิดชอบของผูยืม 

 1. ยินยอมและปฏิบัติตามสัญญายืมทุกประการ 

  2. บริหารการใชพัสดใุหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  3. รับผิดชอบชดใชพัสดใุนกรณพีัสดสุูญหายหรือเสียหาย 

  4. รวมกันรับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษาพัสดุใหอยู ในสภาพดี พรอมใชงานตลอดเวลา           

และตองจัดหาสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสม 

  5. ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ในกรณีที่สวนราชการเจาของพัสดุพิจารณายกเลิกการ      

ใหยืม 

การติดตามและประเมินผล 

  สวนราชการเจาของพัสดุ  หรือหนวยงานที่ ไดรับมอบหมายจะรวมกันติดตามผลการ        

ดําเนินงาน ของผูยืม ดังนี้ 

  1. สวนราชการเจาของพัสดุตองกํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชพัสดุปละ 2 ครั้ง           

ตามแบบ แนบทายนี้ 

  2. ใหผูยืมรายงานพัสดุคงเหลือตอหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุภายในเดือนตุลาคม         

ของทุกป ตามแบบฟอรมทีส่วนราชการผูใหยืมกําหนด 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญายืมพัสด ุ  
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คําแนะนําในการจัดทําสัญญา 
 1. หากมีการขูด ลบ ฆาหรือแกไขขอความในเอกสารสัญญา ตองใหคูสัญญาทั้งสองฝายลงลายมือชื่อ

กํากับไวทุกแหง 

 2. สัญญาฉบับเดียวกันไมควรเขียนโดยบุคคลหลายคนหลายลายมือ หรือดวยปากกาตางสีน้ําหมึก 

หรือทั้งพิมพเขียนคละเคลากัน เพราะจะทําใหสัญญาดูไมเรียบรอยและอาจมีขอสงสัยวามีการปลอมสัญญาได 

 3. คูสัญญาตองลงลายมือชื่อในสัญญาตนฉบับและคูฉบับทุกสัญญา ตองไมลงลายมือชื่อกระดาษ

คารบอน (ก็อปป) เพราะจะทําใหสัญญาไมสมบูรณ ฟองบังคับคดีไมได 

 4. กรณีลงลายมือชื่อผิด ไมควรใชยาขาวปาย ใหขีดฆาขอความที่ผิดแลวเซ็นตชื่อกํากับ 

 5. ใหใชแบบสัญญาตนฉบับในการทําสัญญา ไมจําเปนตองนําไปพิมพใหมเพราะจะมีปญหา            

ในการพิมพผิดพลาด ตกหลน ขอความไมครบถวนเปนที่ เสียหายได  หากแบบสัญญาไม เพียงพอ                  

ใหใชวิธีถายเอกสารใหมีขอความสะอาดชัดเจน 

 6. ในแตละอําเภอและจังหวัดที่จัดทําสัญญา ใหระบุเลขที่สัญญาเรียงตามลําดับใหถูกตอง อยาระบุ

เลขที่สัญญาซ้ําซอน 

 7. เอกสารสัญญาที่จัดทําใหสะอาดไมสกปรกเลอะเทอะ เอกสารไมเกายับยูยี่มีขอความถูกตอง    

สมบูรณ เพื่อใหสามารถเปนเอกสารหลักฐานในการฟองรองดําเนินคดีตอไปภายหนาได 

 8. กรอกขอความในสวนคํายินยอมของคูสมรสใหครบถวนเพื่อใหทราบสถานภาพการสมรสของ

คูสัญญา เชน มาย หยา โสด 

 9.  ทําสัญญาใหถูกตองตามแบบฟอรม คําแนะนํา และตัวอยางท่ีใหไวเพราะถาตองมีการแกไขเพิ่มเติม

สัญญาใหถูกตองจะทําใหเสียเวลา เกิดผลกระทบกับบุคคลจํานวนมากในกรณีที่ตองเปลี่ยนสัญญา                

แลวลงลายมือชื่อใหม 

 10. เมื่อเจาหนาที่จัดทําสัญญาแลว ตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยดวยความเอาใจใสอีกครั้ง 

