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สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง

ฝายพัสดุ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง

คูมือการใช การยืม – คืน ทรัพยสินของทางราชการ
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
ทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใช การยืม – คืน พัส ดุครุภัณฑ หรือทรัพยสินของทางราชการไปใช
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การบริหารพัสดุ สวนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย สวนที่
2 การยืม
คํานิยาม
“พัสดุครุภัณฑ” หมายถึง สิ่งของที่โ ดยสภาพมีลั กษณะคงทนถาวร มีอ ายุการใชงานยืนนาน ไม
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิม
“ผูยืม” หมายถึง บุคลากรของหนวยงาน ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหนวยงานผูใหยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใชประโยชนของ
ทางราชการ
“ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหนาหนวยงานของรัฐของราชการสวนภูมิภาค
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 9 การบริหารพัสดุ
สวนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย
ขอ 202 การบริห ารพัสดุข องหนว ยงานของรัฐให ดํา เนิ นการตามหมวดนี้ เวนแตมีร ะเบีย บของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวอยางอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง
งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง การเก็บและการบันทึก
ขอ 203 เมื่อเจาหนาที่ไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบียนการเบิกจายพัสดุ

-2ขอ 204 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ข อ 205 การจ า ยพั ส ดุ ให หั ว หน า หน ว ยพั ส ดุ ที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม พั ส ดุ ห รื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบ
ความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบ
เบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
ขอ 206 หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
ดวย
สวนที่ 2 การยืม
ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการ จะกระทํามิได
ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล
และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ ตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการ ไดเรียบรอย หาก
เกิดชํารุดเสีย หาย หรือใชการไมได หรือสูญ หายไป ใหผูยืมจั ดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสีย
คาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปน
เงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
(2) ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือ
เมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด
(3) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนดขอ 210 การ
ยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะ เมื่อหนวยงานของรัฐผูยืมมี ความ
จําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และ หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุ
นั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณ
อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิดและปริมาณเชนเดียวกันสงคืนให
หนวยงานของรัฐผูใหยืม
ขอ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับ หนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด

-3มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. มาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัตกิ ารใชทรัพยสินของทางราชการ
1.1 ใหปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
1.2 การใชทรัพยสินของทางราชการใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนหลัก
1.3 การใชทรัพยสินของทางราชการให เ กิด ความคุม คา กอเกิดประโยชนสูงสุดของทาง
ราชการ
1.4 การใชทรัพยสินของทางราชการใหยึดหลักความประหยัด
1.5 การใชทรัพยสินของทางราชการใหชวยกันดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ
ดวย
1.6 ไมใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน
1.7 ผู บั ง คับ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ นตอ งกํ า กั บ ดู แ ล ให คํา แนะนํ า เจ า หน า ที่ใ ห ป ฏิบั ติ ต าม
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ
2.1 การรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด และไมเบียดบังทรัพยสิน ทาง
ราชการเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น บุคลากรสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอางทอง จะตองไมใชทรัพยสินของทางราชการ เพื่อประโยชนสวนตน
หรือผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน เชน
2.1.1 การใชวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไมใชงานราชการ หรือ
นํา กลับ ไปใชเปนการสว นตัว เชน กระดาษ ซอง สกอ ตเทป ที่เย็บกระดาษ
โทรศัพท เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
2.1.2 การขอใชรถราชการในธุระสวนตัว
2.1.3 การที่ผูมีหนาที่ขับรถยนตของสวนราชการนําน้ํามันในรถไปขาย และนําเงินมาใช
จายสวนตน ทําใหสวนราชการตองเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ํามันรถมากกวา ที่
ควรจะเปน
2.2 การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน ของขวัญ หรือผลประโยชนอื่นใด
บุคลากรสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอ มจังหวัดอางทอง จะตองไม รั บ
สินบนของขวัญ ความสะดวกสบาย หรือประโยชนอื่นใดที่เกินความเหมาะสม และอาจ
ส ง ผลต อ การตัด สิน ใจในการปฏิ บั ติ ห นา ที่ ซึ่ง จะเอื้ อ ประโยชน ห รือ ทํ า ให เ กิ ด ความ
ไมเปนธรรม เชน
2.2.1 การรับ ของขวัญ จากบริษัทเอกชนเพื่อชว ยใหบริษัทชนะการประมูลไดรับงาน
โครงการขนาดใหญของหนวยงาน
2.2.2 การเอื้อประโยชนใหแกบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการหรือที่
ปรึกษาและไดรับการตอบแทนในลักษณะความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ
2.2.3 การดูงานตางประเทศกับบริษัทเอกชนที่ไดชนะการประมูลรับงานโครงการตาง ๆ
2.2.4 การเรีย กรั บ ผลประโยชน จ ากผู รั บ บริ ก าร โดยอ า งว า จะไดรั บ ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

