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ระเบียบปฏิบัติในการยืมพัสดุประเภทสินเปลือง 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามมติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ศูนย ์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายใน 
และบุคลากรภายนอกของหน่วยงาน ในประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราขการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณสุข ของหน่วยงาน ผลกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถูกกำหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประเด็นการกำกับดุแลการ 
ทุจริตด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน มาตรการการป๋องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสนการใช้ทรัพย์สิน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกรจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ที่ระบุถึง การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซ่ึงมิใข่เพื่อประโยชน์ของทาง 
ราชการนั้นจะกระทำมิได ้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทำหลักฐาน 

การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง ของหน่วยงานของรัฐ ให้ถือปฏิบัติ คังนี้

๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะด้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่ม 

งาน, หัวหน้างานซึ่งรับผิดขอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้อได้รับอนุมัติจาก 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด 

ชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได ้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแกไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ 
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่ 
เป็นอยู่ในขณะยืม

๔. การยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้กระทำได้เฉพาะ 
เมื่อหน่วยงานผู้ยืมมิความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาไดไม่ทันการและหน่วยงานของ 
ผู้ใหญ่มีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได ้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของตน และให้มีหลักฐานการยืม เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสด ุประเภท ชนิด และปริมาณ เข่นเดียวกันส่งคืนให้ 

หน่วยงานของผู้ให้ยืม
๕. เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ 

วัน นับแต่วันครบกำหนด



ผังกระบวนการยืมพัสดุประ๓ทใช้สินเปลือง 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
8/ . . ,_____๘! .ฃ้อ ๒๐๗ ถีงช้อ ๒๐๙ (การยิม)

ผิงกระบวนงาน

๒. เจ้าหน้าทีพัสดุผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประ๓ทคงรูป 
ของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าทีพัสดุ

๑. ผู้ยึมพัสดุ 
๒. ผ้รับผิดชอบพัสดุ

หัวหน่าพัสด ุเสนอความเหิน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้รับคันพัสดุตรวจสอบพัสดุ

ผู้รับผิดชอบตรวจเขิคสภาพของพัสดุทืจะยืม

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม

เจ้าหน้าทีพัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ



ใบยืมพัสดุประ๓ทใช้สินเปลือง 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน 

วันที.่........ .เดือน.. ..พ.ศ..

ข้าพเจ้า................................................................. ตำแหน่ง.................................

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

หมายเลขโทรศัพท์............................................................ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่...........

มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ............................................................... วัตถุประสงค์เพื่อ

ตั้งแต่วันที่.. .เดือน.. ..พ.ศ............. ถึงวันที่ .เดือน.. ..พ.ศ.. ดังนี้
รายการ จำนวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลขเคริอง 

(serial Number)
หมายเลขครุภัณฑ์ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ล้ามี
อุปกรณ์ประกอบ

หมายเหต ุทากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ
ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างด ีและส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุด หรือใช้การไม่ได้ 

หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน ทั้งนี ้ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที.่........ เดือน....................... พ.ศ............

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

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

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสด ุ□ ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ............................................ เจ้าหน้าที่พัสดุ
□ ยืมใช้ในหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
□ ยืมใช้ในหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าพัสดุ ลงชื่อ.........................................................  ผู้อบุมัติ

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

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ .........................................................

□ ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที.่.......  เดือน ................... พ.ศ.............
ลงชื่อ........................................................ ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ

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

□ ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที.่.......  เดือน ................... พ.ศ.............
ลงชื่อ.........................................................  ผัรับคืนพัสดุ

(.. ..)

หมายเหตุเม่ือครบกำหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ครบกำหนด
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เรื่อง แนวทา.งปฏิปดเกี่ยวกับฺการยืนพัสดุประเภท'[ชัคงรูปและการยึนvTสคุประเภท'(ชัสันเปลีอง

ใ!องสำนักงานปลัดกระทรวงสารๅรณสุ*น เ0ทาะรา.เ(ทาร1,วิหารส่วนกลาง 

เรยป ผู้อำนวยการวิทยาลัยทยาปาลบรมราชชนนี /ผ้อำนว่'ยการวิทยาลัยการสาธารณสช่สึริบ่ร*เรียบ ผู้อำน'วย่การวิทยาลัยพยาบาลนรนฺราชชน'บ ่/ผู้อำนว่ยการวิทยาลัยทารสาธารณตุช่สึรูน5่รหnุuv(ง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบยืมนัสคุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สีนเปลีอง จำนาน '๑ ชดุ

