
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร o-๕๓๖18080-2 
ที่  มส ๐๐๓๒.๓๐๑/612                    วันที่  27  มกราคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยมืพัสด)ุ เวียนแจ้งแนวทางและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

เรื่องเดิม 
 ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิ
ภาพ ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใน EB 14 ก าหนดให้หน่วยงานมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ไดด้ าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่ถูกต้อง ( กรณีการยืมพัสดุ ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้
ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และการยืม
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ของโรงพยาบาลสบเมย 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (กรณีการยืมพัสด)ุ เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการ 
 2. ลงนามในหนังสือแจง้เวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 

3. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 

(นางวาสนา  วงศ์มิตร) 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

 
 
 

(นายจักรี  คมสาคร) 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 

 



แนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลสบเมย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้ง  

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการยืมพัสดุ  

 ตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ส่วนที่ 2 การยืม ระบุดังนี้ 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท า
มิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒)   การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ       

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ  ๒๐๙  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อยหากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

(๒) ราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 

(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระท าได้เฉพาะ    

เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วนจะด าเนินการจัดหาได้ไม่ ทันการ       
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุน้ัน ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ของตน 
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 

โดยแนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ  สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  ดังน้ี 

1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
และสถำนที่ ที่จะน ำพัสดุไปใช้และก ำหนดเวลำที่ส่งคืน พร้อมระบุช่ือ ต ำแหน่ง และหน่วยงำนของผู้ยืมให้
ชัดเจน 

 
 
 
 

/1.1 กำรยืม..... 
 
 



 
    1.1 กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำน ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้มี

อ ำนำจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ 
   1.2 กำรให้บุคคลยืม   
    - ยืมใช้ภำยในสถำนที่หน่วยงำนเดียวกัน ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็น

ผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็นต้น 
        - ยืมใช้นอกสถำนที่หน่วยงำน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 

ได้แก่ ผู้ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค 
(ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล) สำมำรถอนุมัติให้ยืมได้ 
   1.3 กำรให้บุคคลภำยนอกยืมใช้ กำรยืมใช้ดังกล่ำวจะตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของทำง
รำชกำรเท่ำนั้น และต้องไดร้ับอนมุัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้มีอ ำนำจอนุมัตเิป็นผู้อนุมัติโดยจัดท ำ
เป็นหนงัสอื แล้วแต่กรณี 
   2. การคืนพัสดุ 
     2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป หมำยถึง กำรยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถำวร อำยุกำรใช้งำนยืน
นำน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
     ผู้ยืมจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุดเสียหำย     
หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้     
ตำมหนังสือหรือข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ 
     2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง หมำยถึง กำรยืมพัสดทุี่มีลกัษณะโดยสภำพเมือ่ใช้งำนแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรอืไม่คงสภำพเดิมอกีต่อไป เช่น วัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เป็นต้น 
       ผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุประเภท ชนิด และปริมำณเดียวกัน ส่งคืนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ำกับมูลค่ำพัสดุที่ยืม 
      กรณีมิได้รับพัสดุคืนภำยใน 7 วันท ำกำรนัดแต่วันครบก ำหนด ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่รำยงำน 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งกำรต่อไป 
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