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กองคลัง

15 ก.พ.2565



ตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดเ้ข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม (ข้อ 207 – ข้อ 211) ที่ระบุถึง
การให้ยืมพัสดุ ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลกัษณ์อักษร แสดงเหตุผล และก าหนดวันส่งคืน

แนวทางปฏิบัตกิารยืมทรัพยส์ินของทางราชการ



ที่ กษ 0803.08/447 ลว. 26 เมษายน 2564



เว็บไซตก์ลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลัง

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



“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมือ่ใช้งานแล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีก

ต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

“ผู้ยืม” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ

ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานของผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
“หวัหน้าหน่วยงาน” หมายถงึ หวัหนา้หน่วยงานในสงักดักรมพฒันาท่ีดิน ท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถงึ อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน

นิยาม



การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลความจ าเป็น และ

สถานที่ที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน

1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ

เป็นผู้อนุมัติ

2. การให้บุคคลยืม

- ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น

- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ  ผู้ได้รับมอบอ านาจ

3. การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 

และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี

แนวทางปฏิบัตใินการยืมพัสดุ



4. หน่วยงานผู้ให้ยืมพิจารณาอนุญาต / ไม่อนุญาตให้ยืม แล้วแจ้งกลับหน่วยงานผู้ประสงค์ที่   

จะยืมทราบ

5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน   

7 วัน นับแต่วันครบก าหนด

6. หากผู้ยืมมีความประสงค์ที่จะยืมพัสดุต่อ ให้ท าหลักฐานการยืมใหม่

7. เมื่อหน่วยงานมีการให้ยืมพัสดุ จะต้องส่งส าเนาใบยืมพัสดุมาให้กองคลังทราบ

แนวทางปฏิบัตใินการยืมพัสดุ (ต่อ)



1. พัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุด

เสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้

ตามหนังสือหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้

2. พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ให้

ยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม
3. เมื่อหน่วยงานได้รับคืนพัสดุจากผู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ให้ส าเนาใบคืนพัสดุมาให้กองคลังทราบ

กรณีไม่ได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันท าการนับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้าพัสดุรายงานผู้มีอ านาจ

อนุมัติให้ยืมทราบเพื่อสั่งการต่อไป

แนวทางปฏิบัตใินการคืนพัสดุ



1. กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีดังนี้

1.1 หนังสือจากหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์จะยืมพัสดุ

1.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ (การยืม

ระหว่างหน่วยงานของรัฐ) และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน  
http://fid101.ldd.go.th/man18

2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานท่ี มีดังนี้

2.1 หนังสือจากหน่วยงาน ส านัก/กอง ที่มีความประสงค์จะยืมพัสดุ

2.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ (การยืมของบุคคลยืมใช้ภายใน

หรือยืมใช้นอกสถานที่)

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยมืพสัดุ



แบบฟอร์มที่ 1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ



แบบฟอร์มที่ 1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)



แบบฟอรม์ที ่2 การยืมของบุคคลยมืใช้ภายในหน่วยงาน หรือยมืไปใช้นอกสถานที่



แบบฟอรม์ที ่2 การยมืของบุคคลยมืใช้ภายในหน่วยงาน หรือยมืไปใช้นอกสถานที ่(ต่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุนั้น (หน่วยงานผู้ให้ยืม) 

มีการตรวจสอบรายการยืมและคืนพัสดุทุกสิ้นเดือน และจัดท ารายงานสรุปในทุก 6 เดือน 

ส่งให้กองคลังทราบ

การก ากับติดตามงาน



ผังกระบวนการงานยมืระหว่างหน่วยงานของรัฐ



ผังกระบวนงานยมืของบุคคลยมืใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่



1. กรณีการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้
1.1 หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ ท าหนังสือและแบบฟอร์มใบยมืพัสดุส่งเรื่อง

มายังกรมพัฒนาที่ดิน

1.2 เม่ือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดินท่ีรบัผิดชอบพัสดุนั้น ไดร้บัหนังสือและแบบฟอร์ม

ใบยืมพัสดุ ให้ตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องให้ผู้บังคบับัญชา เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป
1.3 เมื่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไดล้งนามอนมุตัิการยืมแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดขุองหน่วยงาน

กรมพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบพัสดุนั้น ด าเนินการจัดเตรียมพัสดุตามเอกสารใบยืมพัสดุ

1.4 เจ้าหน้าที่พัสดุประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืมพร้อมลงนามก ากับในเอกสารใบยืมพัสดุ
1.5 เมื่อหน่วยงานของรัฐที่ยืมพัสดุ น าพัสดุที่ยืมมาส่งคืนยังหน่วยงาน ส านัก/กอง ของกรมพัฒนาที่ดินผู้ให้ยืม เมื่อครบก าหนด

1.5.1 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุที่คืนว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

1.5.2 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ยืมและเจ้าหน้าที่พัสดุที่

รับผิดชอบรับคืน ลงชื่อก ากับในเอกสารใบยืมพัสดุในส่วนของการคืนให้เรียบร้อย พร้อมจัดเก็บ

ขัน้ตอนการยมืและการคนืพสัดุ



2. กรณีการยืมของบุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้

2.1 บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน หรือยืมไปใช้นอกสถานที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ 

ให้เขียนแบบฟอร์มใบยืมพัสดุส่งให้หน่วยงาน ส านัก/กอง ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่ต้องการยืม

2.2 เมื่อหน่วยงาน ส านัก/กอง ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบพัสดุนั้น ได้รับแบบฟอร์มใบยืมพัสดุฯ 

ให้ตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป

2.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืมได้ลงนามอนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที ่พัสดุของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด า เนินการ

จัดเตรียมพัสดุตามที่มีการยืมตามเอกสารใบยืมพัสดุ

2.4 เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงาน ส านัก/กอง ที่ประสงค์ยืมพัสดุ และส่งมอบพัสดุที่ยืมพร้อมลงนามก ากับใน

เอกสารใบยืมพัสดุ

2.5 เมื่อบุคคลที่ยืมพัสดุ ส่งคืนพัสดุที่ยืมมายังหน่วยงาน ส านัก/กองของกรมพัฒนาที่ดินผู้ให้ยืม เมื่อครบก าหนด

2.5.1 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบพัสดุที่คืนมาว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

2.5.2 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานที่ยืมและเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่รับผิดชอบรับคืน ลงชื่อก ากับในเอกสารใบยืมพัสดุในส่วนของการคืนให้เรียบร้อย พร้อมจัดเก็บ

ขัน้ตอนการยมืและการคนืพสัดุ (ต่อ)



กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม 
ติดต่อกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 

โทร. 0-2579-5213 และเบอร์ภายใน 1760 ต่อ 1260 หรือ 1241
E-mail : fid_9@ldd.go.th


