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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 2 การยืม  

กลุมบริหารสินทรัพย กองคลัง กรมพัฒนาท่ีดิน  จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพยสิน
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ตามระเบียบท่ีกําหนด มีแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และเหมาะสมในการปฏิบัติงานตอไป 

  กลุมบริหารสนิทรัพย กองคลัง 
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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 
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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 
 



1 tJ~aJ<W'a~th~ bfi'VI1 oUfl.:J'i'\.J bba~-wa~'\.J'i~ bfi'VI1 .U~ub '\.J~ e:J .:J"lle:J.:Jb:ij'Tvn!1~i';i vn.h~ .:J1'Un'il.l<W'~u1~~'U , ~ , ~ 

(m'i~l.l'i~'\.·r;h.:~Vi'Li1~.:J1'U"lle:J .:Ji'~) 

VI\JJ~\lTU .............. ....... .. .......... ..... ..... ... .... ..... .. .... ..... . 

1uV1 .... ....... ... L~em .......... .. ... .. ... .. .... '1'1 .1"1 ... ... ........... .. . 

oUl'Wb~l ............. .. ..... .... ............. ..... .. .... ... .... .. .... ...... ..... ... .. llllbb VltJ'I ....... ..... ... .......... .. .... .... ........ .... ....... ... ..... .. ... .. ... .. ..... .... ... ... .... ... .. .... ... . 

V11.J1~\ll1.J .... .... .. ..... ... .. .... ... ..... ... ... ... ... .. ............. ........... ..... ..... .... .. .... ..... .. ... .. .... ........... ... ... .. ..... ........... ... .. .. ..... .. ....... ......... ........ .......... ... . . 
"l cv ~ "l Q.J ~ .d d 

Vll.Jl m~'!J b VJ11"1'1'1Vl ...................... ............ .. ... .. ................ ... Vll.Jl~ L~'!J b Vl11"1'WV1LI'l~€J1..!Vl .............................. ...... .... .. ........... ..... .......... ........ . 

..... -- ~ cv cv tJ .. ~ 
l.JI'l1ll.Jtb~~\ll'l'il~'!J€J~l.J'W~V)'!J€l\l ......... ..... ..... ...... .... .... .. .... .. ...... .... ..... .. ... ..... ....... 11'1~ )~~\ll'l b '1'1€1 .... .. ................. .. .............................. .. 

.... ' . ... 
l'i'\lbb~l1.JVl .. ..... .. ... .. b~€11..1 ....... .. ........ .. .. ... .. .. .. '1'1 .1"1 ........ .......... Ci\ll1.JVl ............. b~€11..1 ......................... ..... .. '1'1 .1"1 .. ... ....... .. .. ...... . ~\ltJ 

'ill1..!11.J/ 

VltJ1~ 

)~~~uVJ-r'W~1u 

1~\.JtJ GFMIS 
Vll.Jl8LVII'l 

' 

Vl11lmVI~ Vllnme:Jml~nl".i 1lJLVl~'I'W€J 1~L:U~u 1u hmuu 
' 
~ll.J1l~m1~vl.loU'l'ltilu oUl'WL~l'il~~'m~-rm~lLtlue:J~l\l~ LL~~~\lf1u1mu~m'Wv11-ffm11~L~~u~e:J~ Vllmn~m1'lil1~ VJ~e:J 

" ' 
1-ffm1 1111~ Vl~e:J~~VIl~ 1 tJ oUl'WL~l'il~~~m1LLm 'll'lie:J11LL'1f111~1'l\l~f1l'WL~l.J 11ilm~~~"h 1-ff~lme:J\l Vl~e:J'lllil1 iLtJu~~VJtl1~LflVl 'llillil 

'!J1.Jllil li'm~ru~ LL~~I'lrum'We:J~l\l L~~1n1..1 VI~€J'!llil1 -ffL tluL~1.JI'lll.J1lf'll~L tJue:J~Lu'!Jru~vl.l l'll11VIIi'mmw'f1~m~Vl11\lf1l1Aii''lnlVI1.Jiil 
' " v v .... .... • 

u"' v""' 'i 1"""" 11 v .o:::r. cv~v .., '<dli v 1""' "" 
'!Jl'WL'ill'!J€J".itJt:J~'!l€J\.Jb~~ l.Jl.Jb\l€11..1 '!J lil 'l Vl\l~1.J Vl\l1.J '!Jl'WL'ill'il~~\lf'I1.J'I'I~I'J 1.J11.JV1 .... .... ... b~€J1.J .................. .. .. 'W.I"l ........ ..... . 

