
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ของจังหวัดลําพูน 

----------------------------- 
 

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลําพูนไดเขารับการประเมินระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) โดยได

ดําเนินการตามแนวทางท่ี ป.ป.ช.กําหนดสรุปได ดังนี้ 

  1. เครื่องมือในการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) 3 เครื่องมือ ประกอบดวย 

      1.1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ประเมินจากบุคลากรภายในองคกรของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินระดับการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร(จังหวัดลําพูน) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

   (1) การปฏิบัติหนาท่ี 

   (2) การใชงบประมาณ 

   (3) การใชอํานาจ 

   (4) การใชทรัพยสินของทางราชการ 

   (5) การแกไขปญหาการทุจริต 

     1.2 แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External  Integrity and 

Transparency : EIT) ประเมินจากผูท่ีเก่ียวของซ่ึงมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร(ภายนอกหนวยงานของ

จังหวัดลําพูน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคคลภายนอกดังกลาว ทีมีตอองคกรของจังหวัด

ลําพูน ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

   (1) คุณภาพการดําเนินงาน 

   (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   (3) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

     1.3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity : OIT)  

ประเมินจากการเปดเผยขอมูลของหนวยงานตองจัดทําเว็บไซตจังหวัด เพ่ือแสดงถึงการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูลและตัวชี้วัดการปองกันการ

ทุจริต 6 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

   (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ กาปฏิสัมพันธขอมูล ขอมูล Social Network 

   (2) การบริหารงาน แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน การใหบริการ 

   (3) การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณประจําป การจัดซ้ือจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุ 

   (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

   (5) การสงเสริมความโปรงใส การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม 

   (6) การปองกันการทุจริต การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต มาตรการภายในเพ่ือ

ปองกันการทุจริต 

 

 



  เกณฑการประเมินผล แบงออกเปน 7 ระดับ คือ 

  คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00- 64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
 

  จังหวัดลําพูนไดเขารับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ผล

การประเมินคาคะแนนเทากับ 90.35 คะแนน ระดับ A  จากผลการดําเนินงานของจังหวัดจากการประเมิน

ดังกลาวยังพบวามีขอมูลและวิธีการดําเนินงานของจังหวัดท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอีกหลายประการ พรอมท้ังมี

ขอเสนอแนะ ในสวนท่ีเก่ียวของท่ีจังหวัดลําพูนจะตองนําไปปรับปรุงแกไข และพัฒนา เพ่ือทําใหเกิดการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสใหดียิ่งข้ึน  ดังนี้ 

  1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เก่ียวกับ การใชทรัพยากรของราชการ มีขอเสนอแนะ ใหหนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือ

ประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทํา

ประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอก

หนวยงานทราบใหชัดเจน  

  2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency : 

EIT) เก่ียวกับการปรับระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะ ใหหนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ 

เชนการใหบริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางให

ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

  3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity : OIT) เก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูล หนวยงานตองจัดทําเว็บไซตองคกร โดยตองนําขอมูลตางๆ ลงใหครบถวน เชน ขอพ้ืนมูลฐาน

ขององคกร แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุ

เว็บไซตใหทันกําหนดเวลา พรอมท่ีจะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICE 

ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ผลการประเมินรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 คุณภาพการดําเนินงาน 97.26 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.39 
3 การปรับปรุงการทํางาน 94.24 
4 การปองกันการทุจริต 93.75 
5 การปฏิบัติหนาท่ี 93.28 
6 การใชงบประมาณ 87.20 
7 การใชอํานาจ 86.95 
8 การแกไขปญหาการทุจริต 86.64 
9 การใชทรัพยสินของราชการ 85.23 

10 การเปดเผยขอมูล 82.78 
 

• จังหวัดลําพูนไดนําขอมูล ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนมาใชในการปรับปรุง และ

พัฒนาการปฏิบัติงานของจังหวัดลําพูน เพ่ือมุงสูองคกรท่ีระดับการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสมาก

ยิ่งข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอราชการและประชาชนซ่ึงเปนผูรับบริการ  ดังนี้ 

   (1.) นําขอมูลผลการประเมินระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) และผลวิเคราะห ขอเสนอแนะจาก

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ชี้แจงใหหัวหนาสวนราชการท้ังสวน

ภูมิภาค สวนกลาง ทองถ่ิน และองคกรเอกชน ในการประชุมหัวหนาสวนราชการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหได

รับทราบและทําความเขาใจ รวมท้ังรวมกันขับเคลื่อนแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของภาครัฐให

บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการประเมินระบบคุณธรรมและความโปรงใสฯ และเพ่ือประโยชนสูงสุดตอ

ราชการและประชาชนผูรับบริการ 

   (2.) จัดตั้งคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparence Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดลําพูน เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ กํากับ ดูแล และติดตามสวนราชการใหจัดทําขอมูล สงขอมูล และนําเขา
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparence Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังการดําเนนิการอ่ืนใดท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการประเมินดังกลาว รวมท้ังขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเปนไปตามระบบ
คุณธรรมและในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparence Assessment : ITA) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (3.) จัดโครงการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparence Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดลําพูน โดยมีกลุมเปาหมายคือคณะทํางานฯ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2562) และนําผลการวิเคราะหหรือ
จุดบกพรองของการประเมินฯ ป 2562 มาแกไข ปรับปรุง และพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.253 รวมท้ังทํา
หนาท่ีเปนสื่อกลางในการทําความเขาใจกับบุคลากรในสังกัดเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
และเปาหมายหรือผลท่ีจะไดรับจากการประเมินขององคกร 
 
 



