
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       28  มกราคม  2565  

เร่ือง  ประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

   เรื่องเดิม 
   ดวยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระบุวา 
"การใหยืมหรือนําไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได" การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปนลายลักอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ ขอ 207 - 211  

   ขอเท็จจริง 
   โรงพยาบาลสวางอารมณ ยังมีไดมีการดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช
คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองท่ีชัดเจน  

   ขอพิจารณา 
   ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปพิจารณาแลว เพ่ือใหการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปแลการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลือง เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงจัดทําประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

   ขอเสนอ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด 
   1. ลงนามในอนุมัติใหดําเนินการ 
   2. ลงนามในบันทึกแจงเวียนประกาศฯ 
   3. อนุมัติใหนําประกาศข้ึนเผยแพรทางเว็บไซตของโรงพยาบาล  

 
 
 

 (นางสุมาลย  โชติชวง) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

               ทราบ/อนุญาต 
 

 
          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       28  มกราคม  2565  

เร่ือง  แจงเวียนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  

เรียน หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ 

   ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสวางอารมณ ไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลสวางอารมณ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปแลการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เพ่ือใหการยืมพัสดุ ประเภทใช
คงรูปแลการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   ในการนี้เพ่ือใหบุคลากรทุกรับทราบ เขาใจ และปฏิบัติอยางถูกตอง เก่ียวกับการยืมพัสดุประเภท ใช
คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง จึงเห็นควรแจงเวียนประกาศดังกลาวใหทราบโดยท่ัวกัน และขอให หัวหนา
งานและกลุมงานแจงผูใตบังคับบัญชาทราบดวย  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 

 (นางสุมาลย  โชติชวง) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

               ทราบ/อนุญาต 
 

 
          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 



 
ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปแลการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

     

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือน า
พัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ทางราชการนั้นจะกระท ามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืม ต้องท า หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐการให้
บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐดังนี้ 
 1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้า หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบสะดุดนั้นแต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหน่วยงานของรัฐ 
 3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหาก
เกิดช ารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมท าการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือใช้เป็นวัสดุประเภทชนิดขนาดลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงิน
ตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม  
 4. การยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรั ฐให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วนจะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการณ์และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนานๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตนและให้
มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรทางนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐกู้ยืมจะต้องจัดหาวัสดุประเภทชนิดและ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
 5. เมื่อครบก าหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 
7 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด  



 ในการนี้  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบ อ านาจ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง รวมถึงผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป
และวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามแนบท้ายประกาศนี้ ตลอดจนแจ้งให้บุคลากรทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 
 
 
 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
 หน่วยงาน .............................................................................................. 

  วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 

กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 

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 

 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์   ยืมใช้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  อื่น .ๆ.......................................................................... 

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

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

        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ........................................................................... 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 
เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วนั  
นับแต่วันท่ีครบก าหนด 

 
 



 
ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 
 

           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสด ุ
3. ผู้อ านวยการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. ผู้รับผิดชอบพสัด ุ
 
 

 
 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดปุระเภทคงรูป 
ของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผ่านหัวหนา้พัสดุของหนว่ยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 
 

หัวหน้าพัสด ุเสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสด/ุผูส้่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไม่อนุมัติ 

Z 



 แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
 
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ป  28  มกราคม  2565        

หัวขอ MOIT_15_หนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองและ
มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงาน                               

รายละเอียดขอมูล                                                                                                         .       

          - บันทึกขอความลงนามขอสั่งการอยางเปนทางการแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุฯ            
          - แนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ระหวางหนวยงานของรัฐยืมใชภายในสถานท่ีของ
หนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ   
          - แนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ระหวางหนวยงานของรัฐ  
          - หนังสือแจงเวียนแนวปฏิบัติฯ  
  
  
                    
           
                    
URL ท่ีนําข้ึนเผยแพร                                                                                
หมายเหตุ........................................................................................................................................................ 

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

                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 (นางสุมาลย  โชติชวง) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
      วันท่ี   28  มกราคม  2565                 วันท่ี   28  มกราคม  2565                
               

ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นายพรชัย  ธูปบูชา) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี   28  มกราคม  2565 

 


