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แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพยสินของทางราชการสําหรับหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ทราบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการยืม

ทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองดูแลของกรมพัฒนาท่ีดินไปใชปฏิบัติงาน  

ใหเปนไปอยางถูกตอง อีกทั้งปองกันการสูญหายของทรัพยสินของทางราชการ และเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ขอกฎหมายและระเบียบ 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
สวนท่ี 2 การยืม) 

ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ        
จะกระทํามิได 

ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดง 
เหตุผล และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
2. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐตอง
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรฐั 

ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนําพัสดุนั้น มาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการได  
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพ
เดิม โดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน 
หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

1 . ราชการสวนกลาง และราชการสวนภู มิภาค ให เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด

2. ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด 

3. หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือ

หนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด 
และปริมาณเชนเดียวกัน สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

ขอ 211  เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 

คํานิยาม... 
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คํานิยาม 

“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 
“พัสดุประเภทใชคงรูป” หมายถึง พัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงานยืนนาน 

ไมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เม่ือเกิดความชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซม 
ใหใชงานไดดังเดิม ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน 

“พัสดุประเภทใชส้ินเปลือง” หมายถึง พัสดุท่ีมีลักษณะโดยสภาพเมื่อใชงานแลวสิ้นเปลือง
หมดไป หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป เชน วัสดุสำนักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร เปนตน 

“ผูยืม”  หมายถึง บุคลากรของหนวยงาน ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  
ซ่ึงปฏิบัติงานในสถานท่ีเดียวกันกับหนวยงานของผูใหยืม หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงยืมพัสดุไปเพ่ือใชประโยชน
ของทางราชการ 

“ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม ไดแก อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน หรือผูไดรับ
มอบอํานาจ 

“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีฐานะเปนกอง
หรือเทียบกอง กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สถานพัีฒนาท่ีดิน และศูนย หรือผูไดรับมอบอํานาจ 

“หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

แนวทางการปฏบิัติในการยืมพัสด ุ

การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลความจําเปน และ 
สถานท่ีท่ีจะนําพัสดุไปใชและกําหนดเวลาท่ีสงคืน พรอมระบุชื่อ ตําแหนง และหนวยงานของผูยืมใหชัดเจน 

1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูมีอํานาจอนุมัติเปนผูอนุมัติ 

2. การใหบุคคลยืม
- ยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ตองไดรับอนุมัติจาก

หัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น 
          - ยืมใชนอกสถานท่ีหนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ  

ผูไดรับมอบอํานาจ 
3. การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ โดยจัดทําเปนหนังสือ
แลวแตกรณี 

4. หนวยงานผูใหยืมพิจารณาอนุญาต / ไมอนุญาตใหยืม แลวแจงกลับหนวยงานผูประสงคท่ี
จะยมืทราบ 

5. เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแตวันครบกําหนด 

6. หากผูยืมมีความประสงคท่ีจะยืมพัสดุตอ ใหทําหลักฐานการยืมใหม
7. เม่ือหนวยงานมีการใหยืมพัสดุ จะตองสงสําเนาใบยืมพัสดุมาใหกองคลังทราบ

แนวทาง... 
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แนวทางการปฏบิัติในการคืนพัสด ุ

1. พัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย
หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม ผูยืมตอง
รับผิดชอบชดใชตามหนังสือหรือขอตกลงท่ีกําหนดไว 

2. พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน
สงคืนใหผูใหยืมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือคืนเปนเงินเทากับมูลคาพัสดุท่ียืม 

3. เม่ือหนวยงานไดรับคืนพัสดุจากผูยืมเรียบรอยแลว ใหสําเนาใบคืนพัสดุมาใหกองคลัง
ทราบ 

กรณีไมไดรับพัสดุคืนภายใน 7 วันทําการนับแตวันครบกําหนด ใหหัวหนาพัสดุรายงาน
ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมทราบเพ่ือส่ังการตอไป 
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ข้ันตอนการยืมและการคืนพัสดุ 
1. กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้
     1.1 หนวยงานของรัฐท่ีมีความประสงคยืมพัสดุ ทําหนังสือและแบบฟอรมใบยืมพัสดุ 