 11. ใหจัดเตรียมเอกสารแนบทายสัญญาใหครบถวน คือ 

        - หลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งกลุม 

        - บันทึกการประชุมมอบอํานาจใหยืม 

        - หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทนกลุมเปนผูยืม 

        - หลักฐานแสดงหลักทรัพยของผูค้ําประกัน 

        - สําเนาบัตรประชาชนของผูยืม และผูค้ําประกัน 

        - สําเนาทะเบียนบานของผูยืม และผูค้ําประกัน 
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การทําสัญญายืมใชพัสดุที่ไดจากงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 1. ใหหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ เชน เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบ      

อํานาจจากหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ ลงนามในสัญญารวมกับผูรับมอบอํานาจจากกลุมฯ 

 2. ใหหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายนัดหมายกลุมฯ ที่ตองการยืมใช      

พัสดุ เพื่อทําสัญญายืมพัสดุที่จังหวัดหรืออําเภอก็ไดแลวแตกรณ ี

 3. ใหจังหวัดใชเอกสารสัญญาตามแบบที่กําหนด โดยจัดทําสัญญายืม 3 ฉบับ และสัญญาค้ําประกัน

อีก 3 ฉบับ 

 4. การทําสัญญายืมพัสดุ ใหคณะกรรมการกลุมฯ จํานวน 2 คน ที่ไดรับมอบอํานาจจากกลุมฯ        

เปนผูลงนามในสัญญา 

 5. การค้ําประกัน จํานวนบุคคลที่ค้ําประกันจะแตกตางกันตามมูลคารวมของพัสดุที่ยืม ดังนี ้

    5.1 มูลคารวมนอยกวา 50,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 3 คน โดยกรรมการเปน              

ผูค้ําประกัน 

   5.2 มูลคารวมมากกวา 50,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 5 คน โดยกรรมการทุกคนและสมาชิก 

(หากจํานวนกรรมการมีนอยกวา 5 คน) เปนผูค้ําประกัน 

    5.3 มูลคารวมมากกวา 100,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 15 คน โดยกรรมการทุกคน    

และสมาชิกเปนผูค้ําประกัน 

    5.4 มูลคารวมมากกวา 500,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 20 คน โดยกรรมการทุกคน     

และสมาชิกเปนผูค้ําประกัน 
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สัญญายืมพัสด ุ

 

สัญญาเลขที่…………./………….. 

 
        ทําที่....................................................... 

       วันที.่.........เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง..........................(ชื่อสวนราชการเจาของพัสดุ) โดย(1) ............................... 
ตําแหนง..........................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหยืม” ฝายหนึ่งกับ
สหกรณ......................................(สหกรณผูยืม)(2).............................................. ตําบล.......................... อําเภอ
......................จังหวัด......................................... โดย(3) ............................................. ตําแหนง
..................................................และ(4)............................................... ตําแหนง .................................... รับมอบ
อํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่(5).............. เดือน........................ พ.ศ. ............... ที่แนบทายสัญญานี้   
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูยืม” 

อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงกันดังตอไปนี้ 

พัสดุที่ยืม ขอ 1 ผูใหยืมตกลงใหยืมและผูยืมตกลงยืมพัสดุที่ยังสามารถใชงานได โดยมีรายการตาม
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 และผูยืมไดรับพัสดุที่ยืมจากผูใหยืมไวครบถวน
ถูกตองทุกรายการในวันทําสัญญานี้แลว 

การปฏิบัติตามระเบียบ ขอ 2 ผูยืมจะตองปฏิบัติตามขอตกลงตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 โดย
เครงครัดทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

การซอมแซมดูแลรักษา ขอ 3 ผูยืมและสมาชิกทุกคนจะรวมกันรับผิดชอบพัสดุที่ยืมเหมือนหนึ่งเปนพัสดุของ
ตนเอง โดยจะชวยกันบํารุงรักษาและซอมแซมพัสดุที่ยืมทุกสวนใหมีสภาพดีสามารถใช
งานไดทันที โดยฝายผูยืมเปนผูออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเอง 

ระยะเวลายืม ขอ 4 ผูใหยืมตกลงใหยืมพัสดุตามสัญญาฉบับนี้ เปนระยะเวลา 1 ปงบประมาณ นับแต
วันที่ทําสัญญาและสิ้นสุดในวันที่(6).............. เดือน........................ พ.ศ. ...............   

