คํานํา
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 23 มกราคม 2561 เห็น ชอบใหห นว ยงานของภาครัฐ
เขารวมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือตาม
กรอบการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ ที่สํ านักงาน ป.ป.ช.
กําหนด มุงเนนการประเมินระดับการรับรูของบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกของหนวยงาน ในประเด็น
การใชทรัพยสินของราชการ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนที่ 2 การยืม
กลุมบริหารสินทรัพย กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ สําหรับหนวยงานกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหการยืมทรัพยสินของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบที่กําหนด มีแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และเหมาะสมในการปฏิบัติงานตอไป

กลุมบริหารสินทรัพย กองคลัง
กรมพัฒนาที่ดิน
เมษายน 2564

สารบัญ
วัตถุประสงค
ขอกฎหมายและระเบียบ
คํานิยาม
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุ
ผังกระบวนการยืมพัสดุ
- กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ
- กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานที่
ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
- กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ
- กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานที่
เอกสารที่ใชประกอบการยืมพัสดุ
การกํากับติดตามการดําเนินงาน
แบบฟอรมการยืมพัสดุและการคืนพัสดุ
- ใบยืมพัสดุฯ กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ
- ใบยืมพัสดุฯ กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานที่
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แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพยสินของทางราชการสําหรับหนวยงานกรมพัฒนาทีด่ ิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหห นว ยงานในสังกัด กรมพัฒ นาที่ดิน ทราบหลัก เกณฑและแนวทางปฏิบัติก ารยืม
ทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งเปนทรัพยสินที่อยูในความครอบครองดูแลของกรมพัฒนาที่ดินไปใชปฏิบัติงาน
ใหเ ปน ไปอยางถูกตอง อีกทั้งปองกัน การสูญหายของทรัพยสินของทางราชการ และเปน ไปตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ขอกฎหมายและระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 9 การบริหารพัสดุ
สวนที่ 2 การยืม)
จะกระทํามิได

ข อ 207 การให ยื ม หรื อ นํ า พั ส ดุ ไ ปใช ใ นกิ จ การ ซึ่ ง มิ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน ข องทางราชการ

ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผล และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
2. การใหบุค คลยืม ใชภ ายในสถานที ่ข องหนว ยงานของรัฐ เดีย วกัน จะตอ งไดร ับ
อนุมัติจ ากหัว หนา หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัส ดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนว ยงานของรัฐตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ขอ 209 ผู ยืมพั สดุ ประเภทใชคงรูป จะต องนํ าพั สดุ นั้น มาสงคืน ใหในสภาพที่ใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพ
เดิม โดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน
หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. ราชการส ว นกลาง และราชการส ว นภู มิ ภ าค ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
2. ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด
3. หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
หน วยงานของรั ฐผู ยืมมีความจํา เป น ตองใชพัสดุนั้นเปน การรีบ ดว น จะดําเนิน การจัดหาไดไมทันการ และ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด
และปริมาณเชนเดียวกัน สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม
ขอ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด
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คํานิยาม
“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง
“พั ส ดุ ป ระเภทใช ค งรู ป ” หมายถึ ง พั สดุ ที่ มี ลั กษณะคงทนถาวร อายุ การใช งานยื นนาน
ไมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิม ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน
“พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใชงานแลว สิ้นเปลือง
หมดไป หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป เชน วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร เปนตน
“ผูยืม” หมายถึง บุคลากรของหนวยงาน ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหนวยงานของผูใหยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใชประโยชน
ของทางราชการ
“ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม ไดแก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผูไดรับ
มอบอํานาจ
“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเปนกอง
หรือเทียบกอง กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย หรือผูไดรับมอบอํานาจ
“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลความจําเปน และ
สถานที่ที่จะนําพัสดุไปใชและกําหนดเวลาที่สงคืน พรอมระบุชื่อ ตําแหนง และหนวยงานของผูยืมใหชัดเจน
1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูมีอํานาจอนุมัติเปนผูอนุมัติ
2. การใหบุคคลยืม
- ยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น
- ยืมใชนอกสถานที่หนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ
ผูไดรับมอบอํานาจ
3. การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของทาง
ราชการเทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ โดยจัดทําเปนหนังสือ
แลวแตกรณี
4. หนวยงานผูใหยืมพิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาตใหยืม แลวแจงกลับหนวยงานผูประสงคที่
จะยืมทราบ
5. เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแตวันครบกําหนด
6. หากผูยืมมีความประสงคที่จะยืมพัสดุตอ ใหทําหลักฐานการยืมใหม
7. เมื่อหนวยงานมีการใหยืมพัสดุ จะตองสงสําเนาใบยืมพัสดุมาใหกองคลังทราบ
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แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุ
1. พัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย
หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม ผูยืมตอง
รับผิดชอบชดใชตามหนังสือหรือขอตกลงที่กําหนดไว
2. พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน
สงคืนใหผูใหยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคืนเปนเงินเทากับมูลคาพัสดุที่ยืม
3. เมื่อหนวยงานไดรับคืนพัสดุจากผูยืมเรียบรอยแลว ใหสําเนาใบคืนพัสดุมาใหกองคลัง
ทราบ
กรณีไมไดรับพัสดุคืนภายใน 7 วันทําการนับแตวันครบกําหนด ใหหัวหนาพัสดุรายงาน
ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมทราบเพื่อสั่งการตอไป
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ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ

1. กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 หนวยงานของรัฐทีม่ ีความประสงคยืมพัสดุ ทําหนังสือและแบบฟอรมใบยืมพัสดุ
สงเรื่องมายังกรมพัฒนาที่ดิน
1.2 เมื่ อหน ว ยงานในสังกัดกรมพัฒ นาที่ดิน ที่รับ ผิดชอบพัส ดุนั้ น ไดรับ หนังสือและ
แบบฟอรมใบยืมพัสดุ ใหตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามลําดับตอไป
1.3 เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ ไดลงนามอนุมัติการยืมแลว ใหเจาหนาที่พัสดุของ
หนวยงานกรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพัสดุนั้น ดําเนินการจัดเตรียมพัสดุตามเอกสารใบยืมพัสดุ
1.4 เจาหนาที่พัสดุประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่ยืมพัสดุ และสงมอบพัสดุที่ยืม
พรอมลงนามกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุ
1.5 เมื่อหนวยงานของรัฐที่ยืมพัสดุ นําพัสดุที่ยืมมาสงคืนยังหนวยงาน สํานัก/กอง ของ
กรมพัฒนาที่ดินผูใหยืม เมื่อครบกําหนด
1.5.1 เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานสวนราชการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุที่คืน
วาอยูในสภาพปกติหรือไม
1.5.2 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดตรวจสอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่หนวยงาน
ของรั ฐ ที่ ยื มและเจ า หน า ที่ พั ส ดุ ที่ รั บ ผิ ด ชอบรั บ คื น ลงชื่ อ กํ ากั บ ในเอกสารใบยื ม พั ส ดุใ นสว นของการคื น
ใหเรียบรอย พรอมจัดเก็บ
2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ด ัง น ี้
2.1 บุคคลยืมใชภ ายในหน วยงาน หรือยื มไปใช นอกสถานที่ของกรมพัฒ นาที่ดิน ที ่มี
ความประสงคยืมพัสดุ ใหเขียนแบบฟอรมใบยืมพัสดุ สงใหหนวยงาน สํานัก/กอง สวนกลางหรือสวนภูมิภาค
ที่ตองการยืม
2.2 เมื ่อ หนว ยงาน สํ า นัก /กอง สว นกลางหรือ สว นภูมิภ าคที ่ร ับ ผิด ชอบพัส ดุนั ้น
ไดรับแบบฟอรมใบยืมพัสดุฯ ใหตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามลำดับตอไป
2.3 เมื่อหัวหนาหนวยงานผูใหยืมไดลงนามอนุมัติแลว ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดเตรียมพัสดุตามที่มีการยืมตามเอกสารใบยืมพัสดุ
2.4 เจาหนาที่พัสดุแจงหนวยงาน สํานัก/กอง ที่ประสงคยืมพัสดุ และสงมอบพัสดุที่ยืม
พรอมลงนามกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุ
2.5 เมื่อบุคคลที่ยืมพัสดุ สงคืนพัสดุที่ยืมมายังหนวยงาน สํานัก/กองของกรมพัฒนาที่ดิน
ผูใหยืม เมื่อครบกําหนด
2.5.1 เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุที่คืนมาวาอยู
ในสภาพปกติหรือไม
2.5.2 เมื่อ เจา หนา ที่พัส ดุไ ดต รวจสอบพัส ดุเ รีย บรอ ยแลว ใหห นว ยงานที่ยืม
และเจาหนา ที่พัส ดุที่รับ ผิด ชอบรับ คืน ลงชื่อกํากับ ในเอกสารใบยืมพัส ดุในสว นของการคืน ใหเ รีย บรอ ย
พรอมจัดเก็บ

เอกสาร...
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เอกสารที่ใชประกอบการยืมพัสดุ
1. กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ มีดังนี้
1.1 หนังสือจากหนวยงานของรัฐที่มีความประสงคจะยืมพัสดุ
1.2 แบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ
(การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ)
และสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกลุมบริหารสินทรัพย กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน

http://fid101.ldd.go.th/man18

2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานที่ มีดังนี้
2.1 หนังสือจากหนวยงาน สํานัก/กอง ที่มีความประสงคจะยืมพัสดุ
2.2 แบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูปของเจาหนาที่รัฐ (การยืมของบุคคลยืมใชภายใน
หรือยืมไปใชนอกสถานที่)

การกำกับติดตามการดำเนินงาน
เจาหนาที่พัสดุของสวนราชการที่รับผิดชอบพัสดุนั้น มีการตรวจสอบรายการยืมและคืนพัสดุ
ทุกสิ้นเดือน และจัดทํารายงานสรุปในทุก 6 เดือน สงใหกองคลังทราบ
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