~ - ... 
~\l'1J€J .... ............................................ ..... .. ... .... . t:J~l.J'W~Iil 

" ' 
~\l~€1 ..................... ... ... ............. ... ... ~1VIUlVItJ1~\ll1.J'!J€l\l-r~ (~Vl.J) 

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

llllLLVItJ'I .. ... ... ..... .... ...... ...................... ... . .. llllLLVItJ'I . .. ... .. .. ... .......... .... .... .. ... ......... ... . 

d CV U I 

~\l'!l€1 ................ .. ..... .. ........................ ........ V11VI1.JlVI1.J1~'1l1.J ~ v -
~'1'1J€J ..................... .. ... ...... ... ... ...... ........... .. ~€l'4l.JI'l 

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

llllLLVItJ\l .... .... .... .... ............... ....... ... ...... ... . \JllLLVItJ'I .... .. ....................... .. .. ..... ............ .. 

D 11VQ.I Q.l I 1.1 .d CV d ~ 

lil1tJ'W~~'illf1VI1.J1~'1l1.JLLm Ll.J€J11.JV1 ............... Liil€11..1 .. .. ... ........ ... .. ...... '1'1 .1"1 ............ . 

~<~~e:J ...................... ......... ......... ...... ..... .. . ... e!vl.J/eJ~\l~u~~~ 
" " ' 

~'I~€J ... ..... ... ...... ..... .................. ...... ..... ...... eJ~l~~~lil 
" ' 

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

llllLLVItJ'I................ .. ....... ...................... ..... \JllLLVItJ'I ... .. ............... ... .. ...... ... ............... .. . 

D 11.11diiCV lldiQJ .... dl 

lil~\lf'I1.J'W~VJLLm Ll.J€J11.JV1 ... ... .. .. .... L~€11..1 ........ .... ....... ....... . '1'1 .1"1 ... ... ...... . 

4 t.lldiQJ 

~'1'1J€J ........ .. .... .... ... ..... .. .. ..... ... ... ......... ..... .. t:J~\lf'I1.J'W~Iil 
" ' 

.d llcv dl cv 

~\l'!l€J ... ................... .. ................................. t:J)tJf'I1.J'W~~ 
" ' 

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

\JllLbVItJ'I ...... ... ... ........ ... .... .... .. ......... ... .... .. . llllLLVItJ'I ... ..... ......... .... ...... .............. .... .. ... .. .. 

'VIl.llm'VI~ 
' 

Gl. ~1'VIUlVItJ1EJ'Il1..! 'VIlllEJf'l1ll.lil ~1'VIUl'VItJ1EJ.:Jl1..!1uG1.:Jn~ml.l~~ul~~u (cJt~vl.l) 
" 

i!:l. erel'Wmi l~LLn €J6tJ~n)l.J~~1.Jl~~1.J 'VI~€leJI.~i'tJ:W€ltJell1.Jl'il 
" ' " 

m. LdBA1unl'VIu~tl:w 1 ~er€Jumi1 ~til.J'VI~eJMu'VItil~LL Vl1.JlJ'VIUl~tl~!iill.JV11'1~~~m ~tll.J hJfiumv 1'1..1 rr~ 1'1..1 'l!uLLvii''W~f'l)tJnl'VI"~ 
" , " • w 



boU~l.I.W~~tl'J::b.fl'VlLoUf'l\l'at.J "l.lil\IL~1'Vi'li1~-r~ Vlti'JV\11'Wml.loW~'W1~~'W . " .. 
(m'J~l.I"IJeJ\1\Jf'lf'l(;l~lJ 1 .Um vt 'WVi'll1V\11'W Vi'ieJ~l.l 1 tit .Uue~n~mu~) • 

VI'W1tl'lTLJ ............ ...................... .... ........... ........... ......... . 

