
 

               
 
 
 

คูมือ แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับ 
การใชทรัพยสินของราชการวาดวยการยืม 

โรงพยาบาลวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ประจำปงบประมาณ 2565 

  



แนวทางการยืมพัสด ุ
หนวยงานโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน ในโรงพยาบาลวังโปง ไดรับทราบ มีความเขาใจและถือปฏิบัติได

อยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการพัสดุและลดความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดขอผิดพลาดข้ึนได ในข้ันตอนและกระบวนการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ วาดวยการยืมพัสดุ

หรือทรัพยสินของทางราชการ 

 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 

ระเบยีบและหนงัสอืเวยีนทีเ่กีย่วของ 

  1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองให
มีการใชและการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด 

  มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 
การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและการจำหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

  2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

         ขอ 207 การใหยืม หรือนำพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะ
กระทำ มิได 

         ขอ 208 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผล และ 



กำหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรฐั 

       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 ใหกระทำไดเฉพาะเม่ือ
หนวยงานของรัฐผูยืมมีความจำเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการ และ
หนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด 
และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
                  ขอ 211 เม่ือครบกำหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป
คืนภายใน 7 วันนับแตวันครบกำหนดใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ ของ
หนวยงาน 
 

ค ำน ิย าม  
 
  “ห ัวหน าหน วยงานของร ัฐผ ูให ย ืม ” หมายถ ึง ห ัวหน าหน วยงานของร ัฐ ห ร อืผ ูท ีไ่ด ร ับมอบอำนาจ
จากผ ูว าราชการจ ังหว ัด  ให ดำเน ินการ ตามพ ระราชบ ญั ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อ จ ัดจ างและการบ ร ิห ารพ ัสด ุภ าคร ัฐ พ .ศ . 
2 56 0  และกฎกระทรวง ระเบ ยีบ  และป ระกาศท ีอ่ อกตามความ ในพ ระราชบ ัญ ญ ัต  ิโดยม อี ำนาจดำเน ินการในการ
บ ร ิห ารพ ัสด ุ ตามหมวด 9  การบ ร ิห ารพ ัสด ุ ส วนท ี่ 2  การย ืม  
  “การย ืมพ ัสด ปุ ระเภท ใช คงร ปู ” หมายถ ึง การย มืพ ัสด ุท ี่ม ีล ักษ ณ ะคงทนถาวร อาย ุการใช งานย ืน
นาน  ได แก  คร ุภ ัณ ฑ ห ร ือว ัสด ุท ี่ใช แล วไม หมดไป  
  “การย ืมพ ัสด สุป ระเภท ใช ส ิ้น เป ล อื ง” หมายถ ึง การย ืมส ิ่งของท ี่โดยสภาพ ม ลี ักษ ณ ะเม ิ่อ ใช แล ว
ย อมส ิ้น เป ล อื ง หมดไป  แป รสภาพ  หร ือ เป ล ีย่นสภาพ ไป ในระยะเวลาอ ันส ั้นห ร ือ ไม คงสภาพ เด มิ  
 

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



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 

ของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

หมวด 9 การบริหารพัสดุ สวนท่ี 2 การยืม  (ขอ 207 ถึงขอ 211) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที ่

 
 

           
 
 

10 นาท ี เจาหนาที ่

  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที ่

  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจาหนาที ่
2.หัวหนาเจาหนาที ่
3. หัวหนา
หนวยงานของรัฐ
หรือผูที่ไดรับมอบ
อำนาจ 

  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที ่
 
 

 
 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที)่ 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที)่ 
 
 

 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 

ของหนวยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 

 

เจาหนาทีพั่สดุของหนวยงานตรวจสอบ 

 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3.
อนุมัติ 

 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  

ไมอนุมัติ 
 



 



 
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.................... ดังนี ้
รายการ จำนวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการที่ยืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย 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 

 ยืมใชภายในโรงพยาบาลวังโปง  

 ยืมใชภายนอกโรงพยาบาลวังโปง  

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

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

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

 ไดสงพัสดุคืนแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

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

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

 ไดรับพัสดุคืนแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ........................................................................... ผูรบัคืนพัสดุ 

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

หมายเหต ุ
เม่ือครบกำหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดท่ีุใหยืมไป 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 

 


	2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
	ต่อข้อ 2และ 3ใบยืมพัสดุประเเภทใช้คงรูป