-43. มาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ
การยืมทรัพยสินของทางราชการ หรือนําพัสดุไปใชในกิจการใด ๆ จะตองเปนไปเพื่อประโยชน
ของทางราชการเทานั้น หามนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ตามนัยขอ 208
ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
4.1 การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลความจํ าเปน
และสถานที่ที่จ ะนําพัส ดุไปใชแ ละกํา หนดเวลาที่สงคืน พรอมระบุชื่อ ตําแหนง และ
หนวยงานของผูยืมใหชัดเจน
4.1.1 การยืมระหวางหนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผู
มีอํานาจอนุมัติเปนผูอนุมัติ
4.1.2 การใหบุคคลยืม
- ยืมใชภายในสถานที่หนวยงานเดียวกัน ใหหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบ
พั ส ดุ นั้ น เป นผู อ นุ มั ติ ได แ ก หั ว หน า เจ า หนา ที่ หรือ ผู ที่ไ ด รั บ แตง ตั้ง เปน
หัวหนาเจาหนาที่ของหนวยงาน
- ยืมใชนอกสถานที่หนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐของราชการสวนภูมิภาค
4.1.3 การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชน ของ
ทางราชการเทานั้น และตองไดรับอนุมัติจ ากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผู
ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐของ
ราชการสวนภูมิภาค โดยจัดทําเปนหนังสือแลวแตกรณี
4.2 การคืนพัสดุ
4.2.1 พัสดุประเภทใชคงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช
งานยืนนาน ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรชนิดพกพา เปนตนผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการ
ไดเรียบรอย หากเกิด ชํา รุดเสียหายหรือใชการไมได หรือสูญ หายไป ใหผู ยื ม
จัดการแกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม ผูยืมตองรับผิดชอบชดใชตามหนังสือหรือ
ขอตกลงที่กําหนดไวั
4.2.2 พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มuลักษณะโดยสภาพเมื่อใช
งานแลวสิ้นเปลืองหมดไป หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป เชน วัสดุสํานักงาน เปน
ตนผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริม าณเดียวกัน สงคืนให ผูยืม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือคืนเปนเงินเทากับมูลคาพัสดุที่ยืม
กรณี มิ ไ ด รับ พัส ดุ คื นภายใน ๗ วั น ทํ า การนั บ แต วั น ครบกํ าหนด ให หั ว หน า เจ า หนา ที่
รายงานผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเพื่อสั่งการตอไป

-5Flow Chart ขั้นตอนการขอยืมพัสดุ
ที่
1

ผูรับผิดชอบ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ผูใชงาน/ผูยืม
กรอกขอมูลในแบบฟอรม

2

หัวหนางานของผูใชงาน

3

เจาหนาที่

ลงนาม
ไมพรอมใชงาน

ตรวจเช็คสภาพ

4

หัวหนาเจาหนาที/่ ผูที่ไดรับ
แตงตั้ง

ลงนามเสนอหัวหนาหนวยงาน
ไมอนุมัติ

5. หัวหนาหนวยงานของรัฐ

ลงนามอนุมัติ

6

เจาหนาที่

รับใบยืม/คืน พัสดุ

7

ผูใชงาน/ผูยืม

8

เจาหนาที่

**กรณียืมใชนอกสถานที่หนวยงานให
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูที่ไดรับ
มอบอานาจจากผูวาราชการจังหวัดใน
ฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐของราชการ
สวนภูมิภาค ลงนามอนุมัติการยืม
- รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใชคงรูป พรอม
ตรวจสอบความถูกตองและจัดเตรียม
ครุภณ
ั ฑตามใบยืมคืนพัสดุใหผูใชงาน
- นําครุภัณฑที่ยืมไปมาคืน

