สารบัญ
๑. แนวทางการใชทรัพยสินทางราชการ
วัตถุประสงค
ขอกฎหมายและระเบียบ
นิยามศัพท
๒. แนวปฏิบัติการใชทรัพยสินทางราชการ
๓. แนวปฏิบัติการยืม – คืนพัสดุ
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๑
๑
๒
3
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แนวทางการใชทรัพยสินทางราชการ
วัตถุประสงค
1. เพือ่ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใชทรัพยสินหรือพัสดุของทางราชการในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

ขอกฎหมายและระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูใ นความครอบครองใหมี
การใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดําเนินการมาตรา 112 ซึง่ รวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม
การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 9 การบริหารพัสดุ
สวนที่ 2 การยืม
ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได
ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล
และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึง่ รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ
ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนัน้ มาสงคืนใหในสภาพทีใ่ ชการไดเรียบรอย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง หรื อชดใชเ ป นพั ส ดุป ระเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดีย วกัน หรือชดใชเปน เงิน
ตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมภิ าค ใหเปนไปตามหลักเกณฑทก่ี ระทรวงการคลังกําหนด
(2) ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ ระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ
เมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด
(3) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด

คูมือการใชทรัพยสินทางราชการ ๑

ข อ 210 การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช สิ ้น เปลื อ งระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ ให ก ระทํ า ได เ ฉพาะ
เมื ่อ หน ว ยงานของรั ฐ ผู ยื ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช พั ส ดุ นั ้น เป น การรี บ ด ว น จะดํ า เนิ น การจั ด หาได ไ ม ทั น การ
และหนวยงานของรัฐผูใ หยืมมีพัสดุนั้นๆ พอทีจ่ ะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน
และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูย ืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท
ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม
ขอ 211 เมือ่ ครบกําหนดยืม ใหผูใ หยืมหรือผูร ับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุทีใ่ หยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด

นิยามศัพท

ทรัพยสินของทางราชการ หมายถึง ทรัพยสินของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนพัสดุที่อยูในการควบคุม ดูแล และความครอบครองของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พัสดุ หมายถึง วัสดุและครุภัณฑ
วัสดุ หมายถึง สิง่ ของทีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ ตามการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
ครุภัณฑ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจําแนก
ประเภทรายจาย ตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด

แนวปฏิบัติการใชทรัพยสินของทางราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการ
ใชทรัพยสินหรือพัสดุของทางราชการในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทรัพยสินหรือพัสดุของราชการ จะตองใชในกิจการของทางราชการเทานั้น หามนําไปใชเพือ่
การส วนตั ว หรื อมิใ ชเพื่อประโยชน ของทางราชการ โดยผูใชจะตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบีย บ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองดูแลรักษามิใหเกิดความเสียหาย และคํานึงถึงประโยชนของราชการ
เปนสําคัญ และหากนําทรัพยสินหรือพัสดุของทางราชการไปใชปฏิบัติงาน จะตองจัดทําเอกสารหลักฐานการยืม
ไวเปนหลักฐาน
2. การยื มพั สดุ ให ผูย ื มทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ตามแบบยืมพัส ดุแนบทาย
โดยตองแสดงเหตุผลความจําเปน สถานที่ทีจ่ ะนําพัสดุไปใช กําหนดเวลาที่สงคืน พรอมระบุ ชื่อ ตําแหนง และ
หนวยงานของผูยืมใหชัดเจน
2.1 การยื มระหวา งหน วยงาน ตองไดรับ อนุมัติจากปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจารใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ยืม
2.2 การใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ยืม
- ยื ม ใช ภ ายในสถานที ่ห น ว ยงานเดี ย วกั น ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน/กอง หั ว หน า
หนวยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น เปนผูอนุมัติ
- ยืมใชนอกสถานที่หนวยงาน จะตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
2.3 การใหบุคคลภายนอกยืม การยืมดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการ
เทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
โดยจะตองจัดทําเปนหนังสือขอยืม พรอมแนบแบบฟอรมยืมพัสดุเปนหลักฐานประกอบการยืม
3. การคืนพัสดุ
3.1 พัสดุประเภทใชคงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงานยืนนาน
ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรชนิดพกพา เปนตน
ผูย ืมจะตองนําพัสดุนัน้ มาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย
หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ผูยืมจะตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของตนเอง
หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยู
ในขณะยืม ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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3.2 พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใชงานแลว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
หน ว ยงานของรั ฐ ผู ยื มมี ความจํ า เป น ต องใชพัส ดุนั้น เป น การรีบ ดว น ไม ส ามารถดําเนิน การจัดหาไดทัน และ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ เพียงพอที่จะใหยืมได และไมเกิดความเสียหายแกหนวยงานผูใ หยืม และใหมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร สําหรับการคืน หนวยงานผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกัน สงคืนหนวยงานผูใหยืม
3.3 เมื่อครบกําหนดการยืม ผูใ หยืมหรือผูม ีหนาทีร่ ับผิดชอบ จะตองเรงติดตามทวงพัสดุ
ที่ใหยืมคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด

,
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แนวปฏิบัติการยืม – คืนพัสดุ
๑. การยืมพัสดุ
ผูยืมพัสดุตองยื่นแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการ พรอมระบุ
ระยะเวลาการสงคืน ผานหัวหนากลุม/ฝาย เพื่อสงใหผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน
เสนอหัวหนาหนวยงาน/ผูอํานวยการ พิจารณาอนุมัติการยืมพัสดุลวงหนา ๓ วัน กอนใชงาน
๒. เสนอหัวหนาหนวยงาน/หัวหนาหนวยพัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
ผูค วบคุมพัส ดุของหนวยงาน เสนอแบบฟอรมการยืมทรั พยสิ นของทางราชการ
ตอหัวหนาหนวยงาน/หัวหนาหนวยพัสดุ เพื่อพิจารณา ดังนี้
- ไมอนุมัติ ใหสงแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการ คืนใหกับผูยืม
- อนุมัติ ใหแจงฝายพัสดุ/ผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน และผูยืมทราบ

๕. การตรวจสอบพัสดุที่สงคืน
ผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน ดําเนินการตรวจสอบพัสดุที่สงคืน
- หากถูกตอง ครบถวน ใชงานได ใหล งนามรับคืน เพือ่ เสนอหัวหนา
หนวยงาน/หัวหนาหนวยพัสดุทราบ
- หากไม ถู ก ต อ ง ไม ค รบถ ว น ไม ส ามารถใช ก ารได ให แ จ ง ผู ยื ม เพื ่อ
ดําเนินการซอมแซม แกไข ใหสภาพคงเดิม หรือชดใชเปนพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลัก ษณะ และคุ ณภาพอย างเดีย วกัน หรื อชดใช เปน เงิ น
ตามราคาที ่เ ป น อยู ใ นขณะที ่ยื ม หรื อ ราคาตามทะเบี ย นคุ ม ครุ ภั ณ ฑ
โดยคิดตามมูลค่าคงเหลือ ณ ปั จจุบนั

๖. เสนอหัวหนาหนวยงาน/หัวหนาหนวยพัสดุ/
ผูที่ไดรับมอบหมายทราบ

3. สงมอบพัสดุ
คูมือการใชทรัพยสินทางราชการ 5

ผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน สงมอบพัสดุที่ไดรับอนุมัติใหกับผูยืม
โดยใหลงนามรับพัสดุในแบบฟอรมการยืมทรัพยสินของทางราชการ และถายสําเนา
ใหผูยืม ๑ ชุด เพื่อเปนหลักฐาน

ผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน เสนอผลการสงคืนพัสดุให
หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาหนวยพัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย ทราบ

4. การสงคืนพัสดุ

๗. รับคืนพัสดุ

เมื ่อครบกํ า หนดระยะเวลาการส งคื น ให ผูยืมสง คืน พัส ดุพรอ มสําเนาแบบฟอร ม
การยืมทรัพยสินของทางราชการผานผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน

ผูควบคุมพัสดุของหนวยงาน รับคืนพัสดุและเก็บเอกสารการยืมเขาแฟม

ใบยืมพัสดุ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่ำย..................................................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................ตำแหน่ง.............................................................
หน่วยงำน/สังกัด.........................................................................................โทรศัพท์..................................................
ได้ยืมพัสดุตำมบัญชีรำยกำรสิ่งของที่ยืมข้ำงล่ำงนี้ไปจำก............................................................................................
เพื่อ.............................................................................................ตั้งแต่วันที.่ ...........เดือน.........................พ.ศ............
ข้ำพเจ้ำจะนำส่งคืนวันที่............เดือน.........................................พ.ศ................ทั้งนี้ หำกพัสดุหรือทรัพย์สินของทำง
รำชกำรทีน่ ำมำส่งคืน ชำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ข้ำพเจ้ำยินดีรับผิดชอบจัดกำรแก้ไขซ่อมแซม
ให้คงสภำพเดิม โดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพ
อย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดหรือรำคำ
ตำมทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
ลำดับ

รำยกำร

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่
เห็นควรอนุมัติให้ยืม
ไม่สำมำรถให้ยืมได้ เนื่องจำก.........................
ลงชื่อ................................................ เจ้ำหน้ำที่/ผู้ควบคุม
(................................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่............../........................./.........
.
.
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่.............../........................../..........
ได้รับคืนสิ่งของตำมรำยกำรข้ำงต้นในสภำพที่ใช้กำรได้
เรียบร้อยและครบถ้วนตำมจำนวนข้ำงต้นแล้ว
ลงชื่อ...........................................เจ้ำหน้ำที่/ผู้รบั คืน
(.............................................)
วันที่............/....................../........

จำนวน

รหัส/เลขครุภัณฑ์

หมำยเหตุ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ยืม
(.......................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
ได้รับพัสดุที่ยืมตำมรำยกำรข้ำงต้นแล้ว
ลงชื่อ..................................................ผู้ยืม/ผู้รับของ
(....................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่............../........................./.........
ลงชื่อ............ .................................ผู้ส่งคืน/ผู้ยืม
(....................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่............../........................./.........

