
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ว่าด้วยการพสัดุ 

พ.ศ.  2543 

 
  อาศยัอาํนาจตามขอ้ 65 (9)  และขอ้ 89  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
พ.ศ.  2543  และมติคณะกรรมการดาํเนินการ คราวประชุมครั/ งที1 7 เมื1อวนัที14  พฤษภาคม  2543  ไดก้าํหนด
ระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ  ดงัต่อไปนี/  
  ขอ้ 1.  ระเบียบนี/ เรียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการพสัดุ  
พ.ศ.  2543" 
  ขอ้ 2.  ระเบียบนี/ใหใ้ชบ้งัคบัตั/งแต่วนัที1  4  พฤษภาคม  2543  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกบรรดาประกาศ  มติคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอื1นใด ที1มีอยูก่่อน 
วนัใชร้ะเบียบนี/  ซึ1 งมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนี/ทั/งสิ/น 
  ขอ้ 4.  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี/  

หมวด 1 

ข้อกาํหนดทั&วไป 

  ขอ้ 5.  ในระเบียบนี/  
   "สหกรณ์"  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   "พสัดุ"     หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ที1ดินและสิ1งก่อสร้างที1กาํหนดไวใ้นรายการ
จาํแนกรายจ่ายของสหกรณ์ 
   "การพสัดุ"  หมายถึง  การซื/อ การจา้ง การซ่อมและการบาํรุงรักษาการควบคุม และ 
การดาํเนินการอื1น ๆ ที1กาํหนดไวท้า้ยระเบียบนี/  
   "ผูจ้ดัการ"  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   "ประธานกรรมการ"  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท จาํกดั 
   "เจา้หนา้ที1พสัดุ"  หมายถึง  เจา้หนา้ที1สหกรณ์ซึ1 งผูจ้ดัการแต่งตั/งใหป้ฏิบติัหนา้ที1
เกี1ยวกบัการพสัดุ 
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   "การจา้ง"  ใหห้มายความรวมถึง  การจา้งทาํของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ การจา้งเหมาบริการ  แต่ไมร่วมถึงการจา้งบุคคลเพื1อเป็นเจา้หนา้ที1สหกรณ์ 
   "ผูส้ั1งซื/อ"  หมายถึง  ผูมี้อาํนาจสั1งอนุมติัใหซื้/อ ตามขอ้ 28 และ 29 
  ขอ้ 6.  ผูมี้อาํนาจสั1งซื/อสั1งจา้งตามระเบียบนี/  อาจมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดใน
สหกรณ์ดาํเนินการแทนกไ็ด ้ โดยใหท้าํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ขอ้ 7.  เจา้หนา้ที1พสัดุหรือผูมี้อาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งตามระเบียบนี/   การกระทาํโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ  ไมป่ฎิบติัตามระเบียบนี/หรือกระทาํโดยมีเจตนาทุจริตหรือปราศจากอาํนาจหรือ
นอกเหนืออาํนาจ  ถือวา่กระทาํผดิระเบียบโดยจาํตอ้งรับผิดชอบทดแทน  ชดใชแ้ละถูกลงโทษ  ดงันี/  

(1)  ถา้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง  ใหพ้นัจากการเป็นสมาชิกและ 
       ดาํเนินการทางวนิยัตามระเบียบตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที1สหกรณ์ 
(2)  การลงโทษตามขอ้ 7 (1) ไมเ่ป็นเหตุใหพ้น้จากความรับผดิในทางอาญา  

