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แบบฟอร์ม 1

ตั้งแต่เดือน ............................................................................
รหสัครุภณัฑ์ รหสัสินทรัพย์ วนัท่ีประสงค์ วนัท่ีส่งคืน

ในระบบ Online ในระบบ GFMIS วนัท่ียมื หน่วยงาน ส่งคืนครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

* ส่งช้ากว่าก าหนดได้ไม่เกนิ 7 วนั

ทั้งน้ีไดแ้นบหลกัฐาน ส าเนาใบยมื/ใบคืนพสัดุ มาพร้อมน้ี

คงเหลือท่ียงัไม่ส่งคืนจ านวน รายการ 

หน่วยงานไม่มีการให้ยมืทรัพยสิ์นของทางราชการ

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

ต าแหน่ง ..................................................

(ลงช่ือ) .............................................. หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
(............................................)
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ยมื

ยอดรวม

รายงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. .........................
การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน ..................................................

ล าดบัท่ี ช่ือประเภท รายละเอียด / ยีห่้อ / รุ่น จ านวน หมายเหตุ
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* ส่งช้ากว่าก าหนดได้ไม่เกนิ 7 วนั
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รายละเอียด / ยีห่้อ / รุ่น
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หมายเหตุ
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การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ
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* ส่งช้ากว่าก าหนดได้ไม่เกนิ 7 วนั

ทั้งน้ีไดแ้นบหลกัฐาน ส าเนาใบยมื /ใบคืนพสัดุ มาพร้อมน้ี
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หน่วยงานไม่มีการใหย้มืทรัพยสิ์นของทางราชการ

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

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

ต าแหน่ง ..................................................

(ลงช่ือ) .............................................. หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
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หมายเหตุ :  กรณส่ีงเกนิก าหนดระยะเวลาที่ประสงค์ส่งคืน ให้หน่วยงานผู้ให้ยืมท าหนังสือช้ีแจงเหตุผล ให้กองคลงัทราบ

ยอดรวม

 ตั้งแต่เดือน   ตุลาคม 2564  -มนีาคม 2565     (รอบ 6 เดือน)

     ตวัอยา่งแบบฟอร์มท่ี 2
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การยืมของบุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงานหรือยืมไปใช้นอกสถานที่
หน่วยงาน สถานีพฒันาท่ีดินจนัทบุรี

ล าดบัท่ี ช่ือประเภท รายละเอียด / ยีห่อ้ / รุ่น จ านวน
ยมื

หมายเหตุ
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