สงเรื่องมายังกรมพัฒนาท่ีดิน 
     1.2 เม่ือหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพัสดุนั้น ไดรับหนังสือและ 

แบบฟอรมใบยืมพัสดุ ใหตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป 
     1.3 เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ ไดลงนามอนุมัติการยืมแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุของ 

หนวยงานกรมพัฒนาท่ีดินท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น ดําเนินการจัดเตรียมพัสดุตามเอกสารใบยืมพัสดุ 
     1.4 เจาหนาท่ีพัสดุประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ียืมพัสดุ และสงมอบพัสดุท่ียืม

พรอมลงนามกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุ 
     1.5 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ียืมพัสดุ นําพัสดุท่ียืมมาสงคืนยังหนวยงาน สํานัก/กอง ของ

กรมพัฒนาท่ีดินผูใหยืม เม่ือครบกําหนด 
1.5.1 เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนราชการท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุท่ีคืน

วาอยูในสภาพปกติหรือไม 
1.5.2 เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดตรวจสอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีหนวยงาน

ของรัฐท่ียืมและเจาหนาท่ีพัสดุท่ีรับผิดชอบรับคืน ลงชื่อกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุในสวนของการคืน        
ใหเรียบรอย พรอมจัดเก็บ 

2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ด ัง น ี ้

     2.1 บุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ที่มี
ความประสงคยืมพัสดุ ใหเขียนแบบฟอรมใบยืมพัสดุ สงใหหนวยงาน สํานัก/กอง สวนกลางหรือสวนภูมิภาค
ท่ีตองการยืม 

     2.2 เมื่อหนวยงาน สํานัก/กอง สวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่รับผิดชอบพัสดุนั ้น 
ไดรับแบบฟอรมใบยืมพัสดุฯ ให ตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชา เพ ื่อพิจารณาตามลำดับตอไป 

     2.3 เม่ือหัวหนาหนวยงานผูใหยืมไดลงนามอนุมัติแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการจัดเตรียมพัสดุตามท่ีมีการยืมตามเอกสารใบยืมพัสดุ 

     2.4 เจาหนาท่ีพัสดุแจงหนวยงาน สํานัก/กอง ท่ีประสงคยืมพัสดุ และสงมอบพัสดุท่ียืม
พรอมลงนามกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุ 

     2.5 เม่ือบุคคลท่ียืมพัสดุ สงคืนพัสดุที่ยืมมายังหนวยงาน สํานัก/กองของกรมพัฒนาท่ีดิน
ผูใหยืม เม่ือครบกําหนด 

2.5.1 เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุที่คืนมาวาอยู
ในสภาพปกติหรือไม 

2.5.2 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดตรวจสอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหหนวยงานที่ยืม
และเจาหนาที่พัสดุที่รับผิดชอบรับคืน ลงชื่อกํากับในเอกสารใบยืมพัสดุในสวนของการคืนใหเรียบรอย 
พรอมจัดเก็บ 

เอกสาร... 
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เอกสารที่ใชประกอบการยืมพัสดุ 

  1. กรณีการยืมระหวางหนวยงานของรัฐ มีดังนี้ 
      1.1 หนังสือจากหนวยงานของรัฐท่ีมีความประสงคจะยืมพัสดุ 
      1.2 แบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ
(การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ)  

    และสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกลุมบริหารสินทรัพย กองคลัง กรมพัฒนาท่ีดิน     

http://fid101.ldd.go.th/man18 
  2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใชภายในหนวยงาน หรือยืมไปใชนอกสถานท่ี มีดังนี้ 
      2.1 หนังสือจากหนวยงาน สํานัก/กอง ท่ีมีความประสงคจะยืมพัสดุ 

    2.2 แบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูปของเจาหนาท่ีรัฐ (การยืมของบุคคลยืมใชภายใน  
หรือยืมไปใชนอกสถานท่ี) 
 
การกำกับติดตามการดำเน ินงาน 

เจาหนาท่ีพัสดุของสวนราชการท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น มีการตรวจสอบรายการยืมและคืนพัสดุ 
ทุกสิ้นเดือน และจัดทํารายงานสรุปในทุก 6 เดือน สงใหกองคลังทราบ 
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