








ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าช้าง  และหน่วยบริการในเครือข่าย 

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

 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
         

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มในยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหน่วยงานโรงพยาบาลท่าชา้ง 

 

10  นาที 1.  ผู้ยืมพัสดุ 
2.  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
 
 
 

10  นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
 
 
 

10  นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
 

 
หัวหน้าพัสดุ  เสนอความเห็น 

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 

20  นาที 1.  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2.  ผู้คลุมคลังพัสดุ 
3.  ผู้อ านวยการ  หรือ 
     ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  
 
 
 

 1.  ผู้ยืมพัสดุ 
2.  ผู้รับผิดชอบพัสดุ 

  
 
 
 

 ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

  
 
 
 

20  นาที ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

  
 

จัดเก็บพัสดุ 
 

 

20  นาที ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

เจ้าหน้าท่ีพสัดขุองหนว่ยงานตรวจสอบ 

เสนอผา่นหวัหน้าพสัดขุองหนว่ยงาน  ตามกรณีท่ียืม 

3. 
ไม่อนุมัติ 

3. 
อนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบ
พัสดุ 

กรณีช ารุด/ 
เสียหาย/สูญหาย 



 



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ  (ใช้ภายในสถานที่) 
ของโรงพยาบาลท่าช้าง   

 
หน่วยงาน............................................................... 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................  ต าแหน่ง........................................................................................... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน..............................................................................  สังกัด............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................   หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่............................................................ 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ.......................................................................  วัตถปุระสงคเ์พื่อ....... ...................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................................................ 
ตั้งแต่วันที.่................เดือน..............................พ.ศ......................  ถึงวนัที่...................เดือน...........................พ.ศ. .................. ดังนี้   

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข
เครื่อง 

หมายเลข
ครุภณัฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) ถ้าม ี

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหต ุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้น  ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี  และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดการช ารุดหรือ ใช้
การไม่ได้หรือสูญหายไป  ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันที.่..........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยืมพัสดุ 
   (...........................................................) 

เสนอ  ผ่านหัวหน้าพัสดุ         ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว........................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
       ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าช้าง    ยืมใช้ในหน่วยงาน รพ.สต..................................................... 

 
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าพัสดุ  ลงชื่อ...................................................ผูอ้นุมัติ 

     (..........................................................)                   (..........................................................) 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง 

       ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสด ุ
   (...........................................................) 

 
        ได้รับพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รบัคืนพัสดุ 
   (...........................................................) 

หมายเหต ุ
เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้อนุมัติใหย้ืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมหีน้าท่ีติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  คืนภายใน 7  วัน  นับแต่วันที่ครบก าหนด 



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ  (ใช้ภายนอกสถานที่) 
ของโรงพยาบาลท่าช้าง   

 
หน่วยงาน............................................................... 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................  ต าแหน่ง............................................... ............................................ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน..............................................................................  สังกัด........................................................ ....................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................   หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่............................................................ 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ.......................................................................  วัตถปุระสงคเ์พื่อ............................................................. 
...................................................................................................................... ................................................................................................ 
ตั้งแต่วันที.่................เดือน..............................พ.ศ......................  ถึงวนัที่....... ............เดือน...........................พ.ศ. .................. ดังนี้   

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข
เครื่อง 

หมายเลข
ครุภณัฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) ถ้าม ี

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหต ุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้น  ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี  และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดการช ารุดหรือ ใช้
การไม่ได้หรือสูญหายไป  ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันที.่..........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยืมพัสดุ 
   (...........................................................) 

เสนอ  ผ่านหัวหน้าพัสดุ         ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว........................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
       ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าช้าง    ยืมใช้ในหน่วยงาน รพ.สต..................................................... 

 
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าพัสดุ  ลงชื่อ...................................................ผูอ้นุมัติ 

     (..........................................................)                   (..........................................................) 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง 

       ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
   (...........................................................) 

 
        ได้รับพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รบัคืนพัสดุ 
   (...........................................................) 

หมายเหต ุ
เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้อนมุัติใหย้ืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมหีน้าท่ีติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  คืนภายใน 7  วัน  นับแต่วันท่ีครบก าหนด 



ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ   
ของโรงพยาบาลท่าช้าง   

 
หน่วยงาน............................................................... 

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

 ข้าพเจ้า................................................................................  ต าแหน่ง........................................................................................... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน..............................................................................  สังกัด...................................................... ......................................... 
หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................................   หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนที่............................................................ 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ.......................................................................  วัตถปุระสงคเ์พื่อ........... .................................................. 
............................................................................................................ .......................................................................................................... 
ตั้งแต่วันที.่................เดือน..............................พ.ศ......................  ถึงวนัที่....... ............เดือน...........................พ.ศ. .................. ดังนี้   

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข
เครื่อง 

หมายเลข
ครุภณัฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) ถ้าม ี

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหต ุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้น  ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี  และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดการช ารุดหรือ ใช้
การไม่ได้หรือสูญหายไป  ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันที.่..........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยืมพัสดุ 
   (...........................................................) 

เสนอ  ผ่านหัวหน้าพัสดุ         ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว........................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
       ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าช้าง    ยืมใช้ในหน่วยงาน รพ.สต..................................................... 

 
ลงชื่อ...................................................หัวหน้าพัสดุ  ลงชื่อ...................................................ผูอ้นุมัติ 

     (..........................................................)                   (..........................................................) 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าช้าง 

       ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
   (...........................................................) 

 
        ได้รับพัสดุคืนแล้วเม่ือวนัท่ี..................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รบัคืนพัสดุ 
   (...........................................................) 

หมายเหต ุ
เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้อนมุัติใหย้ืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมหีน้าท่ีติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  คืนภายใน 7  วัน  นับแต่วันท่ีครบก าหนด 



 

ใบแนบใบยืมพัสดุฯ 
ของโรงพยาบาลท่าช้าง   

 
 

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลข
เครื่อง 

หมายเลข
ครุภณัฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) ถ้าม ี

อุปกรณ์
ประกอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ยืมพัสดุ 

                          (...........................................................) 