                                  หรือความผดิทางแพง่แต่อยา่งใด 

หมวด 2 

วธีิดําเนินการ 

  ขอ้ 8.  การซื/อหรือการจา้งกระทาํได ้4 วธีิ คือ 
   (1)  วธีิตกลงราคา 
   (2)  วธีิสอบราคา 
   (3)  วธีิประกวดราคา 
   (4)  วธีิพิเศษ 
  ขอ้ 9.  การซื/อหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคา ไดแ้ก่การซื/อหรือการจา้งครั/ งหนึ1งมีราคา 
ไมเ่กิน 100,000  บาท 
  ขอ้ 10.  การซื/อหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา ไดแ้ก่การซื/อหรือการจา้งครั/ งหนึ1งมีราคา 
เกินกวา่ 100,000  บาท  แต่ไมเ่กิน  500,000  บาท 
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  ขอ้ 11.  การซื/อหรือการจา้งโดยวธีิประกวดราคา ไดแ้ก่การซื/อหรือการจา้งครั/ งหนึ1ง 
มีราคาเกินกวา่  500,000  บาท 
  ขอ้ 12.  การซื/อหรือการจา้งโดยวธีิพิเศษ ใหก้ระทาํเฉพาะกรณีหนึ1งกรณีใดดงัต่อไปนี/  
   (1)  มีความจาํเป็นเร่งด่วนหากล่าชา้อาจเกิดความเสียหายแก่กิจการสหกรณ์ 
   (2)  เป็นงานหรือพสัดุที1ดาํเนินการซื/อหรือจา้ง โดยวธีิอื1นแลว้ไมบ่งัเกิดผลดี 
  ขอ้ 13.  ก่อนดาํเนินการซื/อหรือจา้งทุกวธีิ ใหเ้จา้หนา้ที1พสัดุทาํรายงานเสนอต่อผูมี้อาํนาจ
สั1งซื/อหรือสั1งจา้งตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี/  
   (1)  เหตุผลที1จาํเป็นตอ้งซื/อ หรือจา้ง 
   (2)  รายละเอียดพสัดุหรืองานที1จะจดัซื/อหรือจดัจา้ง 
   (3)  ราคาพสัดุหรือราคาจา้งในทอ้งตลาดเทา่ที1ทราบ หรือซื/อ หรือจา้งครั/ งสุดทา้ย 
   (4)  วงเงินที1ซื/อหรือจา้ง 
   (5)  กาํหนดเวลาที1จะตอ้งใชพ้สัดุนั/น หรือใหง้านนั/นแลว้เสร็จ 
   (6)  วธีิการซื/อหรือจา้งและเหตุผลที1จะตอ้งซื/อหรือจา้งโดยวธีินั/น 
   (7)  ขอ้เสนออื1น ๆ ถา้มี 
  ขอ้ 14.  เมื1อไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที1พสัดุ
ดาํเนินการตามวธีิสั1งซื/อหรือการจา้งนั/น 
  ขอ้ 15.  ในการดาํเนินการจดัซื/อหรือจดัจา้ง ใหผู้มี้อาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งแต่งตั/ง
คณะกรรมการเพื1อปฎิบติัตามระเบียบนี/แลว้แต่กรณี คือ 
   (1)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
   (2)  คณะกรรมการรับซองประกวดราคา 
   (3)  คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา 
   (4)  คณะกรรมการจดัซื/อ หรือจดัจา้งโดยวธีิพเิศษ 
   (5)  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
   (6)  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
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  ขอ้ 16.  คณะกรรมการตามขอ้ 15 ประกอบดว้ย ประธาน 1 คน กรรมการอีกอยา่งนอ้ย 2 คน 
ในกรณีที1จาํเป็นเพื1อประโยชน์ของสหกรณ์ อาจแต่งตั/งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้
  ขอ้ 17.  ในการซื/อหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคาให้เจา้หนา้ที1พสัดุต่อรองและตกลงราคากบั
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ภายในวงเงินที1ไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้ง 
  การซื/อหรือการจา้ง โดยวธีิตกลงราคาในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน และไมอ่าจดาํเนินการ
ตามปกติได ้ใหด้าํเนินการไปก่อนแลว้รายงานขอความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจสั1งซื/อสั1งจา้งโดยเร็ว 
  ขอ้ 18.  การซื/อหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา ใหด้าํเนินการดงันี/  

(1)  ใหป้ระกาศแจง้ความโดยเปิดเผยที1สาํนกังานสหกรณ์ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั และส่ง 
       ใบแจง้ความไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้ง โดยตรงใหม้ากที1สุดเทา่ที1จะ  
        สามารถทาํได ้

