
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/ว.13 วันท่ี    5   มีนาคม  2564      

เรื่อง  ขอสงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง,หัวหนาฝายทุกฝาย,หัวหนางานทุกงาน  

ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง ขอสงประกาศโรงพยาบาลวังโปง ลงวันท่ี    
๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลือง เพ่ือแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
   
 

   

     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

..................................... 

  เพ่ือเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ อันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในการใชทรัพยสินของราชการและการขอ
ยืมทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ ตลอดจนเปนไปตามขอกําหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีกําหนดการใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการนั้นจะ
กระทํามิได การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมและผูใหยืมตองตองถือ
ปฏิบัติใหเปนไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ  ของหนวยงานของรัฐ   

                   ดังนั้น จึงขอใหผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ ให
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองอยางเครงครัด  ตามแนวทางและเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
    ประกาศ  ณ วันท่ี   25  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2564 
 

  
 

        (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
                                          นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศโรงพยาบาลวังโปง 
วาดวยแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง  ไดรับทราบ มีความเขาใจ
และถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการพัสดุและลด
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขอผิดพลาดข้ึนได ในข้ันตอนและกระบวนการบริหารพัสดุ ของหนวยงานของรัฐ วาดวย
การยืมพัสดุหรือทรัพยสินของทางราชการ   

ระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ 
 1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
    มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครอง
ใหมีการใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด 
    มาตรา 113 การดําเนินการตามมาตรา 112 ซ่ึงรวบถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
 2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะ
กระทํา มิได 

                       ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร
แสดงเหตุผล และกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
                             (1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผู
ใหยืม 
                             (2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ ตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
                       ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม 
โดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ
ชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
                             (1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
                             (2) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาแลวแตกรณี กําหนด 
                             (3) หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 

 
........๒/ขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุ 
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                        ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะ
เม่ือหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด 
และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
                        ขอ 211 เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ี
ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนดใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 
ของหนวยงาน 

คํานิยาม 

  “หัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม”หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูท่ีไดรับมอบ
อํานาจจาก   ผูวาราชการจังหวัด ใหดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ โดยมีอํานาจ
ดําเนินการในการบริหารพัสดุ ตามหมวด  9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 2 การยืม 
            “การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป” หมายถึง การยืมพัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร อายุการใชงาน
ยืนนาน ไดแก ครุภัณฑหรือวัสดุท่ีใชแลวไมหมดไป  
            “การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง” หมายถึง การยืมสิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว
ยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 
  
                                        ......................................................... 
 

 



 

               
 
 
 

คูมือ แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับ 
การใชทรัพยสินของราชการ 

โรงพยาบาลวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ประจําปงบประมาณ 2564 

  



การยืมพัสด ุ
การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของบุคลากรของหนวยงาน 

โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง  ทราบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุ หรือ

ทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนท่ี 2 การยืม 

 คํานิยาม 

“พัสดุครุภัณฑ” หมายถึง สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลือง หมด

ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เม่ือเกิดความชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานได

ดังเดิม 

 “ผูใหยืม” หมายถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในฐานะ

หัวหนาหนวยงานของรัฐของราชการสวนภูมิภาค 

 
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 
การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมนอกสถานท่ีของหนวยงาน 
ของรัฐ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีระบุวา 
การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได การยืมพัสดุประเภท 
ใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและ 
กําหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ ดังนี้ 
ขอ 207 การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะกระทํา มิได 

ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผล และ 
กําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซ่ึง 
รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ 
รัฐ 

ขอ 209 ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด 
เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของ 
ตนเองหรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคา 
ท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(2) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา 
แลวแตกรณี กําหนด 



(3) หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 

ขอ 210 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือหนวยงานของรัฐผู 
ยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
มีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเปนลาย 
ลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน 
สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

ขอ 211 เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน 
นับแตวันครบกําหนดใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาท่ีรฐั ของหนวยงาน 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 

ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

 หนวยงาน   โรงพยาบาลวังโปง 

  วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง............................................................................................... 

กอง/ศูนย/กลุมงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................................... 

มคีวามประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพ่ือ ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ต้ังแตวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังน้ี 
รายการ จํานวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภณัฑ ลักษณะพัสด ุ

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชํารุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 
 ขาพเจาขอรับผดิชอบโดยไมมเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังน้ี ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงช่ือ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 

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

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ   ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจาหนาท่ีพัสดุ 

 ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลวังโปง  

 ยืมใชภายนอกหนวยงานโรงพยาบาล  

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหนาพัสดุ    ลงช่ือ........................................................................... ผูอนุมัติ 

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

        ตําแหนง ผูอํานวยการ ........................................................................... 

 ไดสงพัสดุคนืแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ.......................................................................... ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 

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

 ไดรบัพัสดุคนืแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 
เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป คืนภายใน 7 วนั  
นับแตวันท่ีครบกําหนด 



 

 

 
ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 

ของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม) 
 

ลําดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

           
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจาหนาที่พัสด ุ
2.หัวหนาฝายคลัง
และพัสด ุ
3. ผูอํานวยการ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรับผิดชอบพสัด ุ
 
 

 
 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

 
 

                                                                                                  (นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ) 
                                                                                      นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                                               ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหนวยงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจาหนาทีพั่สดุของหนวยงานตรวจสอบ 
 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
3.

อนุมัติ 
 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีชํารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไมอนุมัติ 

 


	บันทึกข้อความแจ้งเวียน
	ประกาศโรงพยาบาลวังโป่ง
	แนวทางปฏิบัติ