1'WV1 .... ..... ..... b~v'W .............................. 'V'l.l"l .... ............... . 

-if1'V'lb..ij1 .................. ............................... .......... .................. \1\'1 bb VIU'I .............. ............... .............. .............. ... .. ......... .............................. ... .. 

6'11tTn/nv.:t/fl~l.l ..................................... .......... ..... ........... ml.l .......... ...... .................. .. ..... ............. ..... ............... ........... .. ................. ........ . 
yv ,. yQ.J ,. dld 

Vll.J1t1Lfi'1J b Vl':il"l'V'lVI .................. .... ............ .. ........................ Vll.J1tl Lfl'lJ b Vl':il"l'V'lVIbl"lfiv'WVI .......... ........ ..... .......... ...................... ...... ..... .. ... .. .. . 
d ,. d Q.J QJ co l .- d 
l.JI"I11l.ltl':i~~'I1"1~~'1Jvtll.l'V'l~lil'1Jv'l ......... ............... ... .. ......................... ......... ... ....... 1~flu':i~~'II"IL'V'lv ... ........ ............................................. . . . 

tl • ' .... 

vl'ILLvll'WVl ... .. ......... L~v'W .............................. 'V'l .l"l .................. Ci.:t1'WV1 ............. L~v'W ...... .......................... 'V'l.l"l .. ..................... ti1'lU 

':i1tlfl1':i 
~1'W1'W/ 

VIU1tl 

Vll.l1 mVI\Jl Vl1 nmvm1 t1 fl1':i hh Vlti.:t'V'lv 1 ~\ :Uti'W 1 'W 1 'ULb'W'U • 

':itr~?i'WVJ1''V'lv1 'W 

':i~'U'U GFMIS 

\Jl1l.l':i1tl fl1':i~~l.J-if1.:ttif'W -if1'V'l L..ij'1~~1il LLfl1' fl1~11b'U'Wv~1'1~ LLfl~~'l~'W 1m 'W~m'V'lffi oUfl1':i 1~ L~ti'U~vtl Vl1 mnlilfl1':i'l!1 ':ilil Vl~v 
~ . 

1-ilm':i1lJ1~ Vl~v~ru'VI1t11tl -if1'V'lL..ij1~~~1ilm':iLLm 'll'livl.JLb'lll.l 1~1"1-:l~m'V'lb~l.l Llilm~t1~11-if~1mv.:t Vl~v'!llil1-iJLiJ'W~~Iiltl':i~b.f1VI '!JUiil 
~ ~ . 

'1J'W11il ~n~ru::: LLfl:::l"lfiJ.f11'V'lv ~1'1L~tl1tl'W Vl~v'!Jiil1-ifdJ'WL~'W\Jl1l.J':i11"11~L U'Wvtll 'W'1Jfl.l~ ~l.J \Jl1l.JVI~ mnruon~m~VI':i1'lfl1':ii"I~.:Jn1VI'Wiil . ~ 

tl v tJ v ' 
tJ V V ~ '1 1 oq "< 11 Q.J Q Q.l Q V 1.1 I 4 CV 1 <V ool "< 
'1J1'V'lL~1'1Jv':i'Ut.Jiil'!Jv'Ubliltl l.Jl.Jb'lv'W '1J lil "] VI'I~'W VI'I'W '1J1'V'lb~1~~~'li"I'W'V'l~\i) 'W1'WVI ........... Liilv'W ...................... 'V'l.l"l ........... .. . 

fl'l~v .............................................. ........... ~~l.l~~q 
.d QJ IV I tl.dj 

fi'I'!Jv .. .. .... ..... .. ............. .. ........... .. .... .......... VI1VI'W1VI'W1ti.:J1'W~tll.J 

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

~1Lb'VIU.:J ................................................... ~1LLVIU'I ............... ..... ......... ............... ...... . 