การมอบพัสดุที่ยืม ขอ 5 เมื่อครบกําหนดเวลายืมตามขอ 4 แลว ผูยืมจะตองคืนพัสดุที่ยืมใหแกผูใหยืม
ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ผูยืมจะตองสงคืนพัสดุที่ยืมให
ครบถวนทุกรายการ และพัสดุที่สงคืนจะตองอยูในสภาพดีสามารถใชงานไดทันทีไม
ชํารุดเสียหาย หากผูยืมสงคืนพัสดุที่ยืมในสภาพชํารุดเสียหาย ผูใหยืมมีสิทธิ์เรียกให   
ผูยืมซอมแซมพัสดุที่ยืมใหมีสภาพดีดังเดิมได ผูยืมจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน หรือผูใหยืมจะดําเนินการซอมแซมพัสดุที่เสียหายแลวเรียกใหผูยืม
ชดใชเงินคาซอมที่เสียไปพรอมดวยคาเสียหายอื่น ๆ ได หากผูยืมสงคืนพัสดุลวงเลย
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาขอนี้ผูยืมยินยอมชําระคาปรับใหแกผูใหยืมเปนรายวัน   
ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาพัสดุ ณ วันที่ยืม ของรายการพัสดุที่ยังไมไดสงคืน 
จนกวาจะสงคืนพัสดุที่ยืม 
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ความสูญเสีย เสียหาย ขอ 6 หากพัสดุที่ยืมเกิดสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลาย ไมวาจากสาเหตุใดหรือจาก
การกระทําของบุคคลใดก็ตาม ผูยืมและสมาชิกทุกคนจะตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
เปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกันหรือชดใชเปนเงิน
ตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การใชประโยชนจากพัสด ุ ขอ 7 ผูยืมจะตองนําพัสดุที่ยืมไปใชเพื่อประโยชนรวมกันของสหกรณผูยืมเสมือนผูยืม
เปนเจาของพัสดุเอง โดยผูยืมจะเปนผูจัดหาเจาหนาที่ควบคุมการทํางานของพัสดุที่ยืม
ใชเองทุกประการ 

การใชและควบคุม ขอ 8 ผูยืมจะใชและควบคุมดูแลใหมีการใชพัสดุที่ยืมอยางระมัดระวังมิใหเกิด      
การชํารุดเสียหาย โดยจะปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญายืมทุกประการ 

การตรวจสภาพ ขอ 9 ผูยืมยินยอมใหเจาหนาที่หรือตัวแทนของผูใหยืมเขาตรวจสภาพของพัสดุที่ยืม   
ทุกรายการ ผูยืมจะตองอํานวยความสะดวกแกผูตรวจสภาพหากพบวาพัสดุที่ยืม     
เกิดความชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ผูตรวจสภาพมีสิทธิ์แจงใหผูยืมทําการแกไข
ซอมแซมได ผูยืมจะตองรีบดําเนินการแกไขซอมแซมใหเสร็จเรียบรอยภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูตรวจสภาพ 

การเรียกคืนพัสดุที่ยืม ขอ 10 หากผูใหยืมเห็นวาสหกรณผูใชพัสดุไมสามารถดําเนินกิจการใหเกิดประโยชน
กับสมาชิกเทาที่ควรจะเปนก็ดี หรือคณะกรรมการบริหารสหกรณกระทําการทุจริต     
ก็ดีหรือ ไมใชพัสดุใหเกิดประโยชนก็ดี ผูใหยืมมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาไดทันทีแมจะยัง    
ไมครบกําหนดเวลายืมตามขอ 4 และเรียกใหผูยืมและสมาชิกมอบพัสดุที่ยืม         
คืน พรอมทั้งเรียกใหชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นได โดยผูยืมไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย       
ใด ๆ จากผูใหยืม ผูยืมจะตองคืนพัสดุที่ยืมแกผูใหยืมภายในกําหนด 10 วัน นับแตวันที่
ผูยืมคนใดคนหนึ่งไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจากผูใหยืม และในการคืนพัสดุผูยืม
จะตองปฏิบัติตามสัญญาขอ 5 ดวย 

การใหความรวมมือ ขอ 11 หากผูใหยืมมีกิจกรรมสําคัญอื่นที่จําเปนตองใชพัสดุที่ยืมเปนการชั่วคราว 
และไมมีผลกระทบกับความตอเนื่องของการใชงานพัสดุของผูยืม ผูยืมตองใหความ
รวมมือในการเขารวมกิจกรรมตามทีผู่ใหยืมรองขอ 

