คูมือ แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสินของราชการ
โรงพยาบาลวังโปง
จังหวัดเพชรบูรณ
ประจําปงบประมาณ 2564

การยืมพัสดุ
การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของบุคลากรของหนวยงาน
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุ หรือ
ทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนที่ 2 การยืม
คํานิยาม
“พัสดุครุภัณฑ” หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม
“ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหนาหนวยงานของรัฐของราชการสวนภูมิภาค
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง
การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมนอกสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุวา
การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได การยืมพัสดุประเภท
ใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและ
กําหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ดังนี้
ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการ จะกระทํา มิได
ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผล และ
กําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ
ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของ
ตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคา
ที่เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
แลวแตกรณี กําหนด

(3) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐผู
ยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของรัฐผูใหยืม
มีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน
สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม
ขอ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแตวันครบกําหนดใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รฐั ของหนวยงาน

ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
หนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง
วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ.........................
ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง...............................................................................................
กอง/ศูนย/กลุมงาน .....................................................................................กรม .............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที.่ .....................................................................
มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพื่อ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที.่ ..............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี้
รายการ

จํานวน

ยี่หอ/รุน

หมายเลขเครื่อง
(serial Number)

หมายเลขครุภณ
ั ฑ

ลักษณะพัสดุ
(สี/ขนาด) ถามี

อุปกรณประกอบ

หมายเหตุ หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ

ตามรายการที่ยืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชํารุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม
ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............
ลงชื่อ ............................................................................ผูยืมพัสดุ
(...........................................................................)
เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ  ตรวจสอบแลวโดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจาหนาที่พสั ดุ
 ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลวังโปง
 ยืมใชภายนอกหนวยงานโรงพยาบาล
ลงชื่อ ..............................................................หัวหนาพัสดุ
(..............................................................)

ลงชื่อ........................................................................... ผูอนุมัติ
(.........................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการ ...........................................................................

 ไดสงพัสดุคนื แลวเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ.......................................................................... ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ
(.........................................................................)
 ไดรบั พัสดุคนื แลวเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ
(.........................................................................)

หมายเหตุ
เมื่อครบกําหนดยืม ใหผอู นุมัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน
นับแตวันที่ครบกําหนด

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ

ของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม)
ลําดับ
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
10 นาที 1. ผูยืมพัสดุ
2. เจาหนาที่พัสดุ

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของหนวยงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานตรวจสอบ

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม

3.
ไมอนุมัติ

10 นาที

เจาหนาที่พสั ดุ

10 นาที

เจาหนาที่พสั ดุ

20 นาที

1. เจาหนาที่พัสดุ
2.หัวหนาฝายคลัง
และพัสดุ
3. ผูอํานวยการ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย
1. ผูยืมพัสดุ
2. ผูรับผิดชอบพัสดุ

3.
อนุมัติ

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม

ผูยืม/ผูสง คืนพัสดุ

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ

จัดเก็บพัสดุ

กรณีชํารุด/
เสียหาย/สูญหาย

20 นาที

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสั ดุ)

20 นาที

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสั ดุ)

(นายสุรศักดิ์ จันทรเกตุ)
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

