
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

   
 

    โดยที่องคการบริการสวนตําบลดงมะไฟ มีความมุงมั่นในการบริหารราชการอยางซื่อสัตย
สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคม และใหความสําคัญกับการตอตานทุจริตทุก
รูปแบบ ซึ่งการใชทรัพยสินของทางราชการอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดกําหนดมาตรการบริหารงานดานการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
 
    ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัในการใชทรัพยสินของราชการของเจาหนาที่ในองคกาสวนตําบล
ดงมะไฟเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีมาตรการกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
ดังกลาว ดังนี้ 
 
    ขอ ๑ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คําสั่ง ที่เก่ียวของ โดยเครงครัด 
   ขอ 6 การใชทรัพยสินของทางราชการใหคํานึงถึงผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
   ขอ ๓ การใชทรัพยสินของทางราชการใหเกิดความคุมคํากอใหเกิดประโยชนสูงสุดของทาง
ราชการ 
   ขอ ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการยึดหลักความประหยัด 
   ขอ ๕ การใชทรัพยสินของทางราชการใหชวยดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ
ดวย 
    ขอ ๖ ไมใชทรัพยสินทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน 
   ขอ ๗ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นตองกํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา เจาหนาที่ใหปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ กองคลัง โทร. 0 4270 7342        . 

ที่   สน ๗๗๓๐๒/    วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓        . 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐.กรณีการยืมพัสดุ              . 
 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ สวนที่ ๒ การยืม ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมีใชเพื่อประโยชนของทางราชการ
จะกระทํามิได 
 

  ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

  (๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐผูใหยืม 

  (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ 

 
  ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการได

เรียบรอยหากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหยืมจัดการแกไขซอมแชมใหคงสภาพเดิม
โดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ
ชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
    (๑) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
    (๒) ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด 
    (๓) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
 
    ขอ ๒๑0 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อ
หนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และ
ใหมีหลักฐานการยืมมีพัสดุนั้น ! พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภทชนิด
และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

ขอ ๒๑๑… 
 



-๒- 
 

    ขอ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืม
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวนัครบกําหนด นั้น 
 

  ดังนั้น เพื่อใหการยื่มพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรแจงแนวทาง
ปฏิบัติ ในการยืมพัสดุใหพนักงานสวนตําบลพนักจางทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบทายบันทึกนี ้
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดใหกองคลัง ดําเนินการแจงเวียนให
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 

    (นางเบญจมาภรณ จนัทรหอม)  
  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน              . 
 

 
  (นางสาวเยาวลักษณ มหาบุตร) 

  ผูอํานวยการกองคลัง 
 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล            . 
 

 
    (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 

    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏบิัติราชการแทน 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

คําสั่ง/ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล            . 

   
   นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล 

   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
   นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 
 
 

แนวทางการยืมพัสดุ 



 
    ๑. การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลความจําเปนและ
สถานที่ที่จะนําพัสดุไปใชและกําหนดเวลาที่สงคืน พรอมระบุชื่อ ตําแหนง และหนวยงานของผูยืมใหชัดเจน
       ๑.๑ การยืมระหวางหนวยงาน ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูมี
อํานาจอนุมัติเปนผูอนุมัต ิ
       ๑.๒ การใหบุคคลยืม 
    - ยืมใชภายในสถานที่หนวยงานเดียวกัน ใหหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
เปนผูอนุมัต ิ
    - ยืมใชนอกสถานที่หนวยงานจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
       ๑.๓ การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อประโยชนของทาง
ราชการเทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูมีอํานาจอนุมัติเปนผูอนุมัติโดยจัดทํา
เปนหนังสือ แลวแตกรณี 
 
    ๒. การคืนพัสดุ 
       ๒.๑ พัสดุประเภทใชคงรูป หมายถึง การยืมที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงาน
ยาวนาน ไดแก ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องมือและเครื่องใชตาง ๆ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรชนิดพกพา เปนตน
    ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย
หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแชมใหคงสภาพเดิม ผูยืมตองรับผิดชอบชดใชตาม
หนังสือ หรือขอตกลงที่กําหนดไว 
       ๒.๒ พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใชงานแลว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไมคงสภาพเดิมตอไปอีก เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน 
      ผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิดและปริมาณเดียวกัน สงคืนใหผูยืมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือคืนเปนเงินเทากับมูลคาพัสดุที่ยืม 
      กรณีมิไดรับพัสดุคืน ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันครบกําหนด ใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุรายงาน ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเพื่อสั่งการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  . 

