คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
............................................................................
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในโรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุ
หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม
คานิยาม
“พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ” หมายถึ ง สิ่ ง ขอที่ โ ดยสภาพมี ลั ก ษณะคงทนถาวร มี อ ายุ ก ารใช้ ง านยื น นาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม
“ผู้ยืม” หมายถึง บุ คคลของหน่ว ยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลู กจ้างประจา และ พนักงานราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอกซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อประโยชน์ ของทาง
ราชการ
“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 2 การยืม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้ บุ ค คลยื มใช้ภ ายในสถานที่ ข องรัฐ เดี ยวกั น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ าหน่ว ยงาน
ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ ายืมไปในใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ ยื มพัส ดุป ระเภทใช้ ค งรู ปจะต้ อ งน าพัส ดุนั้น มาส่ ง คืน ให้ ในสภาพที่ ใช้ก ารได้เรี ย บร้ อ ย
หากเกิ ด ช ารุ ด เสี ย หาย หรื อ ใช้ ก ารไม่ ไ ด้ ห รื อ สู ญ หายไป ให้ ผู้ ยื ม จั ด การแก้ ไ ขซ่ อ มแซมให้ ค งสภาพ เดิ ม
โดยเสี ย ค่าใช้จ่ ายของตนเองหรื อชดใช้เป็นพัส ดุประเภท ชนิด ขนาด ลั กษณะและคุณภาพอย่างเดียวกั น
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และ ราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กระทรวงมหาไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตาหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด

ข้อ 210...

-2ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ หน่วยงานของรัฐ
ผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ หน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจั ดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิ ดและปริมาณ
เช่นเดียวกับส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อ ครบกาหนดยื ม ให้ ผู้ ยืมหรือผู้ รับหน้า ที่ แทนมีห น้ าที่ ติด ตามทวงพัส ดุ ที่ให้ ยื ม ไปคื น
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจาเป็นและสถานที่
ที่จะจาพัสดุไปใช้และกาหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตาแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน
1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
อานาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ
1.2 การให้บุคคลยืม
- ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกับ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
- ยื มใช้น อกสถานที่ห น่ว ยงาน จะต้องได้รับ อนุมั ติจ ากหั ว หน้ าหน่ว ยงานของรั ฐ
(ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติราชการแทน)
1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้น และ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ปฏิบัติราชการแทน โดยจัดทาเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
2. การคืนพัสดุ
2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งาน
ยืนนาน ได้แก่ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น
ผู้ยืมจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหายหรือใช้
การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ ตามหนังสือ
หรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อ ใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสานักงาน เป็นต้น
ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภายในระยะเวลาที่
กาหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม
กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วัน แต่วันครบกาหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายงานผู้มีอานาจ
อนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป

Flow Chart ขั้นตอนการขอ
ที่
1

2
3

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ใช้งาน/ผู้ยืม

หัวหน้างานของ
ผู้ใช้งาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยืม/คืนพัสดุประเภทใช้
ดังรูป โดยระบุรายละเอียดข้อมูล ของผู้ใช้งาน เหตุผล
ความจาเป็นต้องใช้งานกาหนดการส่งคืน รายการที่ยืม
พร้อมลงลายมือชื่อ
- ลงนามในแบบฟอร์มการยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

ลงนาม
สภาพไม่พร้อมใช้

ตรวจเช็สภาพ

4

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้ง

5

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

ลงนาม
ไม่อนุมัติการยืม

ลง
นามอนุมัติ

6

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7

ผู้ใช้งาน/ยืม

8

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป และตรวจเช็คสภาพ
พัสดุตามรายการที่ผู้ใช้งานยืม ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน
หรื อ ไม่ ถ้ า มี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง านให้ เ สนอแบบฟอร์ ม ฯ
ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งลงนาม
- ลงนามในใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป
*** กรณียืมใช้นอกสถานที่ห น่ว ยงานให้ เสนอหั ว หน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดในฐานะหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ของ
ราชการส่วนภูมิภาค ลงนามอนุมัติการยืม
- รับใบยืม/คืนพัสดุประเภทใช้คงรูป พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องและจั ดเตรีย มพัส ดุต ามใบยืม คืน พั ส ดุ ใ ห้
ผู้ใช้งาน
- นาพัสดุที่ยืมไปมาคืนแก่ผู้ให้ยืม

รับใบยืม/คืนพัสดุ

คืนพัสดุ

ตรวจเช็สภาพ
ไม่
ปกติ

- ตรวจเช็ ค สภาพพั ส ดุ ต ามรายการในใบยื ม /คื น
ว่าครุภัณฑ์นั้น มี สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม
หรือไม่

สภาพปกติ
ชดใช้
พัสดุ

จัดเก็บพัสดุ

- พัสดุที่มีสภาพปกติให้รับคืนและจัดเก็บพัสดุนั้นไว้ในที่
จัดเก็บ และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
- พัสดุที่ไม่ได้อยู่ในสภาพปกติให้ผู้ยืมทาการชดใช้พัสดุ
นั้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 ข้อ 209