การบอกเลิกสัญญา ขอ 12 หากผูยืมผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให           
ผูยืมและสมาชิกชดใชคาเสียหายที่พึงมีแกผูใหยืมได 

การค้ําประกันสัญญา ข อ 13 ในการทํ าสัญญาฉบับนี้ ผู ยื มได นํ าคณะกรรมการดํ าเนิ นงานกลุ ม 
(2)................................................... ทุกคนกับสมาชิกอีก ................. คน รวมเปน ........... คน 
มาเปนผูค้ําประกันการปฏิบัตติามสัญญายืมดวย  
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สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอด 

จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 

       (ลงชื่อ)(3).....................................................ผูยืม 

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

        

(ลงชื่อ)(4)....................................................ผูยืม 

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

 

(ลงชื่อ)(1)..................................................ผูใหยืม 

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

 

(ลงชื่อ) (7)..................................................พยาน 

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

 

(ลงชื่อ) (8)....................................................พยาน 

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

            

 

หมายเหต ุ

(1) ใหหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ เชน เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ

จากหัวหนาสวนราชการเจาของพัสดุ  
(2) ชื่อกลุมผูยืมตามความหมายท่ีกําหนดในคํานิยาม 

       (3)–(4)  ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 

  (5) วันที่ตรงตามหนังสือมอบอํานาจ 

  (6) วันสิ้นสุดการยืมพสัดุ รวมระยะเวลา 1 ป หรือนอยกวา นับแตวันทําสัญญายืม 

       (7)–(8)  เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหยมื 
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เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1 

รายการครุภัณฑ 
รายการที่ 1 

 ชนิด เครื่อง............................................................................ จํานวน...........................................เครื่อง 

 ชื่อทางการคา (ยี่หอ) ............................................................................................................................. 

 หมายเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

 หมายเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................

 คุณลักษณะ............................................................................................................................................ 

รายการที่ 2 

 ชนิด เครื่อง............................................................................ จํานวน...........................................เครื่อง 

 ชื่อทางการคา (ยี่หอ) ............................................................................................................................. 

 หมายเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

 หมายเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................

 คุณลักษณะ............................................................................................................................................ 

รายการที่ 3 

 ชนิด เครื่อง............................................................................ จํานวน...........................................เครื่อง 

 ชื่อทางการคา (ยี่หอ) ............................................................................................................................. 

 หมายเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

 หมายเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................

 คุณลักษณะ............................................................................................................................................ 

รายการที่ 4 

 ชนิด เครื่อง............................................................................ จํานวน...........................................เครื่อง 

 ชื่อทางการคา (ยี่หอ) ............................................................................................................................. 

 หมายเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................

 หมายเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................

 คุณลักษณะ............................................................................................................................................ 

รวมทั้งสิ้นจํานวน .................................. รายการ   จํานวนพัสดุ (หนวยนับ).....................................  
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เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 

ขอตกลงในการยืมใชพัสดุ  

 1. ขอปฏิบัติของกลุมผูยืมใชพัสด ุ

    1.1 แนวทางการบริหารงานกลุมผูยืมใชพัสดุ 
  1.1.1 กลุมฯ จะคัดเลือกสมาชิกภายในกลุมฯ เปนคณะกรรมการบริหารกลุมเพื่อทําหนาที่
บริหารกลุมฯ อยางมีประสิทธิภาพ  
  1.1.2 ควบคุมดูแลการใชงานการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ ใหเปนไปตามขอกําหนดดาน
เทคนิคพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา มีความปลอดภัย และมีจํานวนครบถวน 
  1.1.3 จัดทําบัญชี หรือทะเบียนพัสดุ 
  1.1.4 จัดทําบันทึกการใชงานและปญหาของการใชพัสด ุ    
  1.1.5 กลุมฯ จะตองจัดหาสถานที่ที่ เก็บรักษาพัสดุในสภาพที่ปลอดภัยจากฝน แสงแดด                    
และการสูญหาย 
  1.1.6 ตองมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยมีเจาหนาที่
ระดับจังหวัดซึ่งเปนสวนราชการผูใหยืมหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายรวมประชุมดวย  

