ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
วาดวย การพัสดุ พ.ศ.2560
********************************
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ต ราด จํ า กั ด พ.ศ.2559 ข อ 62(9) และข อ 86
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ไดมีมติใหกําหนดระเบียบ
วาดวยการพัสดุ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ในสวนที่กําหนดไวแลวซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณที่ไดรับแตงตัง้ ใหมีหนาที่หรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
พัสดุตามระเบียบนี้
“การพัสดุ”
หมายถึ ง การซื้ อ การจ า ง การทํ า เอง การจ า งออกแบบและควบคุ ม งาน
แลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่นๆที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ”
หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไม
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง”หมายถึง การจางทําของรวมทั้งการจางเหมาบริการซอมและบํารุงรักษา
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายถึง การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
“ผูสั่งซื้อ”หมายถึง ผูที่มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบนี้
“ผูวาจาง”หมายถึง ผูมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบนี้
ขอ 5 ผูใดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทําโดย
เจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ถือวาผูนั้นไมกระทําตามกฎหมายและอาจถูกลงโทษทางวินัยได
การถูกลงโทษทางวินัยไมเปนเหตุใหผูกระทําผิดหลุดพนความรับผิดทางอาญาหรือความรับผิดทางแพง
ขอ 6 การซื้อและการจางกระทําได 4 วิธี คือ
6.1 วิธีตกลงราคา
6.2 วิธีสอบราคา
6.3 วิธีประกวดราคา
6.4 วิธีพิเศษ
ขอ 7 การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกินสองแสนบาท

ขอ 8 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา สองแสนบาท
แตไมเกินสองลานบาท
ขอ 9 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวาสองลานบาท
ขอ 10 การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางซึ่งมีราคาเกินกวาสองแสนบาท
10.1 กรณีการจัดซื้อใหกระทําไดเฉพาะ กรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
10.1.1 เปนพัสดุที่ตองการซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
10.1.2 เปนพัสดุที่ใชในการปรับปรุงเสริมสราง หรือซอมแซมพัสดุที่ใชอยูแลว
10.1.3 เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อ จากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงหรือจากชุมนุม
สหกรณ หรือผูมีความชํานาญงานเปนพิเศษ และเกิดประโยชนตอสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
10.1.4 เปนพัสดุที่เปนที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
10.1.5 เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล
10.2 กรณีการจัดจาง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
10.2.1 เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
10.2.2 เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึง
จะประมาณคาซอมได เชนงานจางซอมเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
10.2.3 เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
10.2.4 เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางสหกรณ
10.2.5 เปนงานที่หากดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวจะเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ขอ 11 การแบงซื้อหรือการแบงจาง เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดในวิธี ใดวิธีหนึ่งจะกระทําไมได ยกเวนการ
ซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหซื้อหรือจางตามความจําเปนและแผนงานโครงการของสหกรณ
ขอ 12 การซื้อหรือจางครั้งหนึ่งใหเปนอํานาจของบุคคลดังตอไปนี้
12.1 ผูจัดการสหกรณสั่งซื้อสั่งจางครั้งละไมเกิน 50,000.-บาท
12.2 ประธานสั่งซื้อสั่งจางครั้งละไมเกิน 200,000.-บาท
12.3 ประธานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสั่งซื้อสั่งจางครั้งละเกินกวา
200,000.-บาท
ผูมีอํานาจในขอ 12.1, 12.2 และ 12.3 ไดดําเนินการไปแลวตองแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในคราวถัดไป
ขอ 13 กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ให เจาหนาที่พัสดุทํารายงานผานผูจัดการถึงผูมีอํานาจซื้อหรือจาง
ตามขอ 12 โดยมีรายการดังตอไปนี้
13.1 เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
13.2 รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จาง
13.3 ราคาพัสดุหรือราคาจางในทองตลาดที่ประมาณการจากการสืบราคาซื้อหรือจางในขณะนั้น