• จังหวัดลําพูนโดยนายพงศรัตน  ภิรมยรัตน ผูวาราชการจังหวัดลําพูน ไดแสดง

เจตจํานงในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดอยางเปนธรรมและโปรงใส โดยไดประกาศนโยบายคุณธรรม

และความโปรงใส เจตจํานงสุจริตของผูวาราชการจังหวัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานของภาครัฐเปนไปอยาง

โปรงใสและเปนธรรม  และกําหนดใหสวนราชการ หนวยงานภายในจังหวัดถือปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ 

เก่ียวของ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของภาครัฐและการใหบริการแกประชาชน เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือแกไข ปรับปรงุ และพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสของจังหวัดให

ดียิ่งข้ึน  โดยการขับเคลื่อนผานมาตรการตางๆ ของจังหวัดตอเนื่อง ดังนี้ 

- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

- มาตรการปองกันการรับสินบน 

- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 

- มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณ  

  การวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT)เก่ียวกับการใชทรัพยากรของราชการ จังหวัดลําพูน ไดเนนย้ําการใชมาตรการปองกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงไดประกาศใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และใชตอเนื่องมาในปงบประมาณ พ.ศ.2563 และไดนําแนวทางการยืมใชพัสดุท่ี

ไดจากงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ของกลุมงานตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย มาปรับใชในการ 

ยืมทรัพยสินของทางราชการ 

  การวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External  Integrity and Transparency : EIT) 

เก่ียวกับการปรับระบบการทํางาน มีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ บริการ ณ จุดเดียว (One stop 

service) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูรับบริการตางๆ เชน กิจกรรมเลื่อนลอตอภาษี/ การจัดงาน

วันนัดพบแรงงาน /ตลาดสินคา OTOP สําหรับการใหบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการคือ การ

บริการผานเว็บไซต Facebook / หรือระบบ LINE  เชน การจองคิวขอรับใบอนุญาตการขับข่ี / การจองคิว

เยี่ยมผูตองขัง เปนตน 

  การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity : OIT)เก่ียวกับการเปดเผยขอมูล จังหวัด

ลําพูนพรอมท้ังสวนราชการในสังกัด ไดนําขอมูลพ้ืนฐานขององคกร แผนดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร 

โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกําหนดเวลา พรอมท่ีจะเผยแพรขอมูล

ใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถขอรับบริการตามอํานาจ

หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได เชน การยื่นคํารองผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับผังเมืองรวม/

การคนหางานและสมัครงานผานระบบออนไลน 
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แนวทางการยืมใชพ้ัสด ุ

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร หรือกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ที่จัดตั งขึ นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำครัฐก ำหนดมีพัสดุใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ใช้พัสดุด้ำนกำรเกษตร และด้ำนอำชีพต่ำง ๆ เป็นกำรลดภำระในกำรลงทุนซื อพัสดุของเกษตรกรและ           
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ  
 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน และลดภำระงบประมำณในกำรช่วยเหลือ
กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในระยะยำว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 

ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ข้อ ๑๔๖ กำรให้ยืม หรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำร ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร                                 
จะกระท ำมิได้  
     ข้อ ๑๔๗ กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้รำชกำร ให้ส่วนรำชกำรผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืม
เป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี   

(๑) กำรยืมระหว่ำงส่วนรำชกำรจะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
(๒) กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่รำชกำรเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ

หน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนที่รำชกำรจะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
      ข้อ 148  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน ำพัสดุนั นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้
เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม 
โดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดีย วกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตำมรำคำท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  
     ข้อ 149 กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ นเปลืองระหว่ำงส่วนรำชกำร ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อ
ส่วนรำชกำรผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และส่วน
รำชกำรผู้ให้ยืมมีพัสดุนั นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรของตน และให้มีหลักฐำนกำรยืม
เป็นลำยลักษณ์อักษร ทั งนี  โดยปกติส่วนรำชกำรผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมำณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
      ข้อ 150 เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทน มีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่
ให้ยืมไปคืนภำยใน 7 วัน นับแต่วันครบก ำหนด 

ค านิยาม 
 “ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ” หมำยถึง ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่ได้รับโอนพัสดุจำกจังหวัด/           
กลุ่มจังหวัด 
 “พัสด”ุ หมำยถึง ครุภัณฑ์  
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  “ครุภัณฑ์” หมำยถึง ครุภัณฑ์ประเภทใช้คงรูปตำมกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ            
ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด  
  “ผู้ยืม” หมำยถึง องค์กรของเกษตรกร หรือองค์กรอื่นๆ ในพื นที่ รวมทั งกลุ่มกรรมกำรหมู่บ้ำน 
(กม.) เช่น กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร , กลุ่มแปรรูปสินค้ำเกษตร , กลุ่มส่งเสริมกำรเกษตร , กลุ่มสหกรณ์ , 
กลุ่มรัฐวิสำหกิจชุมชน , กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน , กลุ่มผู้ใช้น  ำ , กลุ่มแม่บ้ำนอำชีพต่ำง ๆ รวมถึงชมรมต่ำง ๆ ที่จัดตั งขึ น
ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ท่ีส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำครัฐก ำหนด 
 “ผู้ให้ยืม” หมำยถึง หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น
หรือผู้ที่รับมอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ 