ที่         วันท่ี            . 
เรื่อง การขอยืมพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ          . 
 
เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    ขาพเจา               . 
ตําแหนง      สังกัด           . 
มีความประสงคจะขอยืมครุภัณฑ เพื่อ             . 
                 . 
ในวันที ่ เดือน    พ.ศ.      ดังนี้. 
 

ลําดับ
ที ่

รายการ ยี่หอ/รุน 
หมายเลข 

เครื่อง 
หมายเลข 
ครุภัณฑ 

ลักษณะครุภัณฑ
สีขนาด (ถามี) 

อุปกรณประกอบ 
โปรดระบุใหขัดเจน 

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
 

(ลงชื่อ)     ผูยืมครุภัณฑ (ลงชื่อ)     ผูอนุมตัิ/ผูใหยืม 
       (    )          (    ) 
ตําแหนง       ตําแหนง     
 
    ตามรายการที่ยืมขางตนนี้ ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากสิ่งของที่นํามาสงคืนเกิดการ
ชํารุดเสียหายใชการไมไดหรือสูญหายไป ขาพเจายินดีรับผิดชอบชดใชหรือจัดการแกไขซอมแชมใหคงสภาพเดิม 
โดยจะรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น หรือชดใชเปนครุภัณฑประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยาง
เดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรางการคลังกําหนด 
 
    ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนครุภัณฑ ภายในวันที ่       เดือน   พ.ศ.      . 

 
ไดรับ… 



 
ไดรับครุภัณฑจาก               . 
แลว เมื่อวันที ่       เดือน   พ.ศ.      . 
 
 
(ลงชื่อ)     ผูยืมครุภัณฑ (ลงชื่อ)     ผูอนุมัติ/ผูใหยืม 
       (    )          (    ) 
ตําแหนง       ตําแหนง     
 
 
 
ไดรับครุภัณฑจาก               . 
แลว เมื่อวันที ่       เดือน   พ.ศ.      . 
 
 
(ลงชื่อ)     ผูยืมครุภัณฑ (ลงชื่อ)     ผูอนุมัติ/ผูใหยืม 
       (    )          (    ) 
ตําแหนง       ตําแหนง     
 
หมายเหตุ : โปรดอานขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการยืม - คืน 
 
 

ขอกําหนดการยืม - คืน 
 
๑. การยืมควรระบุเหตุความจําเปนที่ตองการใชงานทุกครั้ง และยืมเพ่ือประโยชนในทางราชการเทานั้น 
๒. ผูยืมมีหนาที่รับผิดชอบตอทรัพยสินที่ไดยืมไวใชงาน เสมือนหนึ่งเปนทรัพยสินของผูยืมเอง ไมใหเกิดความ
เสียหาย หรือสูญหาย 
๓. ผูยืมมีหนาที่ตองชดใชความเสียหายในกรณีที่ทรัพยสินชํารุด หรือสูญหาย ตามมูลคาทรัพยสิน หากความ
เสียหายนั้น เกิดจากความประมาทของผูยืม 
๔. ผูยืมตองไมใหผูอื่นยืมทรัพยสินที่ตนเองไดยืมมาไมวากรณีใด ๆ เวนแตการยืมนั้นไดรับการอนุมัติเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูมีอํานาจอนุมัติแลวเทานั้น 
๕. ทรัพยสินที่ผูยืมไปใชงาน มีไวเพื่อประโยชนของทางราชการเทานั้น หามมีใหผูยืมนําทรัพยสินไปใชอยางอื่น
นอกเหนือจากที่หนวยงานกําหนด หรือทําใหเกิดความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดดังกลาวใหถือเปนความผิด
สวนบุคคลโดยผูยืมตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น 
๖. ผูยืมจะตองกําหนดระยะเวลาการยืมใหชัดเจน และจะตองนํามาคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๗. กรณีความจําเปนตองใชงานตอ ใหดําเนินการสงคืนตามระยะเวลาที่กําหนดใหเรียบรอยกอนแลวจัดทํา
บันทึกขอยืมและกําหนดระยะเวลาการยืมใหม 
 
 



ใบยืมวัสดุ อุปกรณ 
 
          เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
          อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 
       วันที ่       เดือน   พ.ศ.      . 
  
