
       

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง  มาตรการปองกันการใชทรัพยสินของทางราชการ 

และขอปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน  

---------------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดเห็นถึงความสำคัญเก่ียวกับนโยบายการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตโดยใหความสำคัญกับตัวชี้วัดดานการใชทรัพยสินของทางราชการ เนื่องจากผลประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงาน 

ป.ป.ช. ไดเสนอแนะใหปรับปรุงพัฒนาดวยการจัดทำขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไม

นำทรัพยสินของหนวยงานไปใชผลประโยชนสวนตัว มีการจัดทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของ

ทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน  

เพ่ือสนองนโยบายในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนกลไกในการปองกัน 

การทุจริตในการนำทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว รวมท้ังมีขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืม จึงมีมาตรการปองกันกรณีการใช

ทรัพยสินของทางราชการ และขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. มาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสินของทางราชการ 

๑.๑ หามมิใหเจาหนาท่ี  พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำวัสดุ อุปกรณ  

เครื่องใชสำนักงานตาง ๆ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

๑.๒ หามมิใหเจาหนาท่ี พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำรถยนต  

รถจักรยานยนตของทางราชการไปใชในกิจธุระสวนตวั 

๑.๓ หามมิใหเจาหนาท่ี พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใหพนักงานขับ 

รถยนตของหนวยงานไปกระทำภารกิจสวนตัวซ่ึงไมเก่ียวของในหนาท่ีหรือภารกิจของทางราชการ 

๒. ขอปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน  

๒.๑ การใหยืมทรัพยสินของทางราชการ หรือนำพัสดุไปใชในกิจการใด ๆ จะตอง 

เปนไปเพ่ือประโยชนของทางราชการเทานั้น หามนำทรัพยสินไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือนำพัสดุไปใชใน

กิจการ ท้ังนี้ตามนัยขอ ๒๐๗ และ ๒๐๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๒ การยืมพัสดุ ใหผูยืมทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลความ 

จำเปนและสถานท่ีท่ีจะนำพัสดุไปใช และกำหนดเวลาท่ีสงคืน พรอมระบุชื่อ ตำแหนง และหนวยงานของผูยืม

ใหชัดเจน 

/๒.๒.๑ … 
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๒.๒.๑ การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา 

หนวยงานของรัฐผูใหยืม 

๒.๒.๒ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน 

จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถามยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของ

รัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

๒.๒.๓ การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชตองเปนไปเพ่ือประโยชนของ 

ทางราชการเทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น หรืออธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แลวแตกรณีตามนัยขอ ๒๐๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๓ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนำพัสดุนั้นมาคืนใหในสภาพท่ีใชการได 

เรียบรอย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม

โดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ

ชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 

๒.๔ เม่ือครบกำหนดสงคืน ผูยืมตองดำเนินการสงมอบครุภัณฑ หรือวัสดุคงทนนั้น 

คืนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวันเวลาท่ีกำหนด กรณีไมไดรับพัสดุคืนภายใน ๗ วันทำการนับแตวัน

ครบกำหนดใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผูมีอำนาจอนุมัติใหยืมเพ่ือสั่งการตอไป  

๓. ขอกำหนดอ่ืน ๆ  

๓.๑ ผูยืมตองมารับ หรือตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑ ท่ียืมนั้น ดวยตนเอง หรืออาจมอบ 

อำนาจใหบุคคลอ่ืนมารับแทนก็ได พรอมจัดหาพาหนะในการรับ - สง รวมท้ังจะตองรับผิดชอบคาใชจายหรือ

คาเสียหายหากมี หรือเกิดข้ึน ในระหวางการขนยายหรือเคลื่อนยายดวยตนเอง  

๓.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทรงไวซ่ึงสิทธิในการไมพิจารณาอนุมัติ หรือ 

อนุญาตการใหพัสดุ/ครุภัณฑ หรือวัสดุคงทนแกผูยืมรายหนึ่งรายใด ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ  

  จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันยา  บารนท) 
                                                               รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

    
 
 

๐๕๕๔/๒๕๖๕ 



 
 

แบบฟอรมการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

       เขียนท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
วันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 

 ขาพเจา ................................................... อายุ ............... ป ตำแหนง/อาชีพ ........................................ 
อยูบานเลขท่ี ..............หมูท่ี ............ ตำบล ............................. อำเภอ ............................. จังหวัด .................... 
หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวก (ท่ีทำงาน/มือถือ) ........................................................................... 
มีความประสงคขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือ ........................................................ 
..............................................................................................................................................................................
ในระหวางวันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... ถึง วันท่ี ........ เดือน ................. พ.ศ. .......... รายการดังนี้ 
ลำดับท่ี รายการ จำนวน หนวย เลขท่ีหรือรหัส หมายเหตุ 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามรายการท่ียืมนี้ ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากชำรุด เสียหาย ทำใหพัสดุ/ครุภัณฑ
ดังกลาวไมอยูในสภาพท่ียืมไป หรือพัสดุ/ครุภัณฑดังกลาวสูญหายไป ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้  
 ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ/ครุภัณฑ ภายในวันท่ี ........... เดือน ........................... พ.ศ. ...............  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันเวลาราชการ  

 ไดรับของแลวเม่ือวันท่ี ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............. 
 (ลงชื่อ) ............................................ ผูจายของ (ลงชื่อ) .................................................. ผูรับของ 

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

 ไดรับของคืนแลวเม่ือวันท่ี ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............. 
 (ลงชื่อ) ............................................ ผูสงคืน (ลงชื่อ) .................................................. ผูรับคืน 

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

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เห็นควรอนุญาตใหยืมพัสดุ/ครุภณัฑ  
ตามรายการดังกลาวขางตน 

 ไมอนุญาตใหยืมพัสดุ/ครุภัณฑ 
ตามรายการดังกลาวขางตน 
 (ลงชื่อ) ................................................ 
  (.............................................) 
ตำแหนง ............................................................... 

(ลงชื่อ) ................................................ 
  (.............................................) 
ตำแหนง ............................................................... 
 

(ลงชื่อ) ................................................ ผูยืม 
 (.............................................) 
(ลงชื่อ) ................................................ 
 (.............................................) 
ตำแหนง ....................................................... 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผูอนุมัติ/ผูใหยืม 
 (.............................................) 
ตำแหนง ....................................................... 
 


