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 องคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย  

อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 



 

คํานํา 

 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)       

ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใส     

ใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานภาครัฐทุกแหงใหมีคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินการภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และเพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน

บรรลุซ่ึงเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ (พ.ศ.2561-2580)  

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดใหความสําคัญตอการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหมีผล

การประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด  85 คะแนนข้ึนไป ระดับ A จึงจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ข้ึน  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตาม

กฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตอไป 

 

 

                 สํานักปลัด  

        องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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คูมือการใชทรัพยสินทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ในการยืม   

ใชพัสดุ ปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ขอกฎหมายและระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ขอ 207 การใหยืม หรือนาพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได  

ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทาหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล

และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม  

(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานของรัฐ  

ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนาพัสดุนั้นมาคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิด

ชารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจาย

ของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคา

ท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้  

(1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

(2) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง

พัทยาแลวแตกรณีกําหนด  

(3) หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด  

ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทาไดเฉพาะเม่ือหนวยงาน

ของรัฐ ผูยืมมีความจาเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของ

รัฐผูใหยืมพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืม

เปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณ

เชนเดียวกัน สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม  

ขอ 211 เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน 

7 วัน นับแตวันครบกําหนด 

นิยามศัพท 

 ทรัพยสินของทางราชการ  หมายถึง  ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ซ่ึงเปนพัสดุ

ในการดูแล  และครอบครองขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ท่ีมีไวเพ่ือใชรวมกัน เพ่ือประโยชนของ

ทางราชการ ประโยชนสวนรวม หรือกิจกรรมสาธารณะ 
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 พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ  และครุภัณฑ 

  วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม

ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ครุภัณฑ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน

ยืนนาน  ไมสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

 ผูใหยืม  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 ผูยืม  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานจางตามภารกิจ  คนงาน  ลูกจาง  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในองคการ

บริหารสวนตําบลตาดกลอย  ประชาชนท่ัวไป  หนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  โดยไมขัดตอกฎหมาย  และ

ระเบียบท่ีกําหนดไว  

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ 

 หลักเกณฑการใหยืมพัสดุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการนําไปใช 

1. ผูยืมพัสดุจะตองเขียนยืม  ตามแบบฟอรมท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยกําหนด 

2. ผูยืมตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม  ไดแก สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 

3. การยืมพัสดุ  มีกําหนดในการยืม  จํานวน  7 วัน  ยกเวน  หากมีความจําเปนตองใชเกินกวา  7  

วัน  ใหระบุเหตุผลแกเจาหนาท่ีผูรับเรื่องเปนรายกรณี 

4. การยืมพัสดุ  จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทานั้น 

หลักเกณฑการคืนพัสดุ 

1.ผูยืมพัสดุ จะตองสงมอบสิ่งของท่ียืมตามกําหนดท่ีระบุ โดยพัสดุนั้นๆ จะตองมีสภาพคงเดิมไมชํารุด 

เสียหาย หากเกิดการชํารุดเสียหาย ใหผูยืมทําการซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตองชดใช

ใหแกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือ

ชดใชตามขอความท่ีระบุไวในแบบฟอรม หรือขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึน 

2.หากผูยืม ไมนําพัสดุสงคืนภายใน 7 วัน หรือตามท่ีระบุไว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รายงานผูมี 

อํานาจอนุมัติทราบ เพ่ือสั่งการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ใบยืมท่ี................/................... 

แบบฟอรมการขอยืม-คืนทรพัยสินของราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

เขียนท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ................ 

 ขาพเจา...............................................................................................................อายุ.......................ป 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี..................................................ตําแหนง/อาชีพ...................................................       

บานเลขท่ี..............หมูท่ี............ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด..............................

หมายเลขโทรศัพท..............................................................มีความประสงคขอยืม (     ) วัสดุ   (     ) ครุภัณฑ  

 เพ่ือใชภายในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย สํานัก/กอง....................................................... 

 เพ่ือใชภายนอกหนวยงาน นําไปใช................................................................................................................. 

ระหวางวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ.............ถึงวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ............   

ตามรายการดังนี้ 

ลําดับ รายการ เลขครุภัณฑหรือรหัส จํานวน  หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     

ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการยืม 

(   )  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน...............ฉบับ  (   )  สาํเนาทะเบียนบาน จํานวน............ฉบับ 

(   )  เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................................... จํานวน............ฉบับ 

ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากสิ่งของท่ีนํามาสงคืนหากเกิดการชํารุดเสียหายใหผูยืมทําการ 

ซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตองชดใชใหแกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย โดยการ

จัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชตามขอความท่ีระบุไวในแบบฟอรม หรือ

ขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึน 

     ผูยืมพัสดุ  ไดลงลายมือชื่อไวตอหนาเจาหนาท่ีเปนท่ีเรียบรอยแลว   

 

 (ลงชื่อ)...............................................................ผูยืม     (ลงชื่อ).........................................................ผูอนมัุติ/ผูใหยืม 

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

  ตําแหนง..............................................................            ตําแหนง.............................................................. 

       วันท่ี............../.................../................                วันท่ี............../.................../................ 

 

 



บันทึกการสงคืน 

 

วันท่ีรับคืน.........../................................./.............เวลา.................น. 

 

ตามท่ีขาพเจาไดยืมพัสดุ เพ่ือนําไปใชประโยชนในทาง ราชการนั้น บัดนี้ ครบกําหนดการยืมพัสดุแลว

ขาพเจาจึงขอสงคืน พัสดุดังกลาว  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)......................................................ผูสงคืน 

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

                  ตําแหนง........................................................ 

 

 ถูกตอง / ครบถวน / ใชงานไดตามปกติ 

 ไมถูกตอง / ไมครบถวน / ใชงานไมได 

 แกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม 

 ชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ คุณภาพอยางเดียวกัน 

 ชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะท่ียืม 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับคืน 

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

 

- ทราบ 

  

(ลงชื่อ)....................................................... 

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

ตําแหนง..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขอยืมทรัพยสินของราชการ 
 

  ผูยืมพสัด ุ

 กรอกแบบฟอรมการยืม 

 

ผูควบคุมดูแลพัสดุ  

อนุมัติใหยืม  

หากไมอนุมัตใิหยืมช้ีแจงเหตุผลใหผูยืมทราบ 

 

 
ผูยืมรับพัสด ุ

 

       
ผูยืมสงคืนพัสด ุ

เมื่อครบกําหนดยืม 

 

 

           ตรวจสอบพสัดุท่ีสงคืน          กรณีชํารุด / สูญหาย 

ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

                ถูกตองครบถวน       

             

           เสนอผูบังคับบัญชารับทราบ 

    รับคืนพัสดุ   

 

 

   เก็บเอกสารการยืม – คืนเขาแฟม  

 


