
 
ประกาศโรงพยาบาลสูงเนิน 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โรงพยาบาลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการ
ขอยืมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือน าพัสดุประเภทใช้คงรูป และการ
ยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์ อักษร ที่แสดงเหตุผลและก าหนดวัน
ส่งคืนตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภท
ใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐดังนี้ 

1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้
ให้ยืม 

2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้าให้ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของ
รัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้
คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด 
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 

4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน และจะด าเนินการจัดหาได้ไม่
ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืม จะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือรับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วันนับแต่วันครบก าหนด 
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   ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ควบคุม ก ากับ ดูแลตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในโรงพยาบาลสูงเนิน และสามารถขอใบยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่    9   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
      

 

                           
                                                   (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                                      นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังกระบวนการยืมพสัดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ิ้นเปลอืงของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ของโรงพยาบาลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

10 นาท ี
1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ 

2 

 

10 นาท ี 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 

 

10 นาท ี 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 

 

10 นาท ี
1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
3.ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

5 

 

10 นาท ี 1.ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

6 

 

 
1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.ผู้รับผิดชอบพสัด ุ

7 

 

 ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพสัด ุ

8 

 

20 นาท ี
ผู้รับคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

9 
 

20 นาท ี
ผู้รับคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

 
     ลงช่ือ                           
                     (นายวิชาญ  คิดเห็น) 

อ านวยาารโรงพยาบาลสูงเนิน 

ผู้ขอยืมกรอกแบบฟอร์มใบยมืพสัดปุระเภทคงรูป 

ของโรงพยาบาลสงูเนิน 

จดัเก็บพสัด ุ

เจ้าหน้าที่พสัดขุองหนว่ยงานตรวจสอบ 

เสนอผา่นหวัหน้าเจ้าที่ของหนว่ยงาน ตามกรณีทีย่ืม 

อนมุตัิ  

ผู้ รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพสัดทุี่ยืม 

ผู้ยืมพสัด/ุผู้สง่คืนพสัด ุ

ไมอ่นมุตั ิหวัหน้าเจ้าทีเ่สนอความคดิเห็น 

เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
สง่เร่ืองคืน 

ผู้ รับคืนพสัดตุรวจสอบพสัด ุ ผู้ รับคืน



  

 



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรปูและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลสูงเนิน 
 

       วันที่ .............เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
 

ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง................................................. ........ 
หน่วยงาน...............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................. 
ขอยืมพัสดุตามรายการข้างล่างนี้ จาก โรงพยาบาลสูงเนิน สถานที่น าพัสดุไปใช้.............................................. 
ได้ยืมสิ่งของตามบัญชีรายการข้างล่างนี้   เพ่ือ............................................................... .................................... 
   การยืมพัสดุ   ภายในหน่วยงานรัฐเดียวกัน  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
   ขอยืมพัสดุประเภท  พัสดุคงรูป  พัสดุสิ้นเปลือง 
 

ตั้งแต่วันที่...........เดือน..................... พ.ศ. ............... และจะน าส่งคืนในวันที่............เดือน................... พ.ศ. ............. 
หากสิ่งของที่น ามาส่งคืนเกิดการช ารุด เสียหายใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไข ซ่อมแซม 
ให้คงสภาพเดิม โดยจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและ 
คุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

ล าดับ 
ที ่

หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ยืม            (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ 
        (..................................................)                        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................   ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่..........เดือน..................... พ.ศ. ..............   วันที่.............เดือน..................... พ.ศ. ............. 
 
(ลงชื่อ) .....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่  (ลงชื่อ) .....................................................ผู้อนุมัติ/ผอ. 
        (....................................................)                      . (.............................................) 
ต าแหน่ง......................................................            ต าแหน่ง...................................................... 
 
ได้รับสิ่งของตามรายการข้างต้นคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ส่งคืน           (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับคืน 
       (........................................................)                  (.....................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................  ต าแหน่ง.......................................................... 
วันที่........เดือน.......................พ.ศ....................           วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.................... 
 
 
หมายเหตุ  เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผูร้ับหน้าที่แทนมีหนา้ที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีครบ   
              ก าหนด 
 