เรื่อง การขอยืมพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ          . 
 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    ดวยขาพเจา     อายุ    ป อยูบานเลขที่      . 
บาน   ตําบล    อําเภอ   จังหวัด       . 
สังกัดที่ปฏิบัติงาน        มีความประสงคขอยืม 
    ๑)         จํานวน       . 
   ๒)         จํานวน       . 
   ๓)         จํานวน       . 
   ๔)         จํานวน       . 
   ๕)         จํานวน       . 
 
   เพื่อใชในงาน              . 
โดยขาพเจา ฯ ไดรับชําระบริการดังกลาว เปนเงิน     บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที ่
  เลขที่   ลงวันที ่        เดือน   พ.ศ.       . 
 
    หากสิ่งของที่ยืมไปชํารุดหรือสูญหายขาพเจายินดีชดใชหรือซอมแชมใหอยูในสภาพท่ีใชงานได
ดังเดิม 
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
     (ลงชื่อ)     ผูยืมครุภัณฑ 
            (    ) 
      ตําแหนง/โทร.       

 
 อนุมัติ  ไมอนุมัต ิเพราะ    
 
(ลงชื่อ)      
(    )           
ตําแหนง    นายก อบต.ดงมะไฟ  

 



 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง มาตรการปองกันการใชทรัพยสินของทางราชการและแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของทางราชการ 
   

 

    ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โดยกองคลัง ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแล
และบํารุงรักษาครุภัณฑ หรือวัสดุคงทน ตามนัยแหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกําหนดการใหยืมพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 สวนที่ ๒ การยืม 
จึงกําหนดมาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสินของทางราชการ และขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

    ๑. มาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสินของทางราชการ 
       ๑.๑ หามมิใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นําทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 
       ๑.๒ หามมิใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นํารถสวนกลางของทางราชการไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว 
       ๑.๓ หามมิใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ใชพนักงานขับรถยนตของหนวยงานไป
กระทําภารกิจสวนตัวซึ่งไมเก่ียวของในหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 
       ๑.๔ หามมีใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นํารถยนต รถจักรยานยนตสวนตัวมาลาง
ในสถานที่ราชการ 

 

    2. ขอปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของทางราชการ 
    เกณฑการใหยืมครุภัณฑ หรือวัสดุคงทน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
       ๒.๑ การใหยืมเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ โดยให
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ ผูประสงคขอยืม ตองจัดทําหนังสือ หรือคํารอง ตอ
องคการบริหารสวนดงมะไฟพิจารณาโดยให นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟซึ่งเปนหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ หรือผูที่นายกมอบหมาย เปนผูอนุมัติใหยืม 
       ๒.๒ การใหยืมใช ในหนายราชการเดียวกัน ใหหัวหนาสวนราชการที่ประสงคขอยืม เปนผู 
ลงนามยืม และใหหัวหนาสวนราชการผูครอบครองหรือดูแลครุภัณฑนั้น เปนผูอนุมัติ 
       ๒.๓ การใหยืมใชในราชการเดียวกัน แตนําไปใชนอกสถานที่ราชการ หรือนอกพื้นที่ให
หัวหนาสวนราชการผูประสงคขอยืมเปนผูลงนามยืม และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟซึ่งเปน
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ ผูที่นายกมอบหมาย เปนผูอนุมัติใหยืม 

 

    การใหยืมเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชนโดยรวม หรือเพ่ือการกุศล 
    ผูขอยืมตองเปนบุคคล นิติบุคล กลุมบุคคล ประธานกรรมการชุมชนหรือมัคนายกกรณีวัดยืม 
เพื่อใหเปนผูลงนามยืม พรอมใหแนบเอกสารหลักฐาน กิจกรรมงาน หรือโครงการ ที่แสดงวา หรือบงบอกวา
เพื่อสาธารณะประโยชนโดยรวม หรือเพื่อการกุศล โดยให นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟซึ่งเปน
หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่นายกมอบหมาย เปนผูอนุมัติใหยืม  



