
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี โทร. 0 7736 7075 ต่อ 101 

ที ่ สฎ 0032.301/-      วันที ่ 20  มกราคม  2565 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง และขออนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี  

         ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 

                                   
                             (นางสาวณิชาภา  อนุพันธ์) 
                                          เจ้าพนักงานธุรการ 
 

          
เห็นชอบ/อนุญาต 

 
 

                                (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 
          นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 

 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยบุรี โทร. 0 7736 7075 ต่อ 101 

ที ่ สฎ 0032.301/-      วันที ่ 20  มกราคม  2563 

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

         ด้วย โรงพยาบาลชัยบุรี ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2  การยืม นั้น 

 ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
และประเภทใช้สิ้นเปลือง ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                            
     
                               (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 
         นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางปฏิบัต ิ
การยืมพัสดุประเภทคงรูป 

และ 
วัสดุประเภทสิ้นเปลือง 

 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทคงรูป 

ของหน่วยงานโรงพยาบาลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชัยบุรี  ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 

ค านิยาม 
 “พัสดุครุภัณฑ์”  หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนยาว           
ไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม 
 “ผู้ยืม” หมายถึงบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ      
ซึ่งปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคลากรภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพ่ือใช้ประโยชน์ของ
ทางราชการ 
 “ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของส่วนราชการภูมิภาค 

ส่วนที่ 2  การยืม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะกระท ามิได้ 
 ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิด
ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย 
ของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตาม 
ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 
 

/(2) ราชการ... 
 



  (2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรอืเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
  (3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 
7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติให้การยืมพัสดุ 
  1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
สถานที่ที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 
     1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
อ านาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ 
     1.2 การให้บุคคลยืม 
      - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ  
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค 
     1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของส่วนราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
  2. การคืนพัสดุ 
     2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งาน   
ยืมนาน ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 
   - ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย
หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตาม
หนังสือหรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
   - กรณีไม่ได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วัน ท าการ นับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่รายงานผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเพ่ือสั่งการต่อไป 
 
 

             (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 
         นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 

 

 
 



แนวทางปฏิบัติ 
การยืมพัสดปุระเภทคงรูป 

และ 
วัสดุประเภทสิ้นเปลือง 

 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุร ี จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

 
 
 
 



 
แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

ส าหรับโรงพยาบาลชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชัยบุรี ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 

ค านิยาม 
 “วัสดุ” หมายถึง วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) เป็นสิ้นทรัพย์ที่ไม่มีอายุการใช้งาน ซื้อมาแล้วหมดสภาพ
ไปทันที ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก มีลักษณะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้แล้วหมดไป มักจะเรียกตามการใช้
งาน เช่น ใช้งานส านักงาน เรียกว่า วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า และใช้ใน
งานก่อสร้าง เรียกว่า วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
 “ผู้ยืม” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ 
 “ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค 

ส่วนที่ 2  การยืม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระท ามิได้ 
 ข้อ 208 การยืมวัสดุสิ้นเปลือง ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และ
ก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น เป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิดและปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

/2 แนวทางการปฏิบัติ.... 
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แนวทางการปฏิบัติให้การยืมพัสดุ 
  1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
สถานที่ที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 
 
       1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มี
อ านาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ 
     1.2 การให้บุคคลยืม  
   - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น 
เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค 
     1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดท าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี 
  2. การคืนพัสดุ   
     2.1 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 
    - ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 
   - กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วัน ท าการนับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่รายงานผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเพ่ือสั่งการต่อไป 
 
 
 
 
      (นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี) 
              นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
   

   

 

 



   - 

แบบฟอร์มการขอยมื พัสดปุระเภทสิ้นเปลือง (ภายในหน่วยงาน) 
โรงพยาบาลชัยบุร ี

 
เรียน  ผู้อ านวยการ................................................................... 
  ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................ส่วนราชการ/กลุม่งาน/งาน......................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืม พัสดุ.จากกลุ่มงาน/งาน...................................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
ในวันท่ี.............................เดือน.................................................พ.ศ...........................ดังรายการต่อไปนี้ 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
 
