
 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  Assessment 

  EB 15  

  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 15 (3) 

 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปสิ้นเปลือง 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  

 

 

 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 

  วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 

กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที.่..................................................................... 

มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพ่ือ ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ต้ังแต่วันที.่..............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... ดังน้ี 
รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุน่ หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภณัฑ์ ลักษณะพัสด ุ

(สี/ขนาด) ถ้ามี 
อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ 

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

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ   ตรวจสอบแล้วโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลบึงสามพัน  

 ยืมใช้ภายนอกหน่วยงานโรงพยาบาลบึงสามพัน   

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ 

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

                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 

 ได้ส่งพัสดุคนืแล้วเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

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

 ได้รบัพัสดุคนืแล้วเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 
เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วนั  
นับแต่วันท่ีครบก าหนด 

 



 
 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานโรงพยาบาลบึงสามพัน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม (ข้อ 207 ถึงข้อ 211 ) 

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 

10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที ่

 
 

           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที ่

  
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที ่

  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจ้าหน้าที ่
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
3. หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที ่
 
 

 
 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที)่ 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที)่ 
 
 

 

ผูย้ืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ 
 

หัวหน้าเจา้หนา้ที่ เสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสด/ุผูส้่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไม่อนุมัติ 

Z 



 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  Assessment 

  EB 15  

  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 15 (5) 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

 

 

 

 



   
 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
หัวข้อ แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
 รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างในและนอก
หน่วยงานของรัฐ 

หมายเหตุ
............................................................................................................................. .............................................
.........................................................................................................................................................................  
 
 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางมณีรัตน์  จิตนันท์) 
         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
                วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔                              วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔           

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔                         

 


