
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร โทร 0 7759 1179                                         

ที ่  ชพ 0532/ ว506 วันที ่  29   ธันวำคม  2563   

เรื่อง    ขอส่งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุ
ถึงกำรให้ยืมหรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรนั้นจะกระท ำมิได้ กำรยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์
อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนดวันส่งคืน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คง
รูประหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรและกำรขอยืม
ทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตำมข้อก ำหนดในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว ขอส่งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คง
รูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว และผังกระบวนกำรยืมพัสดุประเภทคง
รูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้ำหน้ำที่รัฐของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว และ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ขอเจ้ำหน้ำที่รัฐ ฯ เพ่ือถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดต่อไป ดังรำยละเอียดที่แนบท้ำยมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 
 
 
   (นำยสุทธิพงศ์  เหล่ำศิริวุฒิ) 
     สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แนวทางการขอยืมพัสดุของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำทรำบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรยืมพัสดุ 

หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กำรยืม 

ค านิยาม 
"พัสด"ุ หมำยถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
"พัสดุประเภทใช้คงรูป" หมำยถึงพัสดุที่มีลักษณะคงทนถำวร อำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลืองหมดไป 

หรือเปลี่ยนสภำพไป่ในระยะเวลำอันสั้น เมื่อเกิดควำมช ำรุดเสียหำยแล้วสำมำรถซ่อมแซม ให้ใช้งำนได้ดังเดิมได้แก่ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

"พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง" หมำยถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภำพเมื่อใช้งำนแล้ว สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คง
สภำพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

"ผู้ยืม" หมำยถึง บุคลำกรของหน่วยงำน ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และหนักงำนรำชกำร ซึ่งรำชกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนที่เดียวกันกับหน่วยงำนผู้ให้ยืม หรือบุคคลภำยนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพ่ือใช้ประโยซน์ของทำงรำชกำร 

"ผู้ให้ยืม" หมำยถึง หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค 

ส่วนที่ ๒ การยืม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒๐๗ กำรให้ยืม หรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำร ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร จะกระท ำมิได้ 
ข้อ ๒๐๘ กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และ

ก ำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำน

ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อยหำกเกิดช ำรุด

เสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม โดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเองหรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) รำชกำรส่วนกลำง และรำชกำรส่วนภูมิภำค ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
(๒) รำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหำดไทยกรุงเทพมหำนครหรือ เมืองพัทยำ 

แล้วแต่กรณี ก ำหนด 
(๓) หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนของรัฐนั้นก ำหนด 
 
 
 
 
 



 
ข้อ ๒๑๐ กำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อหน่วยงำนของรัฐ

ผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม มีพัสดุ
นั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตน และมีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุเป็นประเภท ชนิดและปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของ
รัฐผู้ให้ยืม 

 
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน ภำยใน ๗ 

วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ 

๑. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นและสถำนที่ที่จะน ำ
พัสดุไปใช้และก ำหนดเวลำที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต ำแหน่ง และหน่วยงำนของผู้ยืมให้ชัดเจน 

 ๑.๑ กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำน จะต้องได้รับอนตุิจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้มีอ ำนำจอนมุัติเปน็ผู้อนุมัต ิ
 ๑.๒ กำรให้บุคคลยืม 

- ยืมใช้ภำยในสถำนที่หน่วยงำนเดียวกัน ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็นผู้อนุมัติ 
ได้แก่ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 

-ยืมใช้นอกสถำนที่หน่วยงำน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค 
 ๑.3 กำรให้บุคคลภำยนอกยืมใช้ กำรยืมใช้ดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร
เท่ำนั้น และต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค โดยจัดท ำเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
 ๑.๔ หน่วยงำนผู้ให้ยืมพิจำรณำอนุญำต ไม่อนุญำตให้ยืม แล้วแจ้งกลับหน่วยงำน 
ผู้ประสงค์ ที่จะยืมเพ่ือทรำบ 
 ๑.๕ เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน ๗ วัน นับ
แต่วันครบก ำหนด 
 ๑.๖ หำกผู้ยืมมีควำมประสงค์ที่จะยืมพัสดุต่อ ให้ท ำหลักฐำนกำรยืมใหม่ 

๒. การคืนพัสดุ 
 ๒.๑ พัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำ
รดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตำม
หนังสือหรือข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ 
 ๒.๒ พัสตุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหำหัสดุประเภท ชนิด และปริมำณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้
ยืมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ำกับมูลค่ำพัสดุที่ยืม 

กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงาน ผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผังกระบวนกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทวิ 

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 209 
 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1  10 นำที 1. ผู้ยืมพัสด ุ

2. เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

2  10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

3  10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

4  ๒0 นำที 1. เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ
2.หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำท่ี  
3.สำธำรณสุข
อ ำเภอ หรือผูไ้ดร้ับ
มอบหมำย 

5   1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ

6   ผู้ยืม/ผูส้่งคืนพัสด 

7  ๒0 นำที ผู้รับคืนพสัด ุ
(เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ) 

8  ๒0 นำที ผู้รับคืนพสัด ุ
(เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ) 

 
 
 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดปุระเภทคงรูป  

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหนา้พัสดุของหนว่ยงาน 

 ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

หัวหน้าพัสดุ  
เสนอความเห็น เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

จัดเก็บพัสด ุ



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

      หน่วยงาน ....................................................... 

วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
  
      ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง........................................................................................................................ 
งาน ................................................................................................หนว่ยงาน...................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่.......................................................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถปุระสงค์เพือ่ ........................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันที่...............เดอืน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี ้

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น 
หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครภุัณฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) ถ้ามี 

อุปกรณ์ประกอบ 

              
       
              
              
              
หมายเหต ุ หำกกรอกรำยกำรไมเ่พยีงพอให้เขียนในใบแนบ 
             ตำมรำยกำรที่ยืมข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี และส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดกำรช ำรุด หรือใช้กำรไม่ได้หรือ
สูญหำยไป ข้ำพเจ้ำจะจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพ       
อย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
            ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
  
                                    ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ 
                                            (...........................................................................) 
เสนอ ผ่ำนหัวหน้ำพัสด ุ  ตรวจสอบแล้วโดย  นำย/นำง/นำงสำว ..................................................................................เจ้ำหน้ำที่พสัดุ 
 ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอปะทิว/ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 

      ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้ำพัสด ุ                          ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ 
             (.............................................................)                                                (.........................................................................) 
                                                                                                                           สำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว 
 ได้ส่งพสัดคุืนแล้วเมือ่วันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
                  ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
                        (.........................................................................) 
 ได้รับพัสดุคนืแลว้เมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
                  ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับคืนพัสดุ 
                        (.........................................................................) 

หมายเหตุ    เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน   
                    นับแต่วันที่ครบก าหนด 

 