  ข้าพเจ้าจะส่งคืนวัสด/ุอุปกรณ์ที่ยมืดังรายการข้างต้นในสภาพเรยีบร้อย สมบรูณ์ในกรณีที่วัสดุ/อุปกรณ์ที่
ยืม ช ารุด เสียหาย ข้าพเจ้าและหน่วยงานยินดีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้สิ่งของอุปกรณเ์หล่านั้น ตามราคาทีเ่หมาะสม 
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
     (ลงช่ือ)......................................................ผู้ยืม 
                                                                  (...........................................................) 
     ต าแหน่ง....................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................. 
ความเห็นผู้มีอ านวยการ/ผู้แทน 
  (  ) อนุมัติ 
  (  ) ขัดข้อง เนื่องจาก................................................................................................................. 
 
  
     (ลงช่ือ)......................................................ผู้อนุมัติใหย้มื 
                                                                 (...........................................................) 
     ต าแหน่ง....................................................... 
กรณียมืวัสด/ุอุปกรณ์    วันท่ี...................................... 
 
...............................              ………………………….        
       ผู้ให้ยืม                              ผู้ยืม 

กรณีคืนวสัด/ุอุปกรณ์       วันท่ี.................................. 
 
...............................              ………………………….        
       ผู้รับคืน                              ผู้คืน 

 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
ส าหรับโรงพยาบาลชัยบรุ ี

 
หน่วยงาน........................................................................ 
วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ.............. 

. 
       ข้าพเจ้า..............................................................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
กอง/ศูนย์/กลุม่งาน...................................................................................กรม............................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.......................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ.....................................................................วตัถุประสงค์เพื่อ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป (ภายในหน่วยงาน) 
 ส าหรับโรงพยาบาลชัยบุรี 

  
วันท่ี.................เดือน......................................พ.ศ...................... 

 
ข้าพเจ้า...................................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ส่วนราชการ/กลุม่งาน/งาน ............................................................................ หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของหน่วยงาน.............................................................วตัถุประสงค์เพื่อ....................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแต่วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.............. ถึงวันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ.............. ดังนี ้
 

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลขเครื่อง  
(Serial Number) 

หมายเลข
ครุภณัฑ ์

ลักษณะพสัดุ
(สี/ขนาด) 

อุปกรณ์ประกอบ 

       

       

       

       

หมายเหต ุ: หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
          ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากมีความ
เสียหายใดๆหรือมีการสูญหายเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีโดยไม่มีเง่ือนไข  โดยจักท าการซ่อมแซมให้ใช้
การได้ดังเดิมหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ    อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่
เป็นอยู่ในขณะยืม ท้ังนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันท่ี.......       เดือน..............................พ.ศ...................... 
           

 ลงช่ือ................................................  ..ผู้ยืมพสัด ุ
                    (....................................................) 
เสนอ ผ่านหัวหนา้พัสดุ   ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว.................................................เจ้าหน้าท่ี 
  ยืมใช้ในหน่วยงานโรงพยาบาลชัยบุร ี  
  ยืมใช้ภายนอหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
 
ลงช่ือ .........................................หัวหนา้พัสด ุ        ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัต ิ
      (.................................................)                    (.....................................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................................... 

  ไดส้่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ.................... 
             ลงช่ือ....................................................ผู้ยมื/ผู้ส่งคืนพัสด ุ
                    (....................................................) 

  ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่............เดือน...................................พ.ศ.................... 
             ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับคืนพัสด ุ
                    (....................................................)  
 
หมายเหต ุ
เมื่อครบก าหนดยืม ใหผู้้อนุมัติให้ยมืหรือผูร้ับหน้าที่แทนมีหน้าทีต่ิดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลชัยบุรี  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลชัยบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลชัยบุรี 
 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชัยบุรี  
วัน/เดือน/ปี :  20 มกราคม  2565 
หัวข้อ : EB 15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและวัสดุประเภทสิ้นเปลือง 
รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่   
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 

3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน 

Link ภายนอก : โรงพยาบาลชัยบุรี  http://www.chaiburihospital.com/ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
               ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 
           
          (นางสุภาวดี งามประดิษฐ์)                                       (นางสาววิลาสินี ฉิมภกัดี) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ              ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
                                                                           วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

                                          (นายธีรนพ  ขาวประกอบ) 
                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                    วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565            
   



 

 