ตามมดิคณ๔รัฐมนตรี เมื่อวันที่. ๒๓ นกราคน 10๕๖ต เท้นชอบให้หปวย่งานภาค^■1ช้า^น ิ
การประเรฺนคุณธรรมและคุวานโนฺรีงใล่ในการลาั1ฎนงานของ^ว^งาษภๅค^ (Int^rity and Transparency 
Assessment ะ !TA) ในปีงบประมาณ พ.ค. ๒(£๖๑-๒(£๖^ โดยใช้แนวฺทางและเครีองฐอตามทรอนภารนร-ะ1บ่น 
คุณธรรมและคว่ามโปรงใสในการคำเนึนฺงานช0งหบว่ยงานภาครั5 ประคำปีงนประนๆณ พ;ศ ๒๕๖๖ ที่สำนักงาน 
ป.ป ช. สำหน่ด มุ่งเนันการประเมินระคํนกา,รัน^0งบคุลา^ภาย-1นและบุคลากรภาย ”กชอ 
ในประเด็นการใช้ทรัพย์สินชองราชการ ตลอดจนการการตรวจสอนซัอมูลการเปิดเผยช้อมูลสา5ารณะ 
ของหนวยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรคำเบ่นงานชฎงหน,ยงานภๆค^ (กก^ ประคำป ี
งบประมาณ พ.พ. '๒(£๖๒ ถูกกำหนดเป็นการประเมินผู้บวิหารย์งคํการ ประเด็นการ•คำกันดูแลการทจุวติดว้ย นัน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช ช9เรียนว่า เที่อเป็นการส่งเสรีมมาตรภารการป•้0ง•กัน ■ 
การดุจรีตและผลประ.โยชน์พับช้อนในการใชัทรัทย์ลันช0งรา.yการ และการ.ชอฐมทรัทย์สินช0ง^าหบ่า^
อันเป็นสาเหตุหนึ่งชองการทุร)รีตและประพฤดิฏชิ0นราน^การขัคกันระหว่างประโยข้น์ส่วนํ̂ ค?.ลกับป^^

ส่วนรวมใบฺการใช้ทรัพย์สินชองราชการและการ^0มทรัพย์สนิของ10ำหนำที่̂  ตลอด^1นเป็ไ]ไปต 
ในการปรุะเมินคุณธรรมและความโปร่งใลในการคำ1ฎนงานข0งหน่ว£]งานภๆค^^5,.จ,าคู^ระม๒^ ^ 
และระเบีพ3กระทรวงการดลังว่าด้วยการชด้ซ0ั^คำงแกิะกา,นริหๅรกั^ภาค^ ^ ^’” ทร่ะทุ้ถฺง ° 
การให้ยืมหฺรีอนำพัส่คุไปIช้ในกิชการที่งมิใชใพ0ัประใยขน*ข0^างรา(ขกๅระน0ะกระทํๅ^ด้กๅรยืม^ป^
ใช้ค.งรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้ลันเปส0ิงช้ฐมคํ0งกัาปลักฐานการย้มเปน็ลายลักษณ์ชั
และกำ'หนด'วับส่งคน ด่ามหลักเกณ่พ ัวิรูกำร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฐม.พัล่คุปร่ะ1ใช้คงรู่ประหรา่ง
หน่วยงานชองรัฐ การให้ทุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ชองหน่วยงานช0งช5้1ดี0วกัน และการฐมใปใ Vytกคุกฺกน^
ของหน่วยงานของรัฐ ดังบี

ร). .การยมระหว่างหน่วยงานชองรํฐ จะต้องได้รับอบุนัติจากพัวหฺนัาหน่วยงฺานช0ง^คํใพั0ม 
^ ^๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ชองหน'วยงานชองร5ั1ติยวกัน จะต้องได้รับอบุมิติชากพัวหบ่า 

หน่วยงานชีงร้บผดชอบพัสดุบัน แดถ้ายืมไปใช้นอกสกานที่ชองหน่วยงานช0ง^จุะด0ังใคํน ”น'ก5ักลั^กาั
หน่วยงานของรัฐ

jn. ผู้ยึมพัสดุประเภทใช้■คงรูป. จะต้องนำพัสดุนั้บมาส,งค็นให้ในฺส่ภาV,ที่ใช้กำรใดั̂ 0บช้0.ย 
หาก๓คช้าใดเสึย่หาย ่หรืล่ใช้การไปได้ หรอสูญ.หายไป ใหผู้ยืมขัดการนกาชช่อมแชมไห้คงสภา 
โดยเสียคุ่าไช้คำยชองตนเอง ทวิอชดไช้เป็นพัสดุประ๓V, ชบ่ต ชนาค ลักบณะและทุณภาY,00างเดี•ย,วกัน 
หรือชดใช้เปนเงินดามราคาที่เป็นอยู่ในชณะฏึม

<£. การ.ร.ม ...