หลักเกณฑ์การให้ยืมใช้พัสดุ 

  หลักเกณฑ์กำรให้ยืมใช้พัสดุที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้ใช้ (โดยต่อไปนี จะใช้แทนว่ำ “ผู้ยืม” ทั งหมด)           
มีดังนี  
  1. ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุต้องให้ผู้ยืมยืมใช้พัสดุได้ โดยไม่เรียกเก็บค่ำตอบแทน และให้ยืมได้
ครำวละไม่เกิน 1 ปีงบประมำณ โดยต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย           
กำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ผู้ยืมจะต้องลงนำมในสัญญำยืมใช้พัสดุกับส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ ตำมแบบแนบท้ำยนี  
  3. ผู้ยืมจะต้องน ำพัสดุไปใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ยืม เสมือนผู้ยืมเป็นเจ้ำของพัสดุเอง
ทุกประกำร โดยทีผู่้ยืมจะเป็นผู้จัดหำเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของพัสดุที่ยืมใช้เองทุกประกำร 
  4. ผู้ยืมใช้พัสดุจะต้องน ำพัสดุนั นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุด
เสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของ              
ผู้ยืมเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำม
รำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

5. ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุสำมำรถยกเลิกกำรให้ยืมใช้พัสดุได้ทุกเวลำหำกผู้ยืมไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำยืม หรือแนวทำงกำรให้ยืม หรือเหตุอันควรอื่น ๆ  

**6. ในกรณีเป็นกำรยืมครุภัณฑ์ปศุสัตว์ เช่น ช้ำง ม้ำ วัว ควำย แพะ แกะ ฯลฯ ให้ใช้สัญญำยืม        
ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรยืมตำมหลักเกณฑ์ของส่วนรำชกำรต้นสังกัดของส่วนรำชกำรเจ้ำของครุภัณฑ ์
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ความรับผิดชอบของผู้ยืม 
 1. ยินยอมและปฏิบัติตำมสัญญำยืมทุกประกำร 

  2. บริหำรกำรใช้พัสดุให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
  3. รับผิดชอบชดใช้พัสดุในกรณพัีสดุสูญหำยหรือเสียหำย 
  4. ร่วมกันรับผิดชอบดูแลและบ ำรุงรักษำพัสดุให้อยู่ในสภำพดี พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ และต้อง
จัดหำสถำนที่เก็บรักษำท่ีปลอดภัยและเหมำะสม 
  5. ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุพิจำรณำยกเลิกกำรให้ยืม 

การติดตามและประเมินผล 
  ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยจะร่วมกันติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของผู้ยืม ดังนี  
  1. ส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุต้องก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้พัสดุปีละ 2 ครั ง ตำมแบบ 
แนบท้ำยนี  
  2. ให้ผู้ยืมรำยงำนพัสดุคงเหลือต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุภำยในเดือนตุลำคม         
ของทุกปี ตำมแบบฟอร์มที่ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมก ำหนด 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สัญญายืมพัสด ุ  
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ค าแนะน าในการจัดท าสัญญา 
 1.  หำกมีกำรขูด ลบ ฆ่ำหรือแก้ไขข้อควำมในเอกสำรสัญญำ ต้องให้คู่สัญญำทั งสองฝ่ำยลงลำยมือชื่อ
ก ำกับไว้ทุกแห่ง 
 2.  สัญญำฉบับเดียวกันไม่ควรเขียนโดยบุคคลหลำยคนหลำยลำยมือ หรือด้วยปำกกำต่ำงสีน  ำหมึก
หรือทั งพิมพ์เขียนคละเคล้ำกัน เพรำะจะท ำให้สัญญำดูไม่เรียบร้อยและอำจมีข้อสงสัยว่ำมีกำรปลอมสัญญำได้ 
 3.  คู่สัญญำต้องลงลำยมือชื่อในสัญญำต้นฉบับและคู่ฉบับทุกสัญญำ ต้องไม่ลงลำยมือชื่อกระดำษ
คำร์บอน (ก็อปปี้) เพรำะจะท ำให้สัญญำไม่สมบูรณ์ ฟ้องบังคับคดีไม่ได้ 
 4.  กรณีลงลำยมือชื่อผิด ไม่ควรใช้ยำขำวป้ำย ให้ขีดฆ่ำข้อควำมท่ีผิดแล้วเซ็นต์ชื่อก ำกับ 
 5.  ให้ใช้แบบสัญญำต้นฉบับในกำรท ำสัญญำ ไม่จ ำเป็นต้องน ำไปพิมพ์ใหม่เพรำะจะมีปัญหำในกำร
พิมพ์ผิดพลำด ตกหล่น ข้อควำมไม่ครบถ้วนเป็นที่เสียหำยได้ หำกแบบสัญญำไม่เพียงพอให้ใช้วิธีถ่ำยเอกสำรให้
มีข้อควำมสะอำดชัดเจน 
 6.  ในแต่ละอ ำเภอและจังหวัดที่จัดท ำสัญญำ ให้ระบุเลขที่สัญญำเรียงตำมล ำดับให้ถูกต้อง อย่ำระบุ
เลขที่สัญญำซ  ำซ้อน 
 7.  เอกสำรสัญญำที่จัดท ำให้สะอำดไม่สกปรกเลอะเทอะ เอกสำรไม่เก่ำยับยู่ยี่มีข้อควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ เพ่ือให้สำมำรถเป็นเอกสำรหลักฐำนในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีต่อไปภำยหน้ำได้ 
 8.  กรอกข้อควำมในส่วนค ำยินยอมของคู่สมรสให้ครบถ้วนเพ่ือให้ทรำบสถำนภำพกำรสมรสของ
คู่สัญญำ เช่น ม่ำย หย่ำ โสด 
 9.  ท ำสัญญำให้ถูกต้องตำมแบบฟอร์ม ค ำแนะน ำ และตัวอย่ำงที่ให้ไว้เพรำะถ้ำต้องมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
สัญญำให้ถูกต้องจะท ำให้เสียเวลำ เกิดผลกระทบกับบุคคลจ ำนวนมำกในกรณีท่ีต้องเปลี่ยนสัญญำแล้ว         
ลงลำยมือชื่อใหม่ 
 10.  เมื่อเจ้ำหน้ำที่จัดท ำสัญญำแล้ว ตรวจสอบควำมถูกต้องให้เรียบร้อยด้วยควำมเอำใจใส่อีกครั ง 
 11.  ให้จัดเตรียมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำให้ครบถ้วน คือ 
        - หลักฐำนกำรจดทะเบียนจัดตั งกลุ่ม 
        - บันทึกกำรประชุมมอบอ ำนำจให้ยืม 
        - หนังสือมอบอ ำนำจให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ยืม 
        - หลักฐำนแสดงหลักทรัพย์ของผู้ค  ำประกัน 
        - ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ยืม และผู้ค  ำประกัน 
        - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยืม และผู้ค  ำประกัน 
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การท าสัญญายืมใช้พัสดุที่ได้จากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 1.  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ ลงนำมในสัญญำร่วมกับผู้รับมอบอ ำนำจจำกกลุ่มฯ 