13.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจางใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจางตามแผนงานโครงการของสหกรณ
13.5 กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น
13.6 วิธีการจะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
13.7 ขอเสนออื่นๆ (ถามี)

ขอ 14 ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ไดแก
14.1 คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยวิธีการสอบราคา
14.2 คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยวิธีประกวดราคา
14.3 คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยวิธีพิเศษ
14.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง
สําหรับ การจั ดซื้อหรือจัดจ าง โดยวิธี ตกลงราคาใหแตง ตั้งบุค คลหรื อคณะบุ คคลเปนกรรมการ
ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อและจัดจางได
ขอ 15 คณะกรรมการตามขอ 14 แตละคณะกรรมการใหมีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ
อยางนอยสองคน ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่ เหลือเสนอเลือกกันเองเปนประธานดําเนินการ
ชั่วคราวไปกอน
ในกรณีที่จําเปนและเพื่อประโยชนของสหกรณจะแตงตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถ
เปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในแตละคณะกรรมการไดตามความเหมาะสมและใหผูไดรับแตงตั้งมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทน
ตามระเบียบของสหกรณ
การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการตามขอ 14.1, 14.2, 14.3 เปนคณะกรรมการ
ในขอ 14.4
ขอ 16 ในการประชุมเพื่อปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการรวมประชุมพรอมกัน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางให
ถือมติเอกฉันทหากคณะกรรมการบางคนไมยอมรับพัสดุหรืองานจางนั้น ใหทําความเห็นแยงไวแลว ใหประธานกรรมการ
รายงานตอประธานกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเปนผูตัดสิน
ขอ 17 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุตอรองและตกลงราคากับผูขายหรือ
ผูรับจาง และนําเสนอผูมีอํานาจจัดซื้อจัดจางพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่มีความจําเปนและเกิดประโยชนตอสหกรณ เจาหนาที่พัสดุโดยอนุมัติของผูมีอํานาจจัดซื้อจัด
จ า ง สามารถยื ม เงิ น ทดรองไปจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ า งกั บ บริ ษั ท ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ร า นที่ ข ายตรงหรื อ รั บ จ า งเหมาโดยตรง ใช
ใบเสร็จรับเงินเปนเอกสารทางการเงินได
ขอ 18 การจัดซื้อหรือการจัดจางโดยวิธีสอบราคาใหดําเนินการ ดังนี้
18.1 กอ นวัน เป ดซองไมน อยกวา เจ็ ดวั น ใหป ดประกาศสอบราคาไว โดยเป ดเผย ณ สํา นัก งาน
สหกรณ พรอมกับใหสงใบประกาศดังกลาวไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงทางไปรษณีย เพื่อใหเสนอราคาเปน
หนังสือผนึกซองยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
18.2 ใหเจาหนาที่พัสดุรับซองใบเสนอราคาที่ยื่นมาทุกรายโดยไมเ ปดซอง เมื่อครบกําหนดเวลาตาม
ขอ 18.1 แลวใหสงมอบซองใบเสนอราคา พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลวหามรับซองใบเสนอราคาจากผูหนึ่งผูใดอีก
18.3 ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยวิธีสอบราคาไดพิจารณาขอเสนอตามใบเสนอราคา
และตอรองการจัดซื้อหรือจัดจางพัสดุโดยคํานึงถึงประโยชนของสหกรณเปนหลักแลวเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจในการจัดซื้อ
จัดจางพิจารณาตัดสินอนุมัติ

ขอ 19 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาใหดําเนินการ ดังนี้
19.1 กอนวันขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วัน ใหปดประกาศประกวดราคาไวโดยเปดเผย
ณ สํานักงานสหกรณพรอมกับใหสงใบประกวดราคาเผยแพรทางสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และสงไปผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางนั้นๆ โดยตรงทางไปรษณียเพื่อใหเสนอราคาเปนหนังสือผนึกซอง พร อมหลักประกันซอง ภายในวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
19.2 การขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา 7 วัน และจําตองมีชวงเวลาสําหรับการ
คํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา7วัน
19.3 ให ค ณะกรรมการจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ า ง โดยวิ ธี ป ระกวดราคารั บ ซองใบเสนอราคาพร อ มทั้ ง
หลักประกันซองที่ยื่นมาทุกรายโดยไมเปดซอง และออกเอกสารการรับใหผูเสนอราคาไวเปนหลักฐาน เมื่อพนกําหนดเวลารับซอง
ใบเสนอราคา หามรับซองใบเสนอราคาจากผูหนึ่งผูใด
