แนวทางการขอยืมพัสดุของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุ
หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม
คํานิยาม
“
พัสดุ”
หมายถึง
พัสดุประเภทใช้คงรูป
และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม
ได้แก่
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น
“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว สิ้นเปลืองหมดไป
หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป
เช่น
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
“ผู้ยืม” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการซึ่ง
ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ
ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผุ้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 2 การยืม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทํามิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
และกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างของหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐตน และมี
หลักฐานการยืมเป็น
-2-

/ลายลักษณ์อักษร...

ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิดและ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกําหนด
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
1.การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทําหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจําเป็นและสถานที่ที่จะนํา
พัสดุไปใช้และกําหนดเวลาส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตําแหน่ง และตําแหน่งของผู้ยืมให้ชัดเจน
1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
อํานาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ
1.2 การให้ยืมบุคคล
- ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็น
ผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้
ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค
1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้นและต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดทําเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
1.4 หน่วยงานผู้ให้ยืมพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ยืม แล้วแจ้งกลับหน่วยงานผู้ประสงค์ที่จะ
ยืมเพื่อทราบ
1.5 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7
วัน นับแต่วันที่ครบกําหนด
1.6 หากผู้ยืมมีความประสงค์ที่จะยืมพัสดุต่อ ให้ทําหลักฐานการยืมใหม่
2. การคืนพัสดุ
2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตามหนังสือ
หรือข้อตกลงที่กําหนดไว้
2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืน
ให้ผู้ยืมในระยะเวลาที่กําหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม
กรณีที่ได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันทําการนับแต่ครบกําหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผู้ที่มี
อํานาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
หน่วยงาน..................................................................................................................... .......
วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้า...............................................................................ตาแหน่ง............................... ..............................................................
กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน.................................................................................กรม ...................... ..........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.............................. .......................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัส ดุของ............................................................... ...........วัสดุประสงค์เพื่อ...............................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน................................พ.ศ. .................ถึงวันที่................เดือน...... .....................พ.ศ. .........................ดังนี้
รายการ

จานวน

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลขเครื่อง
(serial Number)

หมายเลขครุภัณฑ์

ลักษณะพัสดุ

อุปกรณ์ประกอบ

(สี/ขนาด) ถ้ามี

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ
ตามรายการที่ยมื ข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพทีใ่ ช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชารุด หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดี ยวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาทีเ่ ป็นอยู่ขณะยืม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน...............................พ.ศ. .................
ลงชื่อ...........................................................ผู้ยืมพัสดุ
(...........................................................)
เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลงชื่อ....................................................................หัวหน้าพัสดุ
(....................................................................)

ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติ
(....................................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ......................................................................
ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที.่ ................เดือน.......................................พ.ศ. .....................
ลงชื่อ...................................................................ผู้ยมื /ผู้ส่งคืนพัสดุ
(....................................................................)
 ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. .....................
ลงชื่อ....................................................................ผู้รบั คืนพัสดุ
(....................................................................)

หมายเหตุ
เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนด

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
ตาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๐๗ ถึงข้อ ๒๐๙ (การยืม)
ลาดับ
ผังกระบวนงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑
๑๐ นาที ๑.ผู้ยืมพัสดุ
ยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
๒.เจ้าหน้าที่พัสดุ
ของหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม

๓.

หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น

๓.

ไม่อนุมตั ิ

เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๐ นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๐ นาที

๑.เจ้าหน้าทีพัสดุ
๒.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสดุ
๓.ผู้อานวยการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบมาย
๑.ผู้ยืมพัสดุ
๒.ผู้รับผิดชอบพัสดุ

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่ยืม

ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ
ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ

ผูร้ บั คืนพัสดุตรวจสอบรับคืนพัสดุ

กรณีชารุ ด/

๒๐ นาที

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

๒๐ นาที

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

เสียหาย/สูญหาย

จัดเก็บพัสดุ

หมายเหตุ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๒๐๗ ถึงข้อ ๒๐๙ (การยืม)

