
FlQU'UnPi 'บนทึกข้อความ
ส่วนราขการ สำ น กังานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารพัสดุ โทร ๑๗๓๓๓ , ๑๗๓๒๔
ที่ ๐๑.๔/ป้)0๙1 ZZ1 _ 1,^ มีนาคม ๒๔๖๒
เรื่อง ซ ก้ซ้คมแนวหางการปฏิบตตามระเบีย^

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กรณีการยืมพัสดุ
เรียน ผตก./ผอ.ดูนย/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสฃ./ผอ.กลุ่มใน สลก. และสถิติจังหวัด

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการ'บริห'ไรพั^ดุภา'^รัฐ ๒^๖0
ส่วนที่ ๒ การยืม ระบุดังนี้

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนำพัสดุใปใข้ในกิจการ ซึ่งมีใฃ่เพื่อประโยซนํฃองทางราชการจะ
กระทำมิได้

ข อ้ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใข้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ด งัต่อไปนี้

{๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอบุนัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(๒) การให้บุคคลยืมไข้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก

ห วัหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดขอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปไข้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ห วัหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใข้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใข้การไต้
เรียบร้อยหากเกิดขำรุดเสียหาย หรือไข้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแกิไขซ่อมแขมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือขดไข้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ล กัษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ด งันี้

(๑) ราขการสวนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำ หนด

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมีองพัทยา แถ้วแต่กรณี กำ หนด

(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทไข้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็บการรีบด่วบ จะดำเนินการจัดหาไต้ใม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐผู้Iห้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมไต้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และ
ให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั ง้นี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท
ชนิด และปริมาณเซ่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้Iห้ยืม

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน ๗ ว นั น บัแต่วันครบกำหนด

ในการนี้ กลุ่มบริหารพัสดุ เห็นควรแจ้งเวียน ผตก./ผอ.ศูนย์/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสข./
ผอ.กลุ่มใน สสก. และสถิติจังหวัด ทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ และเพื่อให้
กรณีการยืมพัสดุของสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นไปอย่างคูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ กลุ่มบริหารพัสดุ จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ในการยืมพัสดุ พร้อมแนบตัวอย่างบันทึกขอยืมพัสดุ มาเพื่อปรับไซได้ตามความเหมาะสม ด งันี้

/การยืมพัสดุ ...
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๑. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเปีนลายลัก'ษถ4อักษรแสดงเหดุผลความจำเป็นและ
สถานที่ ที่จะนำพัสดุไ'ปไซ้และกำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระ'บุซื่อ ตำ แหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ซัดเจน

๑.m การยืมระหว่างหน่วยงาน ต้องใด้รันอ'นมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
อำ นาจอ'นมติเปีนผู้อ■บุม้ติ

๑.๒ การให้บุคคลยืม
- ยืมใซ้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดฃอบพัสดุ'นั้น

เป็นผู้อ'บุม้ติ ได้แก่ สถิติจังหวัด เป็นต้น
- ยืมไซ้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องไต้รับอ'นม้ติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้Iห้ยืม

ไต้แก' สถิติจังหวัดผู้ไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราฃการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราขการ
ส่วนภูมิภาค สามารถอนุมิติให้ยืมไต้

๑■๓ การให้ใเศคลภายนอกยืมไซ้ การยืมใซ้ต้งกส่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยซนํฃอง
ทางราชการเท่านั้น และต้องไต้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ
โดยจัดทำเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี

๒. การคืนพัสดุ
๒.๑ พ สัดุใ]ระเภทไซ้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการไซ้งาน

ยืนนาน ไต้แก่ ค'รุ๊กัณฑ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องไซ้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฃนิดพกพา เป็นต้น
ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใซ้การไต้เรียบร้อย หากเถิดชำรุดเสียหาย

หรือไซ้การไม่ไต้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบขดไซ้
ตามหนังสือหรือซ้อตกลงที่กำหนดไวั

๒.๒ พ สัดุใ]ระเภทไซ้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มืลักษณะโดยสภาพเมื่อไซ้งานแล้ว
สิ น้เปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เซ่น ว สัดุสำนักงาน เป็นต้น

ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปรืมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม

กรณีมิไต้รับพัสดุคืนภายใน ๗ ว นัทำการนับแต่วันครบกำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พ สัดุรายงาน ผู้มีอำ นาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวซ้องทราบและถีอปฏิบ้ติโดยเคร่งครัด

(นายสุริยา บ วัเนียม)
ผู้อำ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ ร กัษาราซการแทน

เลขานการกรม
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ส่วนราชการ

ที่
เรื่อง ฃออนมติยืมครุภัณฑ์

ต วัอย่าง
(สามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม)

บนทึกข้อความ

วนที่

เรียน

ข า้พเจ้า. .ตำแหน่ง.
หน่วยงาน. .หมายเลขโทรภัพฑ์ที่สามารถติดต่อได้.
มีความประสงค์จะขอยืมครุภัณฑ์ เพื่อ