19.4 ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา ไดพิจารณาขอเสนอตามใบเสนอ
ราคา และรายละเอียดเอกสารประกอบพรอมทั้งตอรองราคาจัดซื้อ หรือจัดจางพัสดุโดยคํานึงถึงประโยชนของสหกรณเปนหลัก
แลวใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 20 การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษใหดําเนินการดังนี้
20.1 ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุหรือรับจางนั้นโดยตรงมาเสนอราคา พรอมทั้งตัวอยางพัสดุหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะตอคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษเพื่อพิจารณารายละเอียดใบเสนอราคา การตอรองราคาเพื่อ
ประโยชนของสหกรณและวงเงินที่รับอนุมัติ
20.2 ใหค ณะกรรมการจั ดซื้ อหรื อจั ดจ าง เปรี ยบเที ยบขอ เสนอใบเสนอราคา รายละเอีย ดพั ส ดุ
เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจาง เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 21 การตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ าง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง มีหนาที่
ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา และรายการรายละเอียดของพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางจะตรวจ รับงานตอเมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบงาน
และใหตรวจรับมอบพัสดุใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ไมเกิน 3 วันทําการนับแตรับทราบการสงมอบพัสดุ เมื่อรับมอบพัสดุแลวใหทํา
เอกสารรับมอบพัสดุไวเปนหลักฐาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางมีสิทธิที่ไมรับมอบงาน หากพัสดุหรืองานจางที่ทําไมถูกตอง
ตามเงื่อนไขของสัญญาและรายการรายละเอียดของพัสดุ ทั้งนี้ตองแจงใหผูขายหรือผูรับจางมาแกไขพัสดุภายใน 7 วันทําการ แลว
แจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางมาตรวจรับใหมอีกครั้ง กรณีดังกลาวจะนํามาอางเพื่อตอสัญญาหรือสงวน
สิทธิในเรื่องคาปรับมิได
ขอ 22 การควบคุ มงานจา ง เพื่อ เปน ประโยชนข องสหกรณอ าจแตงตั้ งบุ คคลหรือ คณะบุค คลที่ มีความรู
ความสามารถเปนผูควบคุมงานจางให ปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานใหเปนตามรูปแบบรายการ และเงื่อนไขสัญญา พรอมทั้งให
ความเห็นเสนอแนะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง
ขอ 23 หลักประกันสัญญาหรือซองประกันสัญญาหรือราคารูปแบบรายการใหเปนไปตามประกาศที่สหกรณ
กําหนด
ทั้งนี้หลักประกันสัญญาอาจจะเปนเงินสดหรือเช็ค หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
ภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเปนจํานวนเต็มในอัตราไมนอยกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของวงเงินหรือราคา
พัสดุที่จัดหาครั้งนั้น

ขอ 24 การซื้อหรือการจางใหทําสัญญาเปนหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนด เวนแตการซื้อหรือการจางโดยวิธี
ตกลงราคาที่ซื้อหรือจางจากผูขายตรงหรือผูรับจางตรงทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจในการจัดซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา
ขอ 25 การทําสัญญาหรือตกลงเปนหนัง สือสําหรับ การซื้อให กําหนดคา ปรับเปนรายวันในอั ตราตายตั ว
ระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ สวนการจางใหกําหนดเปนรายวันเปนจํานวนตายตัวในอัตราระหวาง
รอยละ 0.01 – 0.10 ของราคาจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละหนึ่งรอยบาท
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวเทาใดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
ขอ 26 ในกรณีการซื้อสิ่งของที่คิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนด
ตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา แตยังปฏิบัติไมครบถวนตามสัญญาใหผูจัดการเสนอ
ประธานเพื่อแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามสัญญาใหผูขายหรือผูรับจางทราบ
ขอ 27 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ลงนามไวแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปน
ความจําเปนเพื่อประโยชนแกสหกรณ หรือไมทําใหสหกรณตองเสียประโยชนใหอยูใ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการที่จะ
พิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงไดรวมทั้งกรณีเพิ่มวงเงิน
ขอ 28 ใหประธานพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูขายหรือผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเงื่อนไขในสัญญา
ขอ 29 การตออายุสัญญาใหแกผูขายหรือรับจาง ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ วินิจฉัยตามคํา