1.1.7 กลุมฯ โดยสมาชิกกลุมฯ รวมกันลงนามรับผิดชอบพัสดุที่ยืม ในกรณีมีการเสียหายหรือ
สูญหายตามขอกําหนดในสัญญา  
  1.1.8 กลุมฯ จะรับผิดชอบคาใชจายสมทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน แรงงานในการติดตั้ง
เครื่องจักรฯ การปรับปรุงสภาพพื้นที่หรือแหลงน้ํา ฯลฯ 
  1.1.9 กลุมฯ จะใหความรวมมือกับผูใหยืมในการใหเกษตรกรในพื้นที่อื่นมาทัศนศึกษาหรือ
ฝกอบรมในแปลงสาธิตหรือการนําพัสดุไปสาธิต ณ สถานที่ที่ผูใหยืมกําหนด 
  1.1.10 กลุมฯ จะไดรับการตอสัญญาหรือขอตกลงทุก 1 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการประเมิน
การดําเนินงานวาประสบความสําเร็จเปนไปตามแนวทางของการโครงการหรือไม 
  1.1.11 กลุมฯ สละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ ในกรณีที่ผูใหยืมงดใหความชวยเหลือ
ใดๆ อีกตอไปเนื่องจากไมประสบความสําเร็จในการดําเนินงานหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลงหรือเหตุผลอันควรอื่นๆ 
  1.1.12 กลุมฯ จะจัดประชุมใหญสมาชิกกลุมฯ ทั้งหมดอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยทํา       
การประชุมพรอมการประชุมสรุปผลการทํางาน โดยมีวาระการทบทวนคณะกรรมการบริหารกลุมและการตอ
สัญญายืมพัสดุอยูในคราวเดียวกัน 
  1.1.13 กลุมฯ จะสงเจาหนาที่ ในคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุมฯ เขารับ            
การฝกอบรมตามที่ผูใหยืมกําหนด 

    1.2 การใชงาน ซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุที่ยืมใช 
  1.2.1 กลุมฯ จะตองทําการบํารุงรักษาพัสดุที่ยืมใชเปนรายวัน และตองบันทึกขอมูลดังกลาว
เพื่อการติดตามประเมินผล 
  1.2.2 ในกรณีที่พัสดุ เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลินเลอหรือใชอยางไมถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใชเครื่อง ผูยืมใชพัสดุนั้นจะตองเปนผูชดใชคาเสียหายทั้งหมด 
  1.2.3 กลุมฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการที่จะทําใหพัสดุอยูในสภาพดีดังเดิม 
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 2. ขอปฏิบัติของสมาชิกกลุมผูยืมใชพัสดุ 
 2.1 สมาชิกกลุมฯ จะรวมกันลงนามรับผิดชอบพัสดุของโครงการตามขอกําหนดในสัญญายืม 
 2.2 สมาชิกกลุมฯ จะเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุมตามท่ีกรรมการบริหารกลุมกําหนด
ทุกครั้ง 
 2.3 ในกรณีที่สมาชิกกลุมฯ ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารกลุมอาจจะพิจารณา
ใหพนจากสมาชิกภาพโดยสมาชิกกลุมฯ ทุกคนสละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายใด 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ทําที่……………………………………… 

                                                                วันที่...................................................... 

 

 กลุม(ผูยืมใชพัสดุ)..................................................สํานักงานตั้งอยูท่ี...................................................... 
หมูที่...................ถนน.................................ตําบล......................อําเภอ..........................จังหวัด........................... 
โทร.......................................โดย(1)......................................................ตําแหนง...................................................
(2),..............................................ตําแหนง............................................และ(3)........................................................ 
ตําแหนง...............................................................เปนผูมอบอํานาจให (4)............................................................. 
อายุ....................ป สัญชาติ........................ตําแหนง........................................และ(5)........................................... 
อายุ.....................ป สัญชาติ........................ตําแหนง...............................................ทําการแทนกลุมผูยืมใชพัสดุ
...........................................................................................................ในการทําสัญญายืมพัสดุระหวางสวน
ราชการเจาของพัสดุกับกลุมผูยืมใชพัสดุ........................................................................และสัญญาแกไขเพิ่มเติม
สัญญาขอตกลงเพิ่มเติมแนบทายสัญญา สัญญารับสภาพหนี้เอกสารเกี่ยวกับการขนสงและอื่นๆ ตลอดจน     
การลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับสวนราชการเจาของพัสดุ ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบใน
การกระทําของผูรับมอบอํานาจทุกประการตามมติที่ประชุมใหญของสมาชิกกลุม เมื่อวันที่.......................   
เดือน.....................................พ.ศ. ................................. จนเสร็จการเพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