 2.  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยนัดหมำยกลุ่มฯ ที่ต้องกำรยืมใช้พัสดุ 
เพ่ือท ำสัญญำยืมพัสดุที่จังหวัดหรืออ ำเภอก็ได้แล้วแต่กรณี 

 3.  ให้จังหวัดใช้เอกสำรสัญญำตำมแบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำสัญญำยืม 3 ฉบับ และสัญญำค  ำประกัน
อีก 3 ฉบับ 

 4.  กำรท ำสัญญำยืมพัสดุ ให้คณะกรรมกำรกลุ่มฯ จ ำนวน 2 คน ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกกลุ่มฯ เป็นผู้
ลงนำมในสัญญำ 

 5.  กำรค  ำประกัน จ ำนวนบุคคลที่ค  ำประกันจะแตกต่ำงกันตำมมูลค่ำรวมของพัสดุที่ยืม ดังนี  

    5.1 มูลค่ำรวมน้อยกว่ำ 50,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 3 คน  โดยกรรมกำรเป็นผู้ค  ำ
ประกัน 

   5.2 มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 50,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 5 คน โดยกรรมกำรทุกคนและสมำชิก 
(หำกจ ำนวนกรรมกำรมีน้อยกว่ำ 5 คน) เป็นผู้ค  ำประกัน 

    5.3 มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 100,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 15 คน โดยกรรมกำรทุกคนและ
สมำชิกเป็นผู้ค  ำประกัน 

    5.4 มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 500,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 20 คน โดยกรรมกำรทุกคนและ
สมำชิกเป็นผู้ค  ำประกัน 
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สัญญายืมพัสด ุ
 

สัญญำเลขท่ี…………./………….. 

 
        ท ำท่ี....................................................... 

       วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 สัญญำฉบับนี ท ำขึ นระหว่ำง..........................(ชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ) โดย (1) ............................... 
ต ำแหน่ง..........................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ “ผู้ให้ยืม” ฝ่ำยหนึ่งกับกลุ่ม
......................................(กลุ่มผู้ยมื)(2).............................................. ต ำบล.......................... อ ำเภอ......................  
จังหวัด......................................... โดย (3) ............................................. ต ำแหน่ง..................................................  
และ(4)............................................... ต ำแหน่ง .................................... รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจ 
ลงวันที่(5).............. เดือน........................ พ.ศ. ............... ที่แนบท้ำยสัญญำนี ซึ่งต่อไปนี ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้ยืม” 

อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั งสองฝ่ำยตกลงกันดังต่อไปนี  

พัสดุที่ยืม ข้อ 1 ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืมและผู้ยืมตกลงยืมพัสดุที่ยังสำมำรถใช้งำนได้ โดยมีรำยกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำหมำยเลข 1 และผู้ยืมได้รับพัสดุที่ยืมจำกผู้ให้ยืมไว้ครบถ้วน
ถูกต้องทุกรำยกำรในวันท ำสัญญำนี แล้ว 

กำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อ 2 ผู้ยืมจะต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำหมำยเลข 2 โดย
เคร่งครัดทุกประกำร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี  

กำรซ่อมแซมดูแลรักษำ ข้อ 3 ผู้ยืมและสมำชิกทกุคนจะร่วมกันรับผิดชอบพัสดุที่ยืมเหมือนหนึ่งเป็นพัสดุของ
ตนเอง โดยจะช่วยกันบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมพัสดุที่ยืมทุกส่วนให้มีสภำพดีสำมำรถใช้
งำนได้ทันที โดยฝ่ำยผู้ยืมเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเอง 

ระยะเวลำยืม ข้อ 4 ผู้ให้ยืมตกลงให้ยืมพัสดุตำมสัญญำฉบับนี  เป็นระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ นับแต่
วันที่ท ำสัญญำและสิ นสุดในวันที่(6).............. เดือน........................ พ.ศ. ...............   