■ด'แ,v’i 1
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ะ „„:|นนเบนการรบควน จะติาเน^รจัดหา™:ทัน'การนล่ะหน่วยงานของรัฐ.
าพอที่,^ด้โ^เป็นกา^ายนก่หนข่6งานของ^องต;^^^^

^โๆ^,โคย^ก5หน่̂ งานข8ง^%ระด้ร^ดห่าพสคุ ปรฺะเภท ข่นิค่'และน'รินๅณฺ. 
เช่นเดียวกันส่งคึนัเห้1หน่วยงานขอ่ง่รiั^gij •’• *

. •เนอครบ'กำฒค่รมให้ผู้ไห้ยมหรือผู้รับหน้าที่นทนมหี•นาท่ีตดตามVIว.พัสดุที่ใพ้รม
ไปคนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบทาViนด

เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ตามสิ'งที่ส่<1มาด้วย และส่ือสารให้บุคลาถรใพ้รันทราบทัวทังองค์กร สามาวล ี

เรียกดูใบยมทัสตุประเภทใช้ค^ป และทัสตุประเภทใช้สินเปล0ึงฺได้ที่รหัสคิวอ่าร ์(QR Code) ท้ายหนังสือf
จี.งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรทุกระด้บในสังกัดถ0ีปฐ^0ส่างเคร'งครดัต•คู^

ขอแสดฺงความนับถือ

(นายประพนฺธ์ ตั้ง่ศรีเกียรติ'คุล)
รองปสคกระทรวงสาธารเนสุข 

หัวทนัากลุ่มภารกิวัค้านทัคเนาการแพ?)ย์ 
ปฎบัติราชการแทนนํดัศฺกระทรวงสาธารพสุข

,/

M
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บันทึกข้อความ
พ. ด่วนที่สุด

ส่วนราขการ ส่านักฺงฺานปลัดกระทรวงสาราร{นสุข ศุพก่ปฎ๊มํชิการต่อห้า•นการ'สุขรืดฺ. ๆ 1ทฺร. 0 ^tig0 ©pncno
VI สร า'ร''พ่(า oรงลั^'^"^ ลั^ วัน ที่ ^0 ฌ,ฺพายน ©fTtote

เรอง แนวทางปฏิ'บตเก๊ยวกับทารย๊มพัสด,ุ!]รรเททใข้คงรูปและการฒ๊พัสคุประเภทใช้ส้ินเปลือง

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุ*บ เฉพาะ'ทซกๆรบริพารส่วนกลาง

เริยน ผู้อำนวยการสำนัก /ผู้อำนวยการศูนย์ /ผัอำนวยการสถาบัน /ห้วหนัาศูนย ์/ผู้อำนวยการกลุ่น /
หัวหน้ากลุ่ม[นสังก็ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุซส่วนกลาง และงทัพน้าสำนักงานรํรูนนตรี

ดามมดีฅณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นขอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม 
การบระเมินคุณรรรมนละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : IT A) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โตยใช้แนวทางและเคร่ืองมลตามกรอบการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ร0๕๖๒ ที่สำนักงาน 
ป.ป.ข. กำหนด ม่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของพนวยงาน 
เนประเด็นการ1ฃ้ทร้พย์สึนของราขการ ตลอดจนทารการตรวจสอบข้อมลการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ของหน่วยงาน ผลการประเมินคุณสรรง!และความเปร’งใสในการดำเนินงานของห'น่วยงานภาครัซิ (I TA) ประจำน 
งบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๒ ถูกกำหบดฺเป็นทารประเมินผู้บวิหารองค์การ ประเด็นการทำกับดูแลการทุจริตด้วย นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนวา เพึ่อเป็นการส่งเสรีฆมาตรการการน้องกัน 
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกๆรไซ้ทรัพย์สีนของราชการ และการขอยืมทรัพย์สืนของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ชันเป็นสาเหตุหนีงของกๆรทุจริตและประพฤติมชอบ รวมถ็งการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประใยขน่ 
ส่วนรวมใบการใช้ทรัพย์สีนขลงราซการและการขอยมทรัพย์สีนของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อทำพนด 
ในการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน๊นงานจองหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริพารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ที่ระบุถง 
การให้ยมหรีอนำพัสดุใบใช้ในกิจการช่ิงมิใช่เพื่อบระโยขน์ของทางราชการนั้นจะกระทำมิใด ้การรมพัสดุประเภท 
เข้คงรูปและการรมพัสดุประเภทใฃ้สันเปลือง ผู้ยมด้ลงทำหลักฐานการยืมเป็นลายลัก'ษณ็ดักบร แสดงเหตุผล 

และกำหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ ์วสการ และแนวทางปฏ๊บัดีเที่ยวกับการยมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง 
หน่วยงานของรัฐ การเห้บุคคลยืมใช้ภายในสเาๆนท้ขสงหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการฏีมใปใช้นอกสถานที ่
ของหนวยงานของรัฐ ดังน

๑. ทารรมระหว่างหน่วยงๆนของรัฐ จะต้องใด้รับอบุม้ตจากห้วหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ใท้ยืม 
๒. การให้บุคคลรมใช้ภายในลถานที่ชองหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอบุม้ตจากพัวหน้า 

หน่วยงานซึงรัใ!ผดขอบพัสดุนั้น แต่ถ้ารมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมิตจากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ

6ท. ผู้ยมพัสดุโ.]ระนาทใช้คงรูป จะด้องน์าพ้'สดุนั้นมๆส่งคีนให้ไนสภาพที่ใช้การไต้เรียบรัอย 
หากเกิดขำรูตเสืยหาย ห1อใช้การไม่ไต ้หรีอสูญหายใบ ให้ผู้รมจัดการแกไขข่อมแขมให้ฅงสภๆพเดม 
โดยเสียค่าเข้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ขนด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือซดใช้เป็นเงินตามราฅาที่เป็นอย่ในขณะยืม

๕. ทารยืม



๒

R. การรมพัสดุประเภทใช้สิ๋นเปลึองระหว่างหน่วยงานขชิงรัฐให้กระทำ1!,ด้เQพาะเมื่avrนัว&งาน
"Iองรฐผูยมมความจ'1เบินต0ง hiพ่สดุน้นเนินการรีบด่วน จะดำเน๊นการชัติหๆได้น]ท้นการและหน่วยงาน,ยองวิฐ 
ผู้ให้รมมิพัสดุนั้นๆ พยทจะให้รมได ้โดยไม่เป็นการเสยหาอแก่หน่วองานซองรัฐ.£,8งตน และให้ม่หลักชิานการยม 
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี ้โดยปกติหน่วยงานซองรัฐผู้ยืมจะด้ชิงจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปรืม-นน 
เข่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้รม

๕. 111อครนกำหนดอีม ให้ผู้ให้อีมหรึสผู้รันVน้าที่แทนมิหน้ๆที่ตดตๆมทวงพัสดุที่ให้อีม 
ไปคืน,กๆยใน ส ่วัน นับน,ต่วนครงjกำหนด

การนี ่จงขอให้'ท่าน และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอliให้ผู้'ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิห้ติเกํยวกับกๆรฐมพัสดุง]ระเภทไซ้คงรูปและการยมพัสดุประเภทใช้สนเบลีอง

เคยใร์ในยืมพัสดุประเภทใช้ฅงรูป และพัสดุประ๓ทใช้ลึนเปลือง ตลอดจนผังกระนวนการอีมห้สดุประนาทคงรูป 
และพสดุประเภทไข้สนเปลืองของเจ้าหน่าทรัฐชองหน่วยงานใมลังกัดลัานิ'กสูาลัดกระทรวงลๆ3ารณลขุ 

เฉพาะราขการบริหารส่วนกลาง ดามเอกสารทืแนบน ิและลึอสารไห้บฺ.เคลากรให้รับทราบทั่วท้ังองค์กร สามารถ 
เรึยกดู่ใใ]อีมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้ลิ้นเปลืองได้ที่'รห้สคิวชิาร ์(OR Code) ท้ารุ..!หนังสอนี้

จึงเรยนมาเพอโปรดทราบ และแจ้งบุฅลากรทุกระดับในสังกัดถึอปฏีบัต็อย่างเครงครัดตอ!บ
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