
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕476 1043 
ท่ี  นน.0932/ ว24                                        วันท่ี  15 มกราคม 2564                 . 
เรื่อง  ส่งแบบฟอร์มยืมพัสดปุระเภทใช้คงรปู และพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าทีร่ัฐของหน่วยงาน 
          ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง           

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

  ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้วนั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงก าหนดแบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบ ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทาง www.ssobanluang.com  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการ  

                                                
         ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

           สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssobanluang.com/


ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

10 นาที 1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 

10 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 

10 นาที เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 
 
 
 

10 นาที 1.เจ้าหน้าที่พสัด ุ
2.หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
3.ผู้มีอ านาจ
อนุมัต ิ

  
 
 

10 นาที ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

   1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.ผู้รบัผิดชอบ
พัสด ุ

  
 
 

 ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพัสด ุ

  
  
 

20 นาที ผู้รบัคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 

  
 
 
 
 

20 นาที ผู้รบัคืนพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 

 
 
 

ผู้ขอยืมกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยมื 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยมื 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคนืพัสดุ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ไม่อนุมัติ 

ส่งเรื่องคนื 

อนุมัติ 

ผู้รับคืนพสัดุตรวจสอบพัสดุ ผู้รับคืนพสัดุ
ตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 



แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ส าหรับการยืมใช้ภายในและภายนอกสถานท่ีหน่วนงานของรัฐ 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 
 

หน่วยงาน .......................................... 
วันที่............เดือน.......................พ.ศ................. 

 

 ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง.......................................................................... 
กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ..........................................................กรม ........................................กระทรวง.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่............... ........................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพสัดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ ..................................... 
....................................................................................................................................................................... ............................. 
ตั้งแต่วันที่...............เดือน.....................พ.ศ................. ถึงวันที่.............เดอืน........................พ.ศ.................. ดังนี ้

 
รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข

เครื่อง (serial 
Number) 

หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ลักษณะพสัดุ  
(สี/ขนาด) ถ้ามี 

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
    ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีและส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด  
การช ารุด หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้
เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน..........พ.ศ. ........ 
 

    ลงช่ือ ............................................................................ผู้ยมืพัสดุ 
            (...........................................................................) 
 

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ................................................................เจ้าหน้าที่พสัดุ 
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ลงช่ือ ..............................................................หัวหน้าพสัดุ ลงช่ือ................................. .................................ผู้อนุมัติ 
       (..............................................................)     (.................................................................) 
         ต าแหน่ง .................................................................. 

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. .................... ....... 
             ลงช่ือ..................................................................ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพัสด ุ
        (....................................................................) 

 ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
            ลงช่ือ....................................................................ผู้รบัคืนพัสด ุ
         (...................................................................) 
หมายเหตุ เมื่อครบก าหนดยมื ให้ผู้อนมุัติให้ยืมหรือผูร้ับหนา้ที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพสัดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ครบก าหนด 



บบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสขุจังหวัดน่าน 

หน่วยงาน .......................................... 
วันที่............เดือน.......................พ.ศ................. 

 

 ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง.......................................................................... 
กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ..........................................................กรม .... ....................................กระทรวง.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................หมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่.................................... ...................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพสัดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ ..................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...............เดือน.....................พ.ศ................. ถึงวันที่.............เดอืน....................... .พ.ศ.................. ดังนี ้

 
รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข

เครื่อง (serial 
Number) 

หมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ลักษณะพสัดุ  
(สี/ขนาด) ถ้ามี 

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
    ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีและส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด  
การช ารุด หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้
เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน..........พ.ศ. ........ 
 

    ลงช่ือ ............................................................................ผู้ยมืพัสดุ 
            (...........................................................................) 
 

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ................................................................เจ้าหน้าที่พสัดุ 
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 

ลงช่ือ ..............................................................หัวหน้าพสัดุ ลงช่ือ..................................... .............................ผู้อนุมัติ 
       (..............................................................)     (.................................................................) 
         ต าแหน่ง .................................................................. 

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
             ลงช่ือ..................................................................ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพัสด ุ
        (....................................................................) 

 ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
            ลงช่ือ....................................................................ผู้รบัคืนพัสด ุ
         (...................................................................) 
 
หมายเหตุ เมื่อครบก าหนดยมื ให้ผู้อนมุัติให้ยืมหรือผูร้ับหนา้ที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพสัดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ครบก าหนด 
 



 
 
 
 
 
 