I cv v cv D II 1 1.1 tJ d Q.l 

L~'Wv t.J1'WVI1VI'W1'V'l~\i) \Jl':i1~~8'ULLfl1 lilt! 'W1ti/'W1'1/'W1'l~11 .. .... .. .... ..... .. .............................. .......... L:;)1VI'W1VI'V'l~\i) 

D ~l.l1offmt~1'W~m'W~'1Jv.:J'VIu1ti.:J1'W 
D ~l.l1-if'Wvn~m'W~ 

fi.:J~v ......................................................... tr1VIU1~~q d v -fi.:J'!Jv ..... ..... ...... .. .. ................................... .. ~v'4l.l\Jl 

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

~1LLVIU'I ................................................... ~1LLVIU'l ..... .. ........ .......... .......... ......... .... .. 

D 11./Q.J Q.J I tl id( V d d 

lil':i'U'V'l~liJ ~ 1 fi'VI'W1 t1 .:t1'W LLm Ll.l v1'WVJ .. ............ Llil v'W .......... .. ............. 'V'l.l"l ........... . . 

fl.:t~v ........................... ...................... .. ...... ~~l.l'w~q/~1'u'1Jv.:t LL VJ'W ~ "' ' Q.J fl.:t'!Jv ................................ ... ...................... t.J:;J1ti'V'l~lil 
~ . 

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

~1LLVIU.:t .. .. ............................. .. .............. . ~1LLVIU'l ............ ... .. ... ......... ... .. ............... . 
D 1"'. d o.J v 4 Q.J q d 

lil~.:JI"I'W'V'l~li)LLfl1 Ll.JV1'WVI .......... ... blil v'W .... ... ................... 'V'l .l"l ........... .. 

fi.:J~v ......................................................... er~'l~'W~~Iil 
'IJ • 

4 tJQJ dl Q.J 

fl.:t'!Jv ......................................................... t.J':i'UI"I'W'V'l~lil 
~ . 

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

~1LLVIU'l ............. ... ... .... ......................... . \i\'1LLVIU.:t ............................... .. ..... ............. . 

Vll.J1Elb'VI\Jl • 
m. eJv'Wmi 1~LLri tr1VIU1VIU1t1'11'W m ~~:u Vl~verm~1''Ul.lv'UB1'W1~~1flv5'U~ 

\1 'I "' '\J 

tv. ~vl"l':i'Un1VI'Wiil~:U 1 ~eJv'Wmi1~~l.JVI~veJ1''UVIU1~LLVI'WlJVIU1~~1il\Jl1l.JVI1.:J~~Iilffi~~:U hJ ~'Wmt11 'W 1ri 1'W tJ'ULLvll'W~I"I':i'Un1VI'Wiil 
\1 , '\J • 


	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมพัสดุ          7
	การกำกับติดตามการดำเนินงาน          7
	2
	คำนิยาม
	“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
	“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน          ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“ผู้ยืม”  หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
	ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานของผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
	“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	1. กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
	1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ ทำหนังสือและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
	ส่งเรื่องมายังกรมพัฒนาที่ดิน

	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมพัสดุ          7
	การกำกับติดตามการดำเนินงาน          7
	2
	คำนิยาม
	“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
	“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน          ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“ผู้ยืม”  หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
	ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานของผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
	“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	1. กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
	1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ ทำหนังสือและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
	ส่งเรื่องมายังกรมพัฒนาที่ดิน

	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมพัสดุ          7
	การกำกับติดตามการดำเนินงาน          7
	2
	คำนิยาม
	“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
	“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน          ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน  วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
	“ผู้ยืม”  หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
	ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานของผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
	“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
	“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
	ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ
	1. กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
	1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ ทำหนังสือและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
	ส่งเรื่องมายังกรมพัฒนาที่ดิน