      (ลงชื่อ)(1)....................................ผูมอบอํานาจ  (ลงชื่อ)(4)....................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

     ตําแหนง....................................... ตําแหนง..................................... 

 
 (ลงชื่อ)(2).....................................ผูมอบอํานาจ (ลงชื่อ)(5)....................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

     ตําแหนง....................................... ตําแหนง...................................... 

 

      (ลงชื่อ)(3)......................................ผูมอบอํานาจ 

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

     ตําแหนง.......................................   

 

ติดอากรแสตมป 
๑๐ บาท 
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    ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชื่ออันแทจริงของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจซึ่งไดลงลายมือชื่อ
ตอหนาขาพเจา 

 

      (ลงชื่อ)(6)......................................พยาน (ลงชื่อ)(7)......................................พยาน 

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

       ตําแหนง.......................................        ตําแหนง....................................... 

 
(1)-(3) กรรมการบรหิารกลุมผูยืมซึ่งผูยืมมคีวามหมายตามที่กําหนดในคํานิยาม จํานวน 3 คน เปนผูมอบอํานาจ 
(4)-(5) กรรมการกลุมบริหารกลุม ตามขอ (1)-(3) 
(6)-(7) ผูใหยืม/เจาหนาที ่
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หนังสือสัญญาค้ําประกัน 

ทําที่……………………………………… 

                                                                                    วันที่...................................................... 

ขาพเจาทั้งหลายผูมีรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้ เปนสมาชิกกลุม (กลุมยืม)............................................. 
.........................................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด........................................
ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวตอสวนราชการผูใหยืมมีขอความดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ตามที่คณะกรรมการบริหารกลุม (1).............................................................................................., 
ไดทําสัญญายืมพัสดุจากสวนราชการผูใหยืม ตามสัญญาลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ........... นั้น 
ขาพเจาทุกคนไดรับและมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารกลุม(1)..................................................................... 
เปนผูทําสัญญายืมดังกลาวแทนสมาชิกทุกคน และขาพเจาทุกคนยินยอมผูกพันตนเองเปน*ผูค้ําประกันคณะ
กรรมการบริหารกลุม(1)...............................................................................................ตามสัญญายืมลงวันที่
(2)...........เดือน....................พ.ศ. ................กลาวคือหากผูยืมไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญายืมที่ทําไวกับ         
ผูใหยืมหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งของสัญญายืมซึ่งผูยืมจะตองคืนพัสดุที่ยืมก็ดี ชําระคาปรับหรือ
คาเสียหายใด ๆ ตามสัญญายืมแกผูใหยืมก็ดี ขาพเจาทุกคนยินยอมรับผิดชอบโดยจะรวมกับผูยืมคืนพัสดุที่ยืม
รวมทั้งชดใชคาปรับและคาเสียหายทั้งหมดแกผูใหยืม โดยผูใหยืมไมตองใชสิทธิ์ทางศาลกอนอีกทั้งผูใหยืมไมมี
หนาที่ตองพิสูจนถึงขอบกพรองดังกลาวของผูยืมแตประการใดอีกดวย  

 ขอ 2 ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในกรณีที่ผูใหยืมไดยินยอมใหผัดหรือผอนเวลาหรือผอนผัน  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาใหแกผูยืม 

 ขอ 3 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่ผูยืมยังตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไข      
ในสัญญาดังกลาว 

 ขาพเจาทุกคนเขาใจขอความในสัญญานี้เปนอยางดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาผูใหยืม 

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผูค้ําประกัน 

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

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผูค้ําประกัน 

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

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผูค้ําประกัน 

                                                                                 (............................................) 
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(ลงชื่อ)(3)..............................................ผูค้ําประกัน                                                   

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

 

         (ลงชื่อ)(3)..............................................ผูค้ําประกัน 

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

 

