
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๓     วันที่  ๓ มกรำคม  ๒๕๖๔  
เร่ือง   แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
           และ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

 ๑.เรื่องเดิม ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช)
ได้ด ำเนิน โครงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำนในสังกัด 
กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ  
หน่วยงำน และก ำหนดให้ EB๑๔ หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ 
ถูกต้อง นั้น 
 ๒. ข้อเท็จจริง  งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณศุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เรื่องแนวทำงกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและกำรยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำน ของรัฐ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรยืมพัสดุของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กำรใช้ ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันเป็นสำเหตุของกำรประพฤติมิชอบ  

 ๓. ข้อพิจารณา  ในกำรนี้  งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ขอควำม
เห็นชอบลงนำมประกำศ และแจ้งเวียนจัดท ำแนวทำงกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนถือปฏิบัติ   และ
ขออนุญำตเผยแพร่บนว็บไซต์ของหน่วยงำน ต่อไป 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  

     

         
 
 
 



แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๓ มกรำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : งำนพัสดุ ส ำนักงำนสำธำรณศุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูน เรื่องแนวทำงกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำง
หน่วยงำน ของรัฐ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรยืมพัสดุของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เพ่ือ
เป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้ ทรัพย์สินของรำชกำร และ
กำรยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันเป็นสำเหตุของกำรประพฤติมิชอบ  จึงขออนุญำตเผยแพร่โครงกำรดังกล่ำว      
ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง

                                
 

            
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอปากพะยูน 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

------------------------------------- 
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท าเป็นงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของ
หน่วยงานในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ของหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูก
ก าหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์กร ประเด็นการก ากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น 
 

   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ขอเรียนว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็น
สาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนด
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุ
ถึงการให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระท ามีได้ การยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดง
เหตุผลและก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลอ่ืนใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้  
   ๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม     
   ๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   ๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหาก
เกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม  



/๔. การยืม....... 
    ๔. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้ พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืนได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และ
ให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี ้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด 
และปรมิาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
    ๕. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 

   ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  โดยใช้ใบ
ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและ
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ตาม
เอกสารที่แนบนี้ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

     ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  
 

                                                                                                     
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ พท ๐๔๓๒/ว ๔                         ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอปากพะยูน           

            ถนนปากพะยูน-หารเทา   อ าเภอปากพะยูน 

         จังหวัดพัทลุง   ๙๓๑๒๐ 
 

          ๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส านักงาน 
       สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ                             
                  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

  ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่ง งานภายในของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ในการส่งเสริมมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงส่ง
แนวทางปฏิบัติดังกล่าว มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ขอให้หน่วยงานของท่านและผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุ และสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว 
    

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
            

                                            ขอแสดงความนับถือ 

                                                      .        
งานตรวจสอบภายใน 
โทร ๐๗๔ ๖๙๙๙๖๒๐ 



 
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ 

ประเภทใช้สิ้นเปลืองของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
*********************************** 

   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูนทราบหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการยืมพัสดุ หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ 
๒ การยืม 
   ค านิยาม 
   “ พัสดุครุภัณฑ์ "หมายถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานไม่
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิม 
   " ผู้ยืม "หมายถึงบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และหนักงาน
ราชการซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอกซึ่งยืมพัสดุไปเพ่ือใช้ประโยชน์
ของทางราชการ 
   “ ผู้ให้ยืม” หมายถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค 
 

ส่วนที่ ๒ การยืม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
 

   ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะ
กระท ามิได ้
   ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผล และก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
   (๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

/(๑) ราชการส่วนกลาง……… 
 



- ๒ - 
  (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
  (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณีก าหนด  
  (๓) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
   ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
    ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 

แนวทางการปฏิบัติในการยืนพัสดุ  
   ๑. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
สถานที่ที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน  
   ๑.๑ การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
อนุมัติเป็นผู้อนุมัติ  

๑.๒ การให้บุคคลอื่นยืม 
   -ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็นผู้อนุมัติ 
ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   -ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติราชการแทน)  
   ๑.๓ การให้บุคคลภายนอกยืมใช้การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ปฏิบัติราชการแทน) โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี  
   ๒. การคืนพัสด ุ 
   ๒.๑ พัสดุประเภทไข้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืน
นาน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 
   ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้
การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตามหนังสือ
หรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

/๒.๒พัสดุประเภท...... 
 
 
 



- ๓ - 
   ๒.๒ พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 
   ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภายในระยมเวลาที่
ก าหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 
    

   กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป 
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