กำรมอบพัสดุที่ยืม ข้อ 5 เมื่อครบก ำหนดเวลำยืมตำมข้อ 4 แล้ว ผู้ยืมจะต้องคืนพัสดุที่ยืมให้แก่ผู้ให้ยืม
ภำยในก ำหนด 7 วัน นับแต่วันครบก ำหนดเวลำที่ผู้ยืมจะต้องส่งคืนพัสดุที่ยืมให้
ครบถ้วนทุกรำยกำร และพัสดุที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภำพดีสำมำรถใช้งำนได้ทันทีไม่
ช ำรุดเสียหำย หำกผู้ยืมส่งคืนพัสดุที่ยืมในสภำพช ำรุดเสียหำย ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์เรียกให้ผู้
ยืมซ่อมแซมพัสดุที่ยืมให้มีสภำพดีดังเดิมได้ ผู้ยืมจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 
7 วัน หรือผู้ให้ยืมจะด ำเนินกำรซ่อมแซมพัสดุที่เสียหำยแล้วเรียกให้ผู้ยืมชดใช้เงินค่ำ
ซ่อมที่เสียไปพร้อมด้วยค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ ได้ หำกผู้ยืมส่งคืนพัสดุล่วงเลยระยะเวลำที่
ก ำหนดในสัญญำข้อนี ผู้ยืมยินยอมช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ ให้ยืมเป็นรำยวันในอัตรำร้อย
ละ 0.10 ของรำคำพัสดุ ณ วันที่ยืม ของรำยกำรพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งคืน จนกว่ำจะ
ส่งคืนพัสดุที่ยืม 
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ควำมสูญเสีย เสียหำย ข้อ 6 หำกพัสดุที่ยืมเกิดสูญหำย เสียหำย หรือบุบสลำย ไม่ว่ำจำกสำเหตุใดหรือจำก
กำรกระท ำของบุคคลใดก็ตำม ผู้ยืมและสมำชิกทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงิน
ตำมรำคำท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

กำรใช้ประโยชน์จำกพัสดุ ข้อ 7 ผู้ยืมจะต้องน ำพัสดุที่ยืมไปใช้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ยืมเสมือนผู้ยืมเป็น
เจ้ำของพัสดุเอง โดยผู้ยืมจะเป็นผู้จัดหำเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของพัสดุที่ยืมใช้
เองทุกประกำร 

กำรใช้และควบคุม ข้อ 8 ผู้ยืมจะใช้และควบคุมดูแลให้มีกำรใช้พัสดุที่ยืมอย่ำงระมัดระวังมิให้เกิดกำร
ช ำรุดเสียหำย โดยจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในสัญญำยืมทุกประกำร 

กำรตรวจสภำพ ข้อ 9 ผู้ยืมยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่หรือตัวแทนของผู้ให้ยืมเข้ำตรวจสภำพของพัสดุที่ยืมทุก
รำยกำร ผู้ยืมจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ตรวจสภำพหำกพบว่ำพัสดุที่ยืมเกิด
ควำมช ำรุดเสียหำยหรือเสื่อมสภำพ ผู้ตรวจสภำพมีสิทธิ์แจ้งให้ผู้ยืมท ำกำรแก้ไข
ซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ตรวจสภำพ 

กำรเรียกคืนพัสดุที่ยืม ข้อ 10 หำกผู้ให้ยืมเห็นว่ำกลุ่มผู้ใช้พัสดุไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรให้เกิดประโยชน์กับ
สมำชิกเท่ำที่ควรจะเป็นก็ดี หรือคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มกระท ำกำรทุจริตก็ดีหรือ 
ไม่ใช้พัสดุให้เกิดประโยชน์ก็ดี ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้ทันทีแม้จะยังไม่ครบ
ก ำหนดเวลำยืมตำมข้อ 4 และเรียกให้ผู้ยืมและสมำชิกมอบพัสดุที่ยืมคืน พร้อมทั ง
เรียกให้ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ นได้ โดยผู้ยืมไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ จำกผู้ให้ยืม 
ผู้ยืมจะต้องคืนพัสดุที่ยืมแก่ผู้ให้ยืมภำยในก ำหนด 10 วัน นับแต่วันที่ผู้ยืมคนใดคนหนึ่ง
ได้รับแจ้งกำรบอกเลิกสัญญำจำกผู้ให้ยืม และในกำรคืนพัสดุผู้ยืมจะต้องปฏิบัติตำม
สัญญำข้อ 5 ด้วย 

กำรให้ควำมร่วมมือ ข้อ 11 หำกผู้ให้ยืมมีกิจกรรมส ำคัญอ่ืนที่จ ำเป็นต้องใช้พัสดุที่ยืมเป็นกำรชั่วครำว 
และไม่มีผลกระทบกับควำมต่อเนื่องของกำรใช้งำนพัสดุของผู้ยืม ผู้ยืมต้องให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมที่ผู้ให้ยืมร้องขอ 

กำรบอกเลิกสัญญำ ข้อ 12 หำกผู้ยืมผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกให้            
ผู้ยืมและสมำชิกชดใช้ค่ำเสียหำยที่พึงมีแก่ผู้ให้ยืมได้ 

กำรค  ำประกันสัญญำ ข้ อ 13 ในกำรท ำสัญญำฉบับนี ผู้ ยื มได้ น ำคณะกรรมกำรด ำเนิ นงำนกลุ่ ม 
(2)................................................... ทุกคนกับสมำชกิอีก ................. คน รวมเป็น ........... คน 
มำเป็นผู้ค  ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำยืมด้วย  
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สัญญำฉบับนี ท ำขึ น 3 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอด 
จึงลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ 

 
       (ลงชื่อ)(3).....................................................ผู้ยืม 
              (........................................................)  
        

(ลงชื่อ)(4)....................................................ผู้ยมื 
              (........................................................)   
 

(ลงชื่อ)(1)..................................................ผู้ใหย้มื 
              (........................................................)   
 

(ลงชื่อ) (7)..................................................พยำน 
              (................................................ ........) 

 

(ลงชื่อ) (8)....................................................พยำน  
              (........................................................)  
            

