
 

คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ 

ประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

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

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืม
พัสดุหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที ่2 การยืม 
 ค านิยาม 
 “พัสดุครุภัณฑ์”  หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานไม่
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมือเกิดความช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม 
 “ผู้ยืม” หมายถึง บุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ พนักงานราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสถานเดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอกซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ 
 “ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชกส่วนภูมิภาค 
ส่วนที่ 2 การยืม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
 ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
 ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่สถานที่ของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน

ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก 
เกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตาม
ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราบการส่วนกลาง และ ราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมือง

พัทยา แล้วแต่กรณีก าหนด 
(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
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ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ 

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหารได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืมพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้โดยปรกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหารพัสดุเป็นประเภท ชนิด
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
      ข้อ 211 เมือครบก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้ยืมหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ 

1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจ าเป็นและสถานที่ 
ที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 

1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้มี 
อ านาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ 

1.2 การให้บุคคลยืม 
- ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุ นั้น 

เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่จองหน่วยงาน นั้น 
- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติราชการแทน) 
1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทาง 

ราชการเท่านั้น และ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ปฏิบัติราชการแทน) โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 

2. การคืนพัสดุ 
2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืน 

นาน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 
  ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดช ารุดเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพคงเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือหรือ
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 
  ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน  ส่งคืนให้ผู้ยืมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 
  กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายงานผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ยืมเพ่ือสั่งการต่อไป 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
1. ผู้ใช้งาน/ผู้ยืม  - กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยมื/คืนพัสดุประเภทใช้ดังรูป 

โดยระบุรายละเอียดข้อมลูของผู้ใช้งาน เหตุผลความ
จ าเป็นต้องใช้งานก าหนดการส่งคืน รายการทีย่ืมพร้อมลง
ลายมือช่ือ 

2. หัวหน้างานของ
ผู้ใช้งาน 

 - ลงนามในแบบฟอร์มการยมื/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
 

- รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป และตรวจเช็คสภาพ
พัสดุตามรายการที่ผู้ใช้งานยืม ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
ถ้ามีสภาพพร้อมใช้งานให้เสนอแบบฟอร์มฯ ต่อหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งลงนาม 

4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

 - ลงนามในใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป 

5. หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 

 *** กรณียืมใช้นอกสถานที่หน่วยงานให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วนภมูิภาค 
ลงนามอนุมัติการยืม 

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
  

 - รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องและจัดเตรียมพัสดุตามใบยืมคืนพัสดุให้ผู้ใช้งาน  

7. ผู้ใช้งาน/ผู้ยืม  
 
 

- น าพัสดุที่ยืมไปมาคืนแกผู่้ให้ยืม 

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ตรวจเช็คสภาพพัสดตุามรายการในใบยืม/คืน ว่าครุภณัฑ์
นั้น มีสภาพที่ใช้งานได้ตามปรกติเหมือนเดิมหรือไม ่
 
 
- พัสดุที่มีสภาพปรกติใหร้ับคืนและจัดเก็บพสัดุนั้นไว้ในท่ี
จัดเก็บและจัดเก็บแกสารเข้าแฟ้ม 
 

- พัสดุที่ไมไ่ด้อยู่ในสภาพปกติใหผู้ย้ืมท าการชดใช้พัสดุนั้น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง  
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Flow Chart ขั้นตอนการขอยืมพัสดุ 

กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม 

ลงนาม 

ตรวจเช็คสภาพ

สภาพไม่พร้อมใช้ 

ลงนาม 

ลงนามอนุมัติ

สภาพ 

ไม่อนุมัตกิารยมื 

รับใบยืม/คืนพัสดุ 

คืนพัสดุ 

ตรวจเช็คสภาพ 

ไม่
ปกต ิ

สภาพปกต ิ

จัดเก็บพัสดุ 

ชดใช้
พัสด ุ