   (2)  ใหเ้จา้หนา้ที1พสัดุรับซองใบเสนอราคาที1มีผูม้ายื1นทุกราย โดยไมเ่ปิดซอง  
                                                 เมื1อครบกาํหนดตามขอ้ 18 (1) แลว้ใหส่้งมอบซองใบเสนอราคาพร้อมทั/ง 
                                                 รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองราคาเพื1อดาํเนินการต่อไป 
                                                  และเมื1อพน้กาํหนดเวลารับซองแลว้ หา้มรับซองเสนอราคาจากผูห้นึ1งผูใ้ดอีก 
  ขอ้ 19.  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหนา้ที1ดงันี/  
   (1)  เปิดซองใบเสนอราคาโดยเปิดเผยและลงลายมือชื1อกาํกบั 
   (2)  ตรวจสอบพิจารณารายการเสนอ ตามรูปแบบรายการและรายละเอียด 
         ใหเ้ป็นไปตามเงื1อนไขหรือไม ่
   (3)  หากราคาเสนอสูงกวา่ราคาซื/อครั/ งสุดทา้ยใหค้ณะกรรมการเปิดซอง 
          สอบราคาต่อรองใหล้ดลงอีกเทา่ที1ผูเ้สนอราคายินยอมแลว้บนัทึกไว ้
   (4)  เมื1อไดด้าํเนินการแลว้ ใหเ้สนอความเห็นไปยงัผูมี้อาํนาจสั1งซื/อสั1งจา้ง 
                                                ตามลาํดบั 
  ขอ้ 20.  การซื/อการจา้งโดยวิธีประกวดราคา ใหปิ้ดประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ที1สาํนกังาน
สหกรณ์และประกาศทางสื1อมวลชนหรือหากเห็นสมควรจะส่งประกาศหรือใบแจง้ความดงักล่าวไปยงัผู ้
ประกอบกิจการคา้หรือรับจา้งดว้ยกไ็ด ้
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  กรรมการดาํเนินการตามวรรคแรก จะตอ้งกระทาํก่อนวนัยื1นซองประกวดราคาไม ่
นอ้ยกวา่ 15 วนั 
  ขอ้ 21.  ใบแจง้ความเสนอราคาอยา่งนอ้ยจะตอ้งแสดงรายละเอียด ดงัต่อไปนี/  
   (1)  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรืองานที1จะจดัซื/อหรือจดัจา้ง และ 
                                                จาํนวนที1ตอ้งการ 
   (2)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีทะเบียนประกอบการคา้ หรือจดทะเบียนมีวตัถุประสงค ์
                                                ประกอบธุรกิจการรับจา้ง 
   (3)  ใหผู้เ้สนอราคาแจง้ราคาเป็นหน่วยหรือรวม 
   (4)  วนั เดือน ปี ที1เสนอราคา และกาํหนดจาํนวนวนัยนืราคา 
   (5)  กาํหนดวนัส่งมอบพสัดุหรือมอบงานจา้ง 
   (6)  ใบเสนอราคาใหล้งจาํนวนเงินเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและ 
                                                 ตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั 
   (7)  ขอ้สงวนสิทธิของผูส้ั1งซื/อ หรือสั1งจา้ง ทรงไวซึ้1 งสิทธิที1จะงดซื/อหรืองดจา้ง 
                                                 หรือเลือกซื/อ เลือกจา้ง โดยไมจ่าํเป็นตอ้งซื/อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคาตํ1าสุด 
                                                 เสนอไป 
  ขอ้ 22.  การรับซองประกวดราคา ใหแ้ต่งตั/งกรรมการรับซองประกวดราคา ตามขอ้ 16 
  ขอ้ 23.  คณะกรรมการรับซองประกวดราคา มีหนา้ที1ดงันี/  
   (1)  รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงชื1อกาํกบัซอง 
                                                กบับนัทึกไวที้1หนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 
   (2)  ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองร่วมกบัพนกังานการเงินของสหกรณ์   
                                                เมื1อถูกตอ้งแลว้ใหพ้นกังานการเงินของสหกรณ์ออกใบรับใหผู้ย้ื1นซองไว ้
                                                เป็นหลกัฐาน 
   (3)  รับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามเงื1อนไขที1กาํหนดไวใ้นใบแจง้ความประกวด 
                                                ราคา 
   (4)  เมื1อพนักาํหนด ตอ้งไมรั่บซองของผูใ้ดอีกและการรับซองส่งทางไปรษณีย ์ 
                                               จะกระทาํมิได ้
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    (5)  งานใดที1ผูว้า่จา้งเห็นวา่จาํเป็นตอ้งมีผูค้วบคุมงานโดยเฉพาะ ใหแ้ต่งตั/งบุคคล 
                                                 ที1เห็นสมควรเป็นผูค้วบคุมงานได ้และผูไ้ดรั้บแต่งตั/งนั/นจะตอ้งรับดาํเนินการ 
                                                 เพื1อผลประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ 