 

 

หมำยเหต ุ

(1) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ได้ รับมอบอ ำนำจ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ  

(2) ช่ือกลุ่มผู้ยืมตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในค ำนิยำม 
       (3)–(4)  ผู้รับมอบอ ำนำจตำมหนังสือมอบอ ำนำจ 
  (5) วันท่ีตรงตำมหนังสือมอบอ ำนำจ 
  (6) วันสิ นสุดกำรยืมพสัดุ รวมระยะเวลำ 1 ปี หรือน้อยกว่ำ นับแตว่ันท ำสัญญำยืม 
       (7)–(8)  เจ้ำหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรผู้ให้ยมื 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 

รายการครุภัณฑ ์
รำยกำรที่ 1 
 ชนิด เครื่อง............................................................................ จ ำนวน............................... ............เครื่อง 
 ชื่อทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) ............................................................................................................ ................. 
 หมำยเลขผลิต (Serial Number) .................................................................................... ......................
 หมำยเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................
 คุณลักษณะ........................................................................................... ................................................. 
รำยกำรที่ 2 
 ชนิด เครื่อง............................................................................ จ ำนวน............................... ............เครื่อง 
 ชื่อทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) .............................................................................................................................  
 หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................
 หมำยเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................
 คุณลักษณะ.................................................................................................................... ........................ 
รำยกำรที่ 3 
 ชนิด เครื่อง............................................................................ จ ำนวน............................... ............เครื่อง 
 ชื่อทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) ................................................................. ............................................................ 
 หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................
 หมำยเลขเครื่อง (Engine Number)......................................................................................................
 คุณลักษณะ.................................................................................................................... ........................ 
รำยกำรที่ 4 
 ชนิด เครื่อง............................................................................ จ ำนวน...........................................เครื่อง  
 ชื่อทำงกำรค้ำ (ยี่ห้อ) ...................................................................................................... ....................... 
 หมำยเลขผลิต (Serial Number) ..........................................................................................................
 หมำยเลขเครื่อง (Engine Number)...................................................................... ................................
 คุณลักษณะ.................................................................................................................... ........................ 

รวมทั้งสิ้นจ านวน .................................. รายการ   จ านวนพัสดุ (หน่วยนับ).....................................  
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 

ข้อตกลงในการยืมใช้พัสดุ  

 1. ข้อปฏิบัติของกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ 
    1.1 แนวทำงกำรบริหำรงำนกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ 
  1.1.1 กลุ่มฯ จะคัดเลือกสมำชิกภำยในกลุ่มฯ เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มเพ่ือท ำหน้ำที่
บริหำรกลุ่มฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  1.1.2 ควบคุมดูแลกำรใช้งำนกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำพัสดุ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำน
เทคนิคพร้อมที่จะใช้งำนตลอดเวลำ มีควำมปลอดภัย และมีจ ำนวนครบถ้วน 
  1.1.3 จัดท ำบัญชี หรือทะเบียนพัสดุ 
  1.1.4 จัดท ำบันทึกกำรใช้งำนและปัญหำของกำรใช้พัสดุ    
  1.1.5 กลุ่มฯ จะต้องจัดหำสถำนที่ที่เก็บรักษำพัสดุในสภำพที่ปลอดภัยจำกฝน แสงแดด และกำร
สูญหำย 
  1.1.6 ต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ระดับจังหวัดซึ่งเป็นส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยร่วมประชุมด้วย  

1.1.7 กลุ่มฯ โดยสมำชิกกลุ่มฯ ร่วมกันลงนำมรับผิดชอบพัสดุที่ยืม ในกรณีมีกำรเสียหำยหรือ
สูญหำยตำมข้อก ำหนดในสัญญำ  
  1.1.8 กลุ่มฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยสมทบใดๆ ที่อำจเกิดขึ น เช่น แรงงำนในกำรติดตั ง
เครื่องจักรฯ กำรปรับปรุงสภำพพื นที่หรือแหล่งน  ำ ฯลฯ 
  1.1.9 กลุ่มฯ จะให้ควำมร่วมมือกับผู้ให้ยืมในกำรให้เกษตรกรในพื นที่อ่ืนมำทัศนศึกษำหรือ
ฝึกอบรมในแปลงสำธิตหรือกำรน ำพัสดุไปสำธิต ณ สถำนที่ที่ผู้ให้ยืมก ำหนด 
  1.1.10 กลุ่มฯ จะได้รับกำรต่อสัญญำหรือข้อตกลงทุก 1 ปี ทั งนี ขึ นอยู่กับผลกำรประเมิน
กำรด ำเนินงำนว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นไปตำมแนวทำงของกำรโครงกำรหรือไม่ 
  1.1.11 กลุ่มฯ สละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ในกรณีที่ผู้ให้ยืมงดให้ควำมช่วยเหลือ
ใดๆ อีกต่อไปเนื่องจำกไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำหรือข้อตกลงหรือเหตุผลอันควรอ่ืนๆ 
  1.1.12 กลุ่มฯ จะจัดประชุมใหญ่สมำชิกกลุ่มฯ ทั งหมดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง โดยท ำกำร
ประชุมพร้อมกำรประชุมสรุปผลกำรท ำงำน โดยมีวำระกำรทบทวนคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มและกำรต่อ
สัญญำยืมพัสดุอยู่ในครำวเดียวกัน 
  1.1.13 กลุ่มฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ในคณะกรรมกำรบริหำรและสมำชิกกลุ่มฯ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมตำมที่ผู้ให้ยืมก ำหนด 

    1.2 กำรใช้งำน ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำพัสดุที่ยืมใช้ 
  1.2.1 กลุ่มฯ จะต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำพัสดุที่ยืมใช้เป็นรำยวัน และต้องบันทึกข้อมูลดังกล่ำว
เพ่ือกำรติดตำมประเมินผล 
  1.2.2 ในกรณีที่พัสดุ เกิดกำรเสียหำยเนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือใช้อย่ำงไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหำยขณะใช้เครื่อง ผู้ยืมใช้พัสดุนั นจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่ำเสียหำยทั งหมด 
  1.2.3 กลุ่มฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรที่จะท ำให้พัสดุอยู่ในสภำพดีดังเดิม 
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 2. ข้อปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มผู้ยืมใช้พัสด ุ
 2.1 สมำชิกกลุ่มฯ จะร่วมกันลงนำมรับผิดชอบพัสดุของโครงกำรตำมข้อก ำหนดในสัญญำยืม 
 2.2 สมำชิกกลุ่มฯ จะเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุมตำมที่กรรมกำรบริหำรกลุ่มก ำหนด
ทุกครั ง 
 2.3 ในกรณีที่สมำชิกกลุ่มฯ ไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มอำจจะพิจำรณำ
ให้พ้นจำกสมำชิกภำพโดยสมำชิกกลุ่มฯ ทุกคนสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด 
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หนังสือมอบอ านาจ 
ท ำท่ี……………………………………… 

                                                                วันที่...................................................... 