คืนพัสดุ

ตรวจเช็คสภาพ

- กรอกขอมูลในแบบฟอรมการยืม/คืนพัสดุ
ประเภทใชคงรูป โดยระบุรายละเอียดขอมูล
ของผูใชงาน เหตุผลความจําเปนตองใชงาน
กําหนดการสงคืน รายการที่ยืมพรอมลง
ลายมือชื่อ
- ลงนามในแบบฟอรมการยืม/คืนพัสดุ
ประเภทใชคงรูป
- รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใชคงรูป และ
ตรวจเช็คสภาพครุภณ
ั ฑตามรายการที่
ผูใชงานยืม วามีสภาพพรอมใชงาน
หรือไมถามีสภาพพรอมใชงานใหเสนอ
แบบฟอรมฯตอหัวหนาเจาหนาที่หรือผูที่
ไดรับแตงตั้งลงนาม
- ลงนามในใบยืม/คืนพัสดุประเภทใชคงรูป

ไมอยูใน
สภาพปกติ

- ตรวจเช็คสภาพครุภณ
ั ฑตามรายการในใบ
ยืม/คืนวาครุภณ
ั ฑนั้น มีสภาพที่ใชงานได
ตามปกติเหมือนเดิมหรือไม

สภาพปกติ
ชดใชครุภัณฑ

จัดเก็บครุภัณฑ

- ครุภัณฑทมี่ ีสภาพปกติใหรับคืนและจัดเก็บ
ครุภณ
ั ฑนั้นไวในที่จัดเก็บ และจัดเก็บเอกสาร
เขาแฟม
- ครุภัณฑทไี่ มอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ
ใหผูยืมทําการชดใชครุภณ
ั ฑนั้น ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจาง
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-6บย.........../................

ใบยืมพัสดุ
ขาพเจา ............................................................ ตําแหนง ....................................................
สังกัด ................................................................................................. ไดยืมสิ่งของตามบัญชีรายการขางลางนี้
เพื่อใชในกิจกรรมโครงการ ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ............. และจะนําสงคืนในวันที่ ........ เดือน ....................
พ.ศ. .............. หากสิ่งของที่นํามาสงคืนเกิดการชํารุด เสียหาย ใชการไมได หรือสูญหายไป ขาพเจายินดี
จัดการแกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือชดใชเปนพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงิน ตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ลําดับ
ที่

เลขที่ หรือ รหัส

(ลงชื่อ) ................................................................. ผูยืม
( ..........................................................)
ตําแหนง ............................................................
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...............

รายการ

จํานวน หมายเหตุ

(ลงชื่อ) .................................................... ผูใหยืม
(..............................................)
ตําแหนง ..................................................
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .............

ไดรับสิ่งของตามรายการขางตนคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย และครบถวนแลว
(ลงชื่อ) ................................................................. ผูสงคืน (ลงชื่อ) ................................................... ผูรับคืน
( ..........................................................)
(..............................................)
ตําแหนง ............................................................
ตําแหนง ..................................................
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...............
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ : โปรดอานขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการยืม-คืน

-7ขอกําหนดการยืน-คืน
1. การยืมควรระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองการใชงานทุกครั้ง และยืมเพื่อประโยชนในทางราชการ
เทานั้น
2. ผูยืมมีหนาที่รับผิดชอบตอทรัพยสินที่ไดยืมไวใชงาน เสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของผูใชยืมเอง ไมให
เกิดความเสียหายหรือสูญหาย
3. ผูยมื มีหนาที่ตองชดใชความเสียหายในกรณีที่ทรัพยสินชํารุด หรือสูญหาย ตามมูลคาทรัพยสิน หาก
ความ เสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของผูยืม
4. ผูยืมตองไมใหผูอื่นยืมทรัพยสินที่ตนเองไดยืมมาไมวากรณีใดๆ เวนแตการยืมนั้นไดรับการอนุมัติ
เปนลายลักษณอักษรจากผูม ีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น
5. ทรัพยสินที่ผูยืมไปใชงาน มีไวใชเพื่อประโยชนของทางราชการเทานั้น หามมิใหผูยืมนําทรัพยสินไป
ใชอยางอื่นนอกเหนือจากที่หนวยงานกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกลาวใหถือ
เปนความผิด สวนบุคคล โดยผูยืมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6. ผูยืมจะตองกําหนดระยะเวลาการยืมใหชัดเจน และจะตองนํามาคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. กรณีมีความจําเปนตองใชงานตอ ใหดําเนินการสงคืนตามระยะเวลาที่กําหนดใหเรียบรอยกอน แลว
จึงจัดทําบันทึกขอยืมและกําหนดระยะเวลาการยืมใหม