(ลงชื่อ)(4)..............................................ผูค้ําประกัน 

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

                                                                                     เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหยืม 
                                                                                 หรือผูที่ไดรับมอบหมายในระดับจงัหวัด 

 

 (ลงชื่อ)(5)..............................................ผูค้ําประกัน 

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

       เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหยืม 
                                                                              หรือผูที่ไดรับมอบหมายในระดับอําเภอ/ตําบล 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

 (1) ชื่อกลุมผูยืมตามความหมายที่กําหนดในคํานิยาม 

 (2) วันที่ตรงตามหนังสือสัญญายืม 

 (3) กรรมการบริหารกลุมผูยืม/สมาชิกตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 (4) เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหยืมหรือผูที่ไดรับมอบหมายระดับจังหวัด 1 คน เปนผูค้ําประกันรวม 

 (5) เจาหนาที่ของสวนราชการผูใหยืมหรือผูที่ไดรับมอบหมายระดับอําเภอ/ตําบล 1 คน เปนผูค้ําประกันรวม 

*การค้ําประกัน 

มูลคารวมนอยกวา 50,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 3 คน โดยกรรมการเปนผูค้ําประกัน 

มูลคารวมมากกวา 50,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 5 คน โดยกรรมการทุกคนและสมาชิก (หากจํานวนกรรมการมีนอยกวา 5 คน) เปนผูค้ําประกัน 

มูลคารวมมากกวา 100,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 15 คน โดยกรรมการทุกคนและสมาชกิเปนผูค้ําประกัน 

มูลคารวมมากกวา 500,000 บาท ผูค้ําประกันรวมทั้งหมด 20 คน โดยกรรมการทุกคนและสมาชกิเปนผูค้ําประกัน 
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ชื่อ ที่อยู หลักทรัพยของผูค้ําประกัน 

และลายมือช่ือคูสมรสผูใหความยินยอม 

 
1. (1)  ชื่อ/สกุล.........................................................................................................................อายุ..............ป 

   บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................................................. 

   ออกให ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ............. 

   อยูบานเลขที่..........................หมูที่..............ถนน....................................ตําบล/แขวง......................... 

   อําเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................ โทรศัพท................................... 

   และคูสมรสชื่อ..................................................................................................................................... 

      (2)  เพือ่เปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 

            โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้.......................................................................................... 

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

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

      (3) คูสมรสผูใหความยินยอมในการทําสัญญาค้ําประกัน 

             ชื่อ/สกุล........................................................................................................................อายุ..............ป 

   บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................................................. 

   ออกให ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ............... 

   อยูบานเลขที่..........................หมูที่..............ถนน....................................ตําบล/แขวง......................... 

   อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................................ โทรศัพท ................................... 

   คูสมรสของ.......................................................................................................ผูค้ําประกัน ไดรับทราบ 

   ขอความในสัญญาค้ําประกันแลว ยินยอมให ............................................................... ผูค้ําประกัน 

   ทําสัญญาค้ําประกันได 

 

 

      ลงชื่อ........................................ ผูใหความยินยอม 

         (.............................................) 
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2. (1)  ชื่อ/สกุล.........................................................................................................................อายุ..............ป 

   บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................................................. 

   ออกให ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ............... 

   อยูบานเลขที่..........................หมูที่..............ถนน....................................ตําบล/แขวง......................... 

   อําเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................................................... 

   และคูสมรสชื่อ..................................................................................................................................... 

      (2)  เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 

            โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้.......................................................................................... 

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

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

      (3) คูสมรสผูใหความยินยอมในการทําสัญญาค้ําประกัน 

             ชื่อ/สกุล........................................................................................................................อายุ..............ป 

   บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................................................. 

   ออกให ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ............... 

   อยูบานเลขที่..........................หมูที่..............ถนน....................................ตําบล/แขวง......................... 

   อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................................ โทรศัพท ................................... 

   คูสมรสของ............................................................................................................ผูค้ําประกัน ไดรับทราบ 

   ขอความในสัญญาค้ําประกันแลว ยินยอมให .................................................................. ผูค้ําประกัน 

   ทําสัญญาค้ําประกันได 

 

      ลงชื่อ........................................ ผูใหความยินยอม 

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

 
 

 