 

 กลุ่ม(ผู้ยืมใช้พัสดุ)..................................................ส ำนักงำนตั งอยู่ที่................................... ................... 
หมู่ที่...................ถนน.................................ต ำบล............. .........อ ำเภอ..........................จังหวัด........................... 
โทร.......................................โดย(1)......................................................ต ำแหน่ง...................................................
(2),..............................................ต ำแหน่ง............................................และ (3)........................................................ 
ต ำแหน่ง...............................................................เป็นผู้มอบอ ำนำจให้  (4)............................................................. 
อำยุ....................ปี สัญชำติ........................ต ำแหน่ง........................................และ (5)........................................... 
อำยุ.....................ปี สัญชำติ........................ต ำแหน่ง...............................................ท ำกำรแทนกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ
...........................................................................................................ในกำรท ำสัญญำยืมพัส ดุระหว่ำงส่วน
รำชกำรเจ้ำของพัสดุกับกลุ่มผู้ยืมใช้พัสดุ........................................................................และสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติม
สัญญำข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ำยสัญญำ สัญญำรับสภำพหนี เอกสำรเกี่ยวกับกำรขนส่งและอ่ืนๆ ตลอดจนกำร
ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรเจ้ำของพัสดุ ผู้ มอบอ ำนำจ     ขอรับผิดชอบใน
กำรกระท ำของผู้รับมอบอ ำนำจทุกประกำรตำมมติที่ประชุมใหญ่ของสมำชิกกลุ่ม             เมื่อวันที่
.......................เดือน.....................................พ.ศ. ................................. จนเสร็จกำรเพ่ือเปน็หลักฐำนข้ำพเจ้ำได้
ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว 

 

      (ลงชื่อ)(1)....................................ผู้มอบอ ำนำจ  (ลงชื่อ)(4)....................................ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

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

     ต ำแหน่ง....................................... ต ำแหน่ง..................................... 

 
 (ลงชื่อ)(2).....................................ผู้มอบอ ำนำจ (ลงชื่อ)(5)....................................ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

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

     ต ำแหน่ง....................................... ต ำแหน่ง................................ ...... 

 

      (ลงชื่อ)(3)......................................ผู้มอบอ ำนำจ 

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

     ต ำแหน่ง.......................................   
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    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจซึ่งได้ลงลำยมือชื่อ
ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

 

      (ลงชื่อ)(6)......................................พยำน (ลงชื่อ)(7)......................................พยำน 

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

       ต ำแหน่ง.......................................        ต ำแหน่ง....................................... 

 
(1)-(3) กรรมกำรบรหิำรกลุ่มผู้ยืมซึ่งผู้ยืมมคีวำมหมำยตำมที่ก ำหนดในค ำนิยำม จ ำนวน 3 คน เป็นผู้มอบอ ำนำจ 
(4)-(5) กรรมกำรกลุม่บริหำรกลุ่ม ตำมข้อ (1)-(3) 
(6)-(7) ผู้ให้ยืม/เจ้ำหน้ำที ่
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หนังสือสัญญาค้ าประกัน 

ท ำท่ี……………………………………… 

                                                                                    วันที่...................................................... 

ข้ำพเจ้ำทั งหลำยผู้มีรำยชื่อท้ำยสัญญำฉบับนี  เป็นสมำชิกกลุ่ม (กลุ่มยืม)............................................. 
.........................................ต ำบล..........................อ ำเภอ.................................จงัหวดั........................................
ขอท ำหนังสือสัญญำค  ำประกันให้ไว้ต่อส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมมีข้อควำมดังต่อไปนี  

 ข้อ 1 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม (1).............................................................................................., 
ได้ท ำสัญญำยืมพัสดุจำกส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม ตำมสัญญำลงวันที่...........เดือน. ....................พ.ศ. ........... นั น 
ข้ำพเจ้ำทุกคนได้รับและมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม(1)..................................................................... 
เป็นผู้ท ำสัญญำยืมดังกล่ำวแทนสมำชิกทุกคน และข้ำพเจ้ำทุกคนยินยอมผูกพันตนเองเป็น*ผู้ค  ำประกันคณะ
กรรมกำรบริหำรกลุ่ม(1)...............................................................................................ตำมสัญญำยืมลงวันที่
(2)...........เดือน....................พ.ศ. ................กล่ำวคือหำกผู้ยืมไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำยืมที่ท ำไว้ กับผู้
ให้ยืม หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญำยืมซึ่งผู้ยืมจะต้องคืนพัสดุที่ ยืมก็ดี ช ำระค่ำปรับหรือ
ค่ำเสียหำยใด ๆ ตำมสัญญำยืมแก่ผู้ให้ยืมก็ดี ข้ำพเจ้ำทุกคนยินยอมรับผิดชอบโดยจะร่วมกับผู้ยืมคืนพัสดุที่ยืม
รวมทั งชดใช้ค่ำปรับและค่ำเสียหำยทั งหมดแก่ผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมไม่ต้องใช้สิทธิ์ทำงศำลก่อนอีกทั งผู้ให้ยืมไม่มี
หน้ำที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่ำวของผู้ยืมแต่ประกำรใดอีกด้วย  

 ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำยอมรับรู้และยินยอมด้วยในกรณีท่ีผู้ให้ยืมได้ยินยอมให้ผัดหรือผ่อนเวลำหรือผ่อนผันกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำให้แก่ผู้ยืม 

 ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค  ำประกันในระหว่ำงเวลำที่ผู้ยืมยังต้องรับผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขใน
สัญญำดังกล่ำว 

 ข้ำพเจ้ำทุกคนเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี เป็นอย่ำงดีแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำผู้ให้ยืม 

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

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

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

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

 
(ลงชื่อ)(3)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

                                                                                 (............................................) 
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(ลงชื่อ)(3)..............................................ผู้ค  ำประกัน                                                    

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

 

         (ลงชื่อ)(3)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

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

 

(ลงชื่อ)(4)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

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

                                                                                     เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
                                                                                 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในระดับจงัหวัด 

 

 (ลงชื่อ)(5)..............................................ผู้ค  ำประกัน 

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

       เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
                                                                              หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในระดับอ ำเภอ/ต ำบล 

 

 

 

 

 
หมำยเหต ุ

 (1) ชื่อกลุ่มผู้ยืมตำมควำมหมำยที่ก ำหนดในค ำนิยำม 
 (2) วันที่ตรงตำมหนังสือสัญญำยืม 
 (3) กรรมกำรบริหำรกลุ่มผู้ยืม/สมำชิกตำมเง่ือนไขที่ก ำหนด 
 (4) เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยระดับจังหวัด 1 คน เป็นผู้ค  ำประกันร่วม 
 (5) เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยระดับอ ำเภอ/ต ำบล 1 คน เป็นผู้ค  ำประกันร่วม 

*กำรค  ำประกัน 
มูลค่ำรวมน้อยกว่ำ 50,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 3 คน โดยกรรมกำรเป็นผู้ค  ำประกัน 
มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 50,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 5 คน โดยกรรมกำรทุกคนและสมำชิก (หำกจ ำนวนกรรมกำรมีน้อยกว่ำ 5 คน) เป็นผู้ค  ำประกัน 
มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 100,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 15 คน โดยกรรมกำรทุกคนและสมำชกิเป็นผู้ค  ำประกัน 
มูลค่ำรวมมำกกว่ำ 500,000 บำท ผู้ค  ำประกันรวมทั งหมด 20 คน โดยกรรมกำรทุกคนและสมำชกิเป็นผู้ค  ำประกัน 
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ชื่อ ที่อยู่ หลักทรัพย์ของผู้ค้ าประกัน 

และลายมือชื่อคู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

 
1. (1)  ชื่อ/สกุล........................................................................................... ..............................อำยุ..............ปี 

   บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.................................................................................................... ......... 
   ออกให้ ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ............... 
   อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่..............ถนน....................................ต ำบล/แขวง................ ......... 
   อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................ โทรศัพท์................................... 
   และคู่สมรสชื่อ............................................................................................................... ...................... 

      (2)  เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรค  ำประกัน ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
            โดยปลอดจำกภำระผูกพันใด ๆ ทั งสิ น ดังนี ................................................................................... ....... 
             ............................................................................................................................. ................................ 
             ................................................................................... .......................................................................... 
      (3) คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอมในกำรท ำสัญญำค  ำประกัน 
             ชื่อ/สกุล........................................................................................ ................................อำยุ..............ปี 

   บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.................................................................................................... ......... 
   ออกให้ ณ.....................................................เมื่อวันที่...... .....เดือน.................................พ.ศ............... 
   อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่..............ถนน....................................ต ำบล/แขวง................ ......... 
   อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................................ โทรศัพท์ ................................... 
   คู่สมรสของ.......................................................................................................ผู้ค  ำประกัน ได้รับทรำบ 
   ข้อควำมในสัญญำค  ำประกันแล้ว ยินยอมให้ ............................................................... ผู้ค  ำประกัน  
   ท ำสัญญำค  ำประกันได้ 
 
 
      ลงชื่อ........................................ ผู้ให้ควำมยินยอม 
      (...................................................................)  
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2. (1)  ชื่อ/สกุล............................................................................................................... ..........อำยุ..............ปี 
   บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี.................................................... ......................................................... 
   ออกให้ ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 
   อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่..............ถนน....................................ต ำบล/แขวง......................... 
   อ ำเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................................. .................. 
   และคู่สมรสชื่อ.....................................................................................................................................  

      (2)  เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรค  ำประกัน ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
            โดยปลอดจำกภำระผูกพันใด ๆ ทั งสิ น ดังนี ................................................................................... ....... 
             .......................................................................................................................... ................................... 
             ............................................................................................................................. ................................ 
      (3) คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอมในกำรท ำสัญญำค  ำประกัน 
             ชื่อ/สกุล........................................................................................ ................................อำยุ..............ปี 

   บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี........................................................... .................................................. 
   ออกให้ ณ.....................................................เมื่อวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. .............. 
   อยู่บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่..............ถนน....................................ต ำบล/แขวง......................... 
   อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................................ โทรศัพท์ ................................... 
   คู่สมรสของ.......................................................................................................ผู้ค  ำประกัน ได้รับทรำบ 
   ข้อควำมในสัญญำค  ำประกันแล้ว ยินยอมให้ ............................................................... ผู้ค  ำประกัน  
   ท ำสัญญำค  ำประกันได้ 
 
      ลงชื่อ........................................ ผู้ใหค้วำมยนิยอม 
      (...................................................................)  
 

 

 


