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แนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชท้รพัย์สนิของราชการที่ถูกต้องและขั้นตอนการขออนญุาต 

เพื่อยืมทรพัย์สินของราชการไปใชป้ฏบิตัใินหน่วยงาน 
โรงพยาบาลตราด สํางานงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 
การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 - 211 การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการน้ันจะกระทํามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ต้องทํา
หลักฐานการยืมเป็นลานลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และกําหนดวันส่งคืนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานภาครัฐ ดังน้ี 

๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน

ซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดชํารุด

เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืม 

4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน ดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ี โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้จะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

5. เมื่อครบกําหนดยมื ให้ผู้ให้ยืมหรอืผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน 
นับแต่วันครบกําหนด 

 

ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองโดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของเจ้าหน้าที่รัฐของโรงพยาบาลตราด สํางานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 



ผังกระบวนการยืมพัสดุพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของโรงพยาบาลตราด สํางานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 207 ถึงขอ้ 209 (การยืม) 

 
ลําดับ ผังกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1  
            ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยมืพัสดุประเภทคงรูปของ 
      หน่วยงานโรงพยาบาลตราด สํางานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ผู้ยืม 
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

                  
                      เจ้าหน้าทีพั่สดุของหน่วยงานตรวจสอบ 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
               เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงานตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
 
       3.                                                                      3. 
   ไม่อนุมัติ              หัวหน้าพัสดุ เสนอควมเห็น                  อนุมัติ 
                                เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสดุ 
3. ผู้อํานวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

  
                     ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 
 

1. ผู้ยืม 
2. ผู้รับผิดชอบพัสดุ 

  
                                   ผู้ยืมพัสดุ/ผู้สง่คืน 
 

ผู้ยืม/ผูส้่งคืนพัสดุ 

   
           ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ                           กรณีชํารุด/ 
                                                                   เสียหาย/สูญหาย 
 

ผู้รับคืน(เจ้าหน้าที่
พัสดุ) 

  
                                     จัดเก็บพัสดุ 
 

ผู้รับคืน(เจ้าหน้าที่
พัสดุ) 

 
 
 
 
 



ใบยืมพสัดปุระเภทใชค้งรปู และพสัดปุระเภทใชส้ิน้เปลืองของเจ้าหนา้ที่รัฐ 
ของโรงพยาบาลตราด สํางานงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด 

วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า............................................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................กลุ่มงาน..................................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ..........................................................วัตถุประสงค์…………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................. 
ต้ังแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ. .................. ถึงวันที่............เดือน......................พ.ศ. ..................ดังน้ี 
 
รายการ จํานวน ย่ีห้อ/รุ่น หมายเลขเคร่ือง 

(Serial Number) 
ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถ้ามี 
อุปกรณ์ประกอบ 

      
      
      
      

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
ตามรายการท่ียืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพท่ีใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชํารุด 

หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท 
ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ......... 
 
                                                               ลงชื่อ...............................................................ผู้ยืนพัสดุ 
                                                                     (..............................................................) 
 

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ     ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
    ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลตราด 
    ยืมใช้นอกหน่วยงาน 
 
ลงชื่อ .............................................................หัวหน้าพัสดุ                   ลงชื่อ .............................................................ผู้อนุมัติ 
       (............................................................)                                         (............................................................) 
                                                                                       ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ..................................... 
     ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

                                                         ลงชื่อ...............................................................ผู้ยืนพัสดุ/ผู้สง่คืนพัสดุ 
                                                               (..............................................................) 

     ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

                                                         ลงชื่อ...............................................................ผู้รับคืนพัสดุ 
                                                               (..............................................................) 

 
หมายเหตุ 
เม่ือครบกําหนดยืม ให้ผู้อนุมัติหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีครบกําหนด 


