
คู่มือแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยืมพสัดปุระเภทใช้คงรปูและการยืมพสัดปุระเภทใช้สิ้นเปลือง  
โรงพยาบาลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบรุ ี

**************** 

 วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานในโรงพยาบาลนายายอาม ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุ หรือทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง     ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม 

 คํานยิาม 
 “พัสดุครุภัณฑ์” หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียกายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม 
 “ผู้ยืม” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวรายรายเดือน ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เก่ียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ  
 “ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที ่2 
การยืม 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะกระทํามิได้ 
ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและ

กําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา   
ที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด 

(๓) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐน้ันกําหนด 
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ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของ
รัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
มีพัสดุน้ัน ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งน้ี โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป 
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 
 

แนวทางการปฏบิตัิในการยืมพสัด ุ
 1. การยืมพสัดุ ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจําเป็น และสถานที่ที่
จะนําพัสดุไปใช้และกําหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุช่ือ ตําแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 
  1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผูม้ีอํานาจ
อนุมัติ 
  1.2 การให้บุคคลยืม 
   ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุน้ันเป็น
ผู้อนุมัติ ได้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
  1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เท่าน้ัน และจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

 2. การคนืพสัด ุ
  2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 
  ผู้ยืมจะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรอืใช้การ
ไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซอ่มแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือหรือ
ข้อตกลงที่กําหนดไว้ 
  2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มลีกัษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสํานักงาน เป็นต้น 
  ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุทียื่ม 

 กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกําหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผู้มีอํานาจอนุมัติ
ให้ยืมทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป 

 

************************* 
   

 



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของโรงพยาบาลนายายอาม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ตามข้อ 2 และข้อ3 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  10 นาที 1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.เจ้าหน้าที่
พัสดุ 

2.  
 

30 นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3.  1-2 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4.  1-2 วัน 1.เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
2.หัวหน้าพัสดุ 
3.ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

5.   1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.ผู้รับผิดชอบ
พัสดุ 

6.   ผู้ยืม/ผู้ส่งพัสดุ 

7.  1-2 วัน ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่) 

8.  1-2 วัน ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

 

ผูข้อยืมพสัดกุรอกแบบฟอรม์ใบยืมพสัดปุระเภทคงรูป

รูป 

เจา้หนา้ที่พสัดตุรวจสอบ 

เสนอผ่านหวัหนา้พสัดขุองหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม 

หวัหนา้พสัด ุเสนอ

ความเห็นเพื่อพิจารณา

อนมุตั ิ

 

แ 

 

grnjv 

เ 

ไม่อนมุตั ิ อนมุตั ิ

ผูร้บัผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพสัดทุี่จะยืม 

ผูย้ืมพสัด/ุผูส่้งคืนพสัด ุ

ผูร้บัคืนพสัดตุรวจสอบพสัด ุ
กรณีช ารุด/

เสียหาย/สญู

หาย 

จดัเก็บพสัด ุ



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ
ของหนวยงาน โรงพยาบาลนายายอาม  

 หนวยงาน  โรงพยาบาลนายายอาม 

 วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 

ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 

กลุ่มงาน ...........................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่........................................................................................................................................................................... 

มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพ่ือ ..................................................... 

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

ต้ังแต่วันที.่..............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... ดังน้ี 
รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุน่ หมายเลขเครื่อง 

(serial Number)
หมายเลขครุภณัฑ์ ลักษณะพัสด ุ

(สี/ขนาด) ถ้ามี 
อุปกรณ์ประกอบ 

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด หรือใช้การไม่ได้

หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 

ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 

ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ 

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

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ   ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลนายายอาม        

 ยืมใชในหนวยงานภายในจังหวัดจันทบุรี  

ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ 

    (นางสาวพรปวีณ แสงสุรศักดิ�)       (นายไพศาล  สุยะสา) 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม 

 ได้ส่งพัสดุคนืแล้วเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

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

 ได้รบัพัสดุคนืแล้วเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 
เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วนั 
นับแต่วันท่ีครบก าหนด 