หมวด 3 

อาํนาจในการสั&งซื/อหรือสั&งจ้างและการทาํสัญญา 

  ขอ้ 24.  ประธานกรรมการมีอาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งครั/ งหนึ1ง ๆ ไมเ่กิน  100,000บาท  
ผูจ้ดัการมีอาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งครั/ งหนึ1ง ๆ ไมเ่กิน 50,000  บาท 
  ขอ้ 25.  การสั1งซื/อหรือสั1งจา้งครั/ งหนึ1ง ๆ ถา้วงเงินเกินกวา่  100,000  บาท  ใหป้ระธาน
กรรมการสั1งซื/อหรือจา้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ขอ้ 26.  หลกัประกนัซองหรือประกนัสัญญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ1งอยา่งใดดงันี/  
   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คเงินสด ที1ธนาคารรับรองและลงนามสั1งจ่าย 
  ขอ้ 27.  หลกัประกนัซองตามขอ้ 30 สหกรณ์สามารถนาํมาใชห้มุนเวยีนเพื1อประโยชน์ของ
กิจการสหกรณ์ได ้
  ขอ้ 28.  มูลคา่ของหลกัประกนั ใหก้าํหนดในอตัราไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 
ของราคาพสัดุที1ตกลงซื/อหรือจา้ง 
  ขอ้ 29.  การทาํสัญญาการซื/อหรือการจา้ง ใหท้าํสัญญาเป็นหนงัสือ เวน้แต่กรณีต่อไปนี/    
จะทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนักไ็ด ้โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูส้ั1งซื/อหรือสั1งจา้ง 
   (1)  การซื/อหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคา 
   (2)  การซื/อหรือการจา้งที1ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งสามารถส่งของไดภ้ายใน 5 วนั 
          นบัแต่วนัตกลงซื/อหรือจา้ง 
  ขอ้ 30.  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือที1ไดล้งนามแลว้ จะแกไ้ขเปลี1ยนแปลงมิได ้เวน้แต่ 
การแกไ้ขนั/นเป็นความจาํเป็นและเพื1อประโยชน์แห่งสหกรณ์ 
  ขอ้ 31.  การต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา หรือแกไ้ขเปลี1ยนแปลงสัญญาจะกระทาํไดโ้ดยให้
อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
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  ขอ้ 32.  การทาํสัญญารายใด ขอ้ความใดที1จาํเป็นตอ้งระบุไว ้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูมี้
อาํนาจสั1งซื/อ หรือสั1งจา้ง 
  ขอ้ 33.  การลงโทษผูล้ะทิ/งงาน ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไมย่อมทาํสัญญาหรือขอ้ตามตกลงภายใน
เวลาที1สหกรณ์กาํหนด หรือผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไมป่ฎิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั/น  โดยไมมี่เหตุผลอนั
สมควร ใหผู้มี้อาํนาจสั1งซื/อหรือสั1งจา้งยกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงนั/น  แลว้ยดึเงินคา่ประกนัสัญญาเป็นรายได้
ของสหกรณ์ 
  ขอ้ 34.  การจ่ายเงินคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ใหเ้ป็นไปตามเงื1อนไขที1
กาํหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลง 

หมวด 4 

การควบคุมและการจําหน่ายพสัดุ 

  ขอ้ 35.  การใหย้มืหรือนาํทรัพยสิ์นของสหกรณ์ไปใช ้ซึ1 งมิใช่เพื1อประโยชน์ของทาง
ราชการหรือกิจการ  สหกรณ์จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการ 
  การยมืหรือนาํทรัพยสิ์นไปใช ้ใหผู้ย้มืจดบนัทึกเกบ็ไวทุ้กครั/ งตามแบบที1สหกรณ์กาํหนด  
และใหเ้จา้หนา้ที1พสัดุตรวจสภาพพสัดุ  แลว้รายงานผูมี้อาํนาจตามวรรคแรกทนัทีที1ครบกาํหนดยมืหรือนาํส่ง 
  ขอ้ 36.  พสัดุของสหกรณ์  ไมว่า่จะไดม้าดว้ยประการใด  ใหเ้จา้หนา้ที1พสัดุจดัทาํทะเบียน
พสัดุไวเ้ป็นหลกัฐาน  และใหมี้การตรวจสอบพสัดุประจาํปีใหเ้สร็จภายใน  30  วนัทาํการนบัจากวนัสิ/นปี
ของสหกรณ์ 
  ขอ้ 37.  พสัดุต่าง ๆ ของสหกรณ์ชาํรุดเสียหายหรือสูญหาย  ใหส้อบหาผูรั้บผิดเสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการภายใน  15  วนั นบัแต่วนัที1ตรวจพบ ใหผู้รั้บผดิชอบชดใชคื้นในคุณลกัษณะ 
ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกนัหรือคลา้ยคลึง ครบถว้น ตามจาํนวนที1ชาํรุดหรือสูญหายไป 

ในกรณีผูช้ดใชคื้นเป็นเงิน  ไมส่ามารถส่งคืนไดภ้ายใน  15  วนั ใหใ้ชคื้นเป็นรายเดือนกไ็ด ้ 
แต่ตอ้งไมเ่กิน  1  ปี  หรือตามกาํหนดเวลาที1คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
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  ขอ้ 38.  กรณีพสัดุที1มีอยูห่ากใชแ้ลว้สิ/นเปลือง อนัไมเ่กิดประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์  
ใหเ้สนอรายงานต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  เพื1อพิจารณาสั1งการใหด้าํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ1ง ดงันี/  
   (1)  ขายทอดตลาด 
   (2)  แปรสภาพหรือทาํลาย 
   (3)  จาํหน่ายจ่ายโอนใหส่้วนราชการ 

  ประกาศ  ณ  วนัที1  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543 
 
 
           สมชาย  เทศเมือง 
       (นายสมชาย   เทศเมือง) 
          ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 
 
 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัชยันาท  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท  ไดรั้บทราบระเบียบแลว้  เมื1อวนัที1  6  มิถุนายน  2543 
 
 
 