ในวันท เดือน. .พ.ศ.. ด ง้นี้

ลำ

ด บ้
รายการ ยี่ห อ้/รุ่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์

ล กัษณะ

ครุภัณฑ์
ชุปกรรน
ประกอบ

(สี, ขนาด)
(ถ้ามี)

ระบุให้ขัดเจน
(ถ้ามี)

(ลงซื่อ). .ผู้ยืมครุภัณฑ์

(ลงซื่อ). .ย้อนมีติ/ฟ้ให้ยืม
■ข่ i ขิ

)

ตามรายการที่ยืมข้างด้นนี้ ข า้พเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดื หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนเกิดการชำรุด เสียหายไข้
การไมได้หรีลฐญหายไป ข า้พเจ้ายินดืรับผิดขอบซดไข้หรีอจัดการแกไขซ่อมแซมให้คงสภาพเติม โดยจะรับผิดขอบใน
ค่าไข้จ่ายที่เกิดขึ้น หรีอซดไข้เป็นครุภัณฑ์ประ๓ท ชนิด ขนาด ล กัษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรีอซดไข้เป็นเงิน
ตามราคาที่เป็นลผู้[นขณะยืมดามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่งนี้ ข า้พเจ้าจะส่งคืนครุภัณฑ์ ภายไนวันที่ เดือน. .พ.ศ..

^ด้รับ ...



ต วัอย่าง
(สามารถปรับแก้1ด้ตามความเหมาะสม)

-1อ-

ได้รับครุภัณฑ์จาก สถจ. แล้ว เมื่อวันที่ เดือน, พ.ศ.

(ลงซื่อ). .ผ้ยืม
C

ตำ แหน่ง.
ว นัที่

(ลงซื่อ).
(_

ตำ แหน่ง.
ว นัที่

.ผู้อนุฟ้ต/ผู้ให้ยืม

ได้รับครุภัณฑ์คืนถูกด้อง ครบล้วน สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ เดือน. พ.ศ.

(ลงซื่อ).
(

ตำ แหน่ง.
ว นัที่

.ผู้ส่งคืน (ลงซื่อ).
(_

ตำ แหน่ง.
ว นัที่

.ผู้รับคืน

หมายเหตุ ะ โปรดอ่านข้อกำหนดและแนวปฏิบ้ติในการยืม -คืน

ข อ้กำหนดการยืม - ค็น

๑. การยืมควรระบุเหตุผลความจำเป็นที่ด้องการใข้งานทุกครั้ง และยืมเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านัน
\ร). ผู้ยืมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่Iด้ยืมไวัLข้งาน เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินชองผู้ใข้ยืมเอง ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ

สูญหาย
๓. ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องชดใข้ความเสียหายในกรณีที่ทรัพย์สินชำรุด หรือสูญหาย ตามมูลค่าทรัพย์สิน หากความเสียหายใรั้น

เกิดจากความประมาทชองผู้ยืม
๔. ผู้ยืมต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมทรัพย์สินที่ตนเองไต้ยืมมาไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่การยืมนั้นไต้รับการอบุมีติเป็นลายลัก'ษณีอักษร

จากผู้มีอำนาจอบุม้ติแล้วเท่านั้น
๕. ทรัพย์สินที่ผู้ยืมไปไข้งาน มีไว้ไข้เพื่อประโยชน์ชองทางราชการเท่านั้น ห้ามมีให้ผู้ยืมนำทรัพย์สินไปใข้อย่างอื่น

นอกเหนือจากที่หน่วยงานกำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเมีดด้งกล่าวให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล
โดยผ้ยืมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดชึ้นน้น

๖. ผู้ยืมจะต้องกำหนดระยะเวลาการยืมให้ชัดเจน และจะต้องนำมาคืนภายในระยะเวลาทกำหนด
๗. กรณีมีความจำเป็นต้องไข้งานต่อให้ดำเนินการส่งคืนตามระยะเวลาที่กำหนดให้เรืยบร้อยก่อนแล้วอัดทำบันทึกขอยืมและ

กำ หนดระยะเวลาการยืมใหม่
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ประเด็นคำถาม - คำ ตอบ
กรณีการยืมพัสด

ข อ้ คำ ถามฺ คำ ตอบ อ า้งอิง

๑. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุรรต
ให้ยืม

(๑) ราชการส่วนกลาง
การยืมระหว่างส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อำนวยการสำมักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้
ที่ใต้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสำมักงาน
สถิติแห่งชาติ
การให้บุคคลยืมใช้ภายในสำมักงานสถิติ
แห่งชาติ ต อ้งไต้รับุอนุมัติจากผอ.ศูนย์/ผอ.กอง

a/ 0 _ ^ เซึ่งรับุผิดชอบพัสดุนั้นยกตัวอย่างเข่น ผดก./
ผอ.ศูนย์/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสซ./ลชก.
เป็นต้น หรือผู้ใต้รับมอบอำนาจจาก
ผู อ้ำ นวยการสำมักงานสถิติแห่งชาติ
ยกตัวอย่างเซ่น สศ. ต้องการยืมโน้ตบุ๊กจาก
ศท. เพื่อไปใช้ปฏิบัติราชการที่ สศ. จะต้อง
ใต้รับอนุมัติจาก ผอ.ศท. ผู ร้ บัุ ผิดชอบพัสดุนั้น