-๒- 
    อนึ่ง ในกรณีประธานกรรมการชุมชน ยืมครุภัณฑ เพื่อใชในกิจกรรมโดยสวนรวมของชุมชน
ตองแสดงหลักฐานหรือแนบหลักเกณฑการใหยืมใชในชุมชนนั้น ๆ แนบมาประกอบการพิจารณาการใหยืมของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดวย 

 

    การใหยืมเพ่ือการสงเคราะห 
    ผูขอยืมตองเปน ผูยากไร ผูดอยโอกาส หรือผูประสบภัยพิบัติ หรือประสบสาธารณภัยเทานั้น 
โดยตองมี เอกสารรับรองหรือยืนยัน จากผูนําหมูบาน (ผูใหญบาน/กํานัน) ในพื้นที่หรือประธานกรรมการชุมชน 
แนบคํารองขอยืม โดยให นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่
นายกมอบหมาย เปนผูอนุมัติใหยืม 

 

    ๓. การบํารุงรักษาครุภัณฑหรือวัสดุคงทน และการสงคืน 
       ๓.๑ ผูยืมครุภัณฑหรือวัสดุคงทน จะตองดูแล บํารุงรักษา ครุภัณฑหรือวัสดุคงทนที่ยืมนั้น
เหมือนเชนวิญูชนจะพึงดูแลทรัพยสินของตนเอง 
       ๓.๒ หากครุภัณฑหรือวัสดุคงทน ชํารุดเสียหาย หรือใชไมได หรือสูญหายไป ผูยืมจะตอง
ดําเนินการ ดังนี ้
      ๓.๒.๑ ผูยืมจะตองจัดการแกไข ซอมแชม ใหคงสภาพเดิม โดยคาใชจายของตนเอง
    ๓.๒.๒ ชดใชเปนครุภัณฑ หรือวัสดุคงทน ประเภทชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือ 
      ๓.๒.๓ ชดใชเปนเงินสดตามราคาที่เปนอยูขณะยืม ตามที่องคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟกําหนด 
       ๓.๓ เมื่อครบกําหนดสงคืน ผูยืมจะตองดําเนินการสงมอบครุภัณฑ หรือวัสดุคงทนนั้น คืน
ตอองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 

    ๔. ขอกําหนดอื่น ๆ 
       ๔.๑ ผูยืมตองมารับ หรือตรวจนับครุภัณฑที่ยืมนั้น ดวยตนเอง หรืออาจมอบอํานาจให
บุคคลอื่นมารับแทนก็ได พรอมจัดหาพาหนะในการรับ - สง รวมทั้งจะตองรับผิดชอบคําใชจาย หรือคาเสียหาย
หากมี หรือเกิดข้ึน ในระหวางการขนยายหรือเคลื่อนยายดวยตนเอง 
       ๔.๒ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทรงไวซึ่งสิทธิในการที่ไมพิจารณาอนุมัติ หรือ
อนุญาตการใหครุภัณฑ หรือวัสดุคงทน แกผูยืมรายหนึ่งรายใด ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
  

    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ กองคลัง โทร. 0 4270 7342        . 

ที่   สน ๗๗๓๐๒/    วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓        . 
เรื่อง การแจงเวียนแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.กรณีการยืมพัสดุ            . 
 

เรียน    ผูอํานวยการกองทุกกอง/หัวหนาสํานักปลัด/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกทาน 
 

    ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โดยกองคลัง ไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืมพัสดุ และ
ประสงคที่จะใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางในสังกัด ไดรับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง ฯ ดังกลาว 
   ทั้งนี้ จึงขอความรวมมือพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดทุกทาน ไดศึกษา
แนวทางดังกลาวแบบมีสวนรวมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อรายแรงโคโรนาไวรัส หรือโค
วิด-๑๙  ดังนั้น กองคลัง ไดแนบคิวอารโคดและลิงคประชาสัมพันธ ใหทานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่จําเปน 
เพื่อยึดถือและปฏิบัติตาม โดยขอใหทานหรือโปรดมอบผูแทน ใหความรวมมือในการลงนามรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรณีการยืมพัสดุ ที่แนบมาพรอมนี้ ดวยจะเปนพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

 



 
 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.กรณีการยืมพัสดุ 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
หมายเหตุ ชองทางประชาสัมพันธออนไลน คิวอารโคดและลิงค ตอไปนี้ 
 


