
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เร่ือง  แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ และการใชทรัพยสินของราชการ  
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563 

 

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

เพื่อใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืม-คืนพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เปนไปตามระเบียบราชการและเกิดความโปรงใส ปองกันการสูญหายของทรัพยสินราชการ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        พ.ศ. 2547 และหมวด 
13 มาตรา 112 และ 113 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 
9 สวนที่ 2 การยืม ขอ 207-211 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกําหนดแนวปฏิบัติ การยืม-คืนพัสดุ และ
การใชทรัพยสินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อใหทุกหนวยงานถือเปนแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “แนวปฏิบัติ การยืม-คืนพัสดุ และการใชทรัพยสินของราชการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563” 

ขอ 2 ประกาศน้ีใชบังคับใชถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศฉบับน้ี 

 “หนวยงานเจาของพัสดุ” หมายความวา หนวยงานตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบุรี ไดแก คณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่มีช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 “พัสดุ”   หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ 

 “เจาหนาที่”  หมายความวา ผูมีหนาที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ
บริหารพัสดุหรือผูที่รับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ 

 “ผูยืมภายใน”  หมายความวา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา 

“ผูยืมภายนอก”  หมายความวา สวนราชการภายนอก 

 “ผูใหยืม”  หมายความวา อธิการบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบ
พัสดุ ไดแก ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการกอง/ศูนย/กลุมงาน 
หัวหนาสํานักงาน  



ขอ 4 การใหยืม หรือนําไปใชในกิจการสวนตน ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 

ขอ 5 การใหยืม-คืน พัสดุใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี  

 (1) การยืม-คืนพัสดุ ระหวางสวนราชการเดียวกัน ผูยืมตองเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหกับ
มหาวิทยาลัยและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับหัวหนางานข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
  (2) การยืม-คืนพัสดุ ระหวางสวนราชการภายนอก มีหนังสือจากสวนราชการ ลงนามผูยืม
และผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ ระดับกองข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

(3) กรณีการยืม-คืนพัสดุ สําหรับนักศึกษาจะตองใหอาจารยประจําสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
เปนผูรับรองการยืม-คืน พัสดุ 

(4) การยืม-คืนพัสดุ ใหผู ยืมกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุ ตามแบบและข้ันตอน ตาม
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 และ 2 โดยระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 (4.1) ผูยืม ใหลงช่ือ สกุล ตําแหนง สังกัดหนวยงาน 

 (4.2) เหตุผลการยืมพัสดุ 

 (4.3) กําหนดการวันยืม-สงคืน ใหลงวัน เดือน ป ที่จะสงพัสดุน้ันคืน 

 (4.4) รายการยืม ระบุช่ือและรหัสครุภัณฑ (ถามี) พรอมจํานวน ที่ขอยืม 

 (4.5) ลายมือช่ือ ผูยืม-ผูใหยืม 

 (4.6) ลายมือช่ือ ผูสงคืน-ผูรับคืน 

ขอ 6  ผูยืมพัสดุ จะตองนําพัสดุ ที่ยืมน้ันมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของ
ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุ ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ  และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตาม
ราคาที่เปนอยูตามความจริงขณะยืม 

ขอ 7  การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงาน ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงานผูยืมมี
ความจําเปนตองใชพัสดุน้ันเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของผูใหยืมมีพัสดุ
น้ัน ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของตน ทั้งน้ี โดยปกติหนวยงานผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานผูใหยืม 

ขอ 8 เมื่อครอบกําหนดการยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับมอบหมาย ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 
7 วัน นับต้ังแตวันครบกําหนด 

ขอ 9 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ดําเนินการตามสมควร และหากการกระทําน้ันมีเหตุทําใหหนวยงานราชการเกิดความเสียหายอยางรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาช้ันตนรายงานผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 



  ประกาศ ณ วันที่     มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี



เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองแนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ                                 
และการใชทรัพยสินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563 

 

ใบยืมพัสดุ 

 
  ขาพเจา..................................................................... ตําแหนง.................................................. 

สังกัดหนวยงาน...................................................................................................................................................... 

ไดยืมพัสดุตามบญัชีรายการขางลางน้ี เพื่อ............................................................................................................ 

ต้ังแตวันที่.................. เดือน................................................ พ.ศ......................  

และจะนําสงคืนในวันที่.............. เดือน.................................. พ.ศ.................... 

หากพสัดุที่นํามาสงคืนเกิดการชํารุด เสียหาย ใชการไมไดหรอืสูญหายไป  ขาพเจายินดีจัดการแกไขซอมแซมให 
คงสภาพเดิม  โดยจะรับผิดชอบในคาใชจายทีเ่กิดข้ึน  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาดลักษณะ  และ
คุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 
 
ลําดับท่ี รหัสครุภัณฑ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
 

(ลงช่ือ)................................................ผูยืม   (ลงช่ือ)................................................ผูใหยืม 
                (...............................................)                      (...............................................) 
         ตําแหนง..............................................     ตําแหนง................................................... 
          วันที่......เดือน.....................พ.ศ...........     วันที่......เดือน.....................พ.ศ................ 
 
 
ไดรับพัสดุตามรายการขางตนคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยและครบถวนแลว 
 
(ลงช่ือ)................................................ผูสงคืน  (ลงช่ือ)................................................ผูรบัคืน 
        (...............................................)            (...............................................) 
ตําแหนง......................................................   ตําแหนง..................................................... 
วันที่........เดือน.......................พ.ศ..............              วันที่..........เดือน.......................พ.ศ........... 
 
 

เอกสารแนบทายหมายเลข 1 



เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองแนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ                                 
และการใชทรัพยสินของราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563 

 
ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ 

 
 

ผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลา 
   

- ผูยืม ตองดําเนินการกรอกใบยืม
พัสดุ กอนการใชงานจริงเปนเวลา 1 
วัน 

 

- ชวงเวลาในการตรวจสอบ  
ในวัน เวลาราชการ 8.30-16.30 

5 นาท ี

- ติดตามทวงพัสดุ 
ทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน 
นับต้ังแตวันครบกําหนด 

7 วัน 

- ชวงเวลาการสงมอบ – คืน  
ในวัน เวลาราชการ 8.30-16.30 

 

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 2 