การให้นุคคลยืมใช้นอกสถานที่ราชการ ต้อง
ใต้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำมักงานสถิติ
แห่งชาติ หรือผู้ที่ใต้รับมอบอำนาจจาก
ผู อ้ำ นวยการสำมักงานสถิติแห่งชาติ
ผกตัวอย่างเซ่น สศ. ต้องการยืมโน้ตบุ๊กจาก
ศท. เพื่อไปใช้ปฏิบัติราชการงานโครงการอบม
ส มัมนาฯ จ งัหวัดนครนายก จะต้องใต้รับอนุมัติ
จาก ผสซ. หรือผู้ใต้รับมอบอำนาจจาก ผสช.
ก่อน

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
การยืมระหว่างส่วนราชการ ต้องใต้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ใต้รับมอบ
อำ นาจผู้ว่าราชการจังหวัด
การให้บุคคลยืมภายในสถานที่ราชการเดียวกัน
ต้องใต้รับอนุมัติจากสถิติจังหวัด หรือผู้ใต้รับ
มอบอำนาจจากสถิติจังหวัด
การให้'ijคคลยืมใช้นอกสถานที่ราชการ ต อ้ง
ใต้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้
ใต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามระเบียบกระทรวงการคสัง
ว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ระบุว่า "หัวหน้าหน่วยงานชอง
ร ฐั" หมายความว่า ผู้ ดำ รง
ดำ แหน่งในหน่วยงานของรัฐ
ต งัต่อใปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง
อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ เรืยกซื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
หมายถึง ผ ว้่าราชการจังหวัด
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ใครสามารถยืมพัสดุได้บ้าง ๑. หน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานราซการอืน
๖. ข า้ราซการ/พนักงานราชการของสำนักงาน
สถิติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ที่มีหน้าที่
หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิ'บตงานของทาง
ราขการ

กรณี หน่วยงานเอกขน/บุคคลภายนอก
ขอยืมใข้พัสดุของทางราชการ 11กติไม่สามารถ
ให้ยืมได้ เว้นแต่ เบ้นการยืมไข้เพื่อประโยชน์
ชองทางราชการเท่านั้นและจะด้องได้รับอนุนัติ
จาก ผสช. หรือผู้รับมอบอำนาจ (ส่วนกลาง)
ผู ว้่าราชการจังหวัดหรือผู้รับมอบอำนาจ (ส่วน
ภมิภาค)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดสัอจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม
หรือนำพัสดุไปใข้ในถิจการ ซึ่งมี
ใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราขการจะกระทำมิได้

๓. หากพัสดุที่ยืมไปเกิดความ
ขำ รุดเสียหายหรือสูญหาย
จะด้องทำอย่างไร

- ผู ย้ืมมีหน้าทรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทได้ยืมไว้
ไข้งาน เสมีอนหนึ่งเบ้นทรัพย์สินของผู้ใข้ยืมเอง
ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย
- ผู้ยืมมีหน้าที่ด้องชดไข้ความเสียหายในกรณีที่
ทรัพย์สินขำรุด หรือสูญหาย ตามมูลค่า
ทรัพย์สิน หากความเสียหายนั้นเกิดจากความ
ประมาทของผู้ยืม โดยผู้ยืมเบ้นผู้ออก
ค่าไข้จ่ายในการบำรุงรักษาช่อมแซมเอง

ดามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๙ ผู้ยื มพัสดุ
ประเภทไข้คงรูปจะด้องนำพัสดุ
นั น้มาส่งคืนให้!นสภาพที่ใข้การ
ได้เรืยบรัอยหากเกิดขำรุด
เสียหาย หรือไข้การไม่ได้ หรือ
สูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดย
เสียค่าไข้จ่ายของตนเอง หรือ
ชดไข้เบ้นพัสดุประเภท ชนิด
ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดไข้เบ้น
เงินตามราคาที่เบ้นอยู่ในขณะ
ยืม

สามารถยืมไข้งานได้งาน
เท่าใด

การยืมด้องมีกำหนดระยะเวลายืมไข้งาน
ชัดเจน ด้องระบุกำหนดเวลาส่งคืนหรือ
ระยะเวลาสิ้นสุดในข้อตกลงการยืมหรือสัญญา
ยืมเมื่อถึงกำหนดเวลา ผู้ยืมด้องส่งคืนพัสดุใน
สภาพและจำนวน เช่นเดียวกับตอนที่ขอยืมไป
ไข้งาน หากมีความจำเบ้นด้องไข้ปฏิบัติงานต่อ
ให้ทำข้อตกลงหรือสัญญายืมใหม่ ทั ง้นี้ไม่ควร
ยื มข้ามปีงบประมาณเพราะด้องมีการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี

ดามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบ
กำ หนดยืม ให้ผู้โห้ยืมหรือผู้รับ
หน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง
พ สัดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ ว นั
น บัแต่วันครบกำหนด