รองของผูขายหรือผูรับจางวามีเหตุผลอันสมควรตอสัญญาหรือไมโดยคํานึงถึงประโยชนของสหกรณเปนหลัก เมื่อให ความ
เห็นชอบจํานวนวันในการตอสัญญาแลวใหผูมีอํานาจในการจัดซื้อหรือจางทําการตอสัญญาไดเทากับจํานวนวันที่ไดรับความเห็นชอบ
กรณีคณะกรรมการดําเนินการมีความเห็นไมตอสัญญา ผูขายหรือผูรับจางไมมีสิทธิรองอุทธรณ หรือเรียกรอง
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้น คําวินิจฉัยถือเปนขอยุติ
ขอ 30 การแลกเปลี่ยนพัสดุโดยที่ตอ งจายเพิ่ม หรือไมจายเงินเพิ่มก็ตาม ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนผูพิจารณา
ขอ 31 การเชาสังหาริมทรัพยใหเปนอํานาจของประธาน และการเชาอสังหาริมทรัพยใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 32 การเชาใหทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน และใหอยูในดุลพินิจของประธานที่จะตอง
ดําเนินการในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงไดเองและในกรณีที่ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการตามกฎหมาย
ขอ 33 การยืมหรือนําพัสดุไปใชกระทําไดเพื่อประโยชนของสหกรณ และเพื่อเปนสวัสดิการ
การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือแสดงเหตุผล และกําหนดการสงคืน
โดยการยืมภายในสหกรณใหผูจัดการเปนผูอนุมัติ การยืมกรณีอื่นใหประธานเปนผูอนุมัติ
การสงคืนพัสดุคงรูปผูยืมตองสงคืนในสภาพเดิมเรียบรอย หากพัสดุเกิดเสียหายใชก ารไมไดผูยืมเปนผูออกคา
ซอมแซม หรือคาชดใชตามที่สหกรณกําหนด
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือ ทั้งนี้โดยปกติผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ
ประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหผูใหยืม
ขอ 34 พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหพนักงานพัสดุของสหกรณจัดทําทะเบียนและบัญชีไวเปน
หลักฐาน ตามแบบที่สหกรณกําหนด

ขอ 35 การเก็บรักษาพัสดุใหเปนหนาที่ของผูจัดการรับผิดชอบทะเบียนบัญชี หลักฐานการรับจายพัสดุให
กระทําโดยถูกตองครบถวนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะตองตรงกับยอดคงเหลื อ และทะเบียนบัญชีนั้น การเก็บรักษาตองใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียน
ขอ 36 ผูประสงคจะเบิกพัสดุ ใหผูรับผิดชอบในงานนั้นๆ เปนผูเบิก และใหพนักงานพัสดุหรือผูที่ผูจัดการ
มอบหมายเปนผูสั่งจาย
ขอ 37 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบแลวลงบัญชี หรือทะเบียนทุก
ครั้งที่มีการจาย แลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
ขอ 38 กอนสิ้นเดือนตุลาคมของทุกป ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาทีส่ หกรณซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึง่ หรือ
หลายคน ตามความจําเป นเพื่อทําการตรวจการรับ – จายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปนั้น และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ใ นวั น เป ด ทํ า การวั น แรกของเดื อ น
พฤศจิกายนของปถัดไปใหทําการตรวจสอบวาการรับ – จายพัสดุถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือเพียงวันสิ้นงวดนั้น มีสภาพอยูตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชตอไป แลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวไปยังประธานภายในยี่สิบวันทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ขอ 39 เมื่อประธานไดรับรายงานดังกลาวแลว ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพสูญไปหรือไมจําเปน ตอง
ใชตอไป ก็ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ถาผลพิจารณาปรากฏวาจะตองหาผูรับผิดชอบทางแพงดวยใหคณะกรรมการตามวรรคแรกสอบสวนผูรับผิด
ในทางแพงดวย
ขอ 40 การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ขอ 41 การจําหนายพัสดุ พัสดุใดหมดความจําเปนหรือ หากใชตอไปจะเสียคาใชจายมากใหผูจัดการเสนอ
รายงานตอประธานเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาดําเนินการจําหนายโดยวิธีดังตอไปนี้
41.1 ขาย
41.2 แลกเปลี่ยน
41.3 โอนใหแกสวนราชการ สถานศึกษาหรือองคกรการกุศล
41.4 เปนสูญ กรณีพัสดุนั้นไมมีตัวตนและไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบ
ขอ 42 เมื่อไดดําเนินการจําหนายแลว ใหเจาหนาที่พัสดุจําหนายพัสดุนั้นออกจากทะเบียนหรือบัญชีทันที แลว
แจงผูจัดการเสนอตอประธานกรรมการรับทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่จําหนายพัสดุนั้น
ขอ 43 การพัสดุใดที่อยูระหวางดําเนินการ และยังไมเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป
ตามระเบียบนี้ทุกประการ
ขอ 44 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
ลงชื่อ

จํานง เหลาคงธรรม
(นายจํานง เหลาคงธรรม)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด

