ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามข้อ 65 (9) และข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการดําเนินการ คราวประชุมครั/งที1 7 เมื1อวันที14 พฤษภาคม 2543 ได้กาํ หนด
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดังต่อไปนี/
ข้อ 1. ระเบียบนี/เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2543"
ข้อ 2. ระเบียบนี/ให้ใช้บงั คับตั/งแต่วนั ที1 4 พฤษภาคม 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื1นใด ที1มีอยูก่ ่อน
วันใช้ระเบียบนี/ ซึ1งมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี/ท/งั สิ/ น
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี/
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว& ไป
ข้อ 5. ในระเบียบนี/
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที1ดินและสิ1 งก่อสร้างที1กาํ หนดไว้ในรายการ
จําแนกรายจ่ายของสหกรณ์
"การพัสดุ" หมายถึง การซื/อ การจ้าง การซ่อมและการบํารุ งรักษาการควบคุม และ
การดําเนินการอื1น ๆ ที1กาํ หนดไว้ทา้ ยระเบียบนี/
"ผูจ้ ดั การ" หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
"เจ้าหน้าที1พสั ดุ" หมายถึง เจ้าหน้าที1สหกรณ์ซ1 ึงผูจ้ ดั การแต่งตั/งให้ปฏิบตั ิหน้าที1
เกี1ยวกับการพัสดุ
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"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การจ้างเหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคคลเพื1อเป็ นเจ้าหน้าที1สหกรณ์
"ผูส้ ง1ั ซื/อ" หมายถึง ผูม้ ีอาํ นาจสัง1 อนุมตั ิให้ซ/ื อ ตามข้อ 28 และ 29
ข้อ 6. ผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อสัง1 จ้างตามระเบียบนี/ อาจมอบอํานาจให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งใดใน
สหกรณ์ดาํ เนินการแทนก็ได้ โดยให้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 7. เจ้าหน้าที1พสั ดุหรื อผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างตามระเบียบนี/ การกระทําโดยจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อ ไม่ปฎิบตั ิตามระเบียบนี/หรื อกระทําโดยมีเจตนาทุจริ ตหรื อปราศจากอํานาจหรื อ
นอกเหนืออํานาจ ถือว่ากระทําผิดระเบียบโดยจําต้องรับผิดชอบทดแทน ชดใช้และถูกลงโทษ ดังนี/
(1) ถ้าเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง ให้พนั จากการเป็ นสมาชิกและ
ดําเนินการทางวินยั ตามระเบียบตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที1สหกรณ์
(2) การลงโทษตามข้อ 7 (1) ไม่เป็ นเหตุให้พน้ จากความรับผิดในทางอาญา
หรื อความผิดทางแพ่งแต่อย่างใด
หมวด 2
วิธีดําเนินการ
ข้อ 8. การซื/อหรื อการจ้างกระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ข้อ 9. การซื/ อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื/อหรื อการจ้างครั/งหนึ1งมีราคา
ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 10. การซื/ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การซื/อหรื อการจ้างครั/งหนึ1งมีราคา
เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
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ข้อ 11. การซื/ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่การซื/อหรื อการจ้างครั/งหนึ1ง
มีราคาเกินกว่า 500,000 บาท
ข้อ 12. การซื/ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้กระทําเฉพาะกรณี หนึ1งกรณี ใดดังต่อไปนี/
(1) มีความจําเป็ นเร่ งด่วนหากล่าช้าอาจเกิดความเสี ยหายแก่กิจการสหกรณ์
(2) เป็ นงานหรื อพัสดุที1ดาํ เนินการซื/อหรื อจ้าง โดยวิธีอื1นแล้วไม่บงั เกิดผลดี
ข้อ 13. ก่อนดําเนินการซื/อหรื อจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที1พสั ดุทาํ รายงานเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจ
สัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี/
(1) เหตุผลที1จาํ เป็ นต้องซื/อ หรื อจ้าง
(2) รายละเอียดพัสดุหรื องานที1จะจัดซื/อหรื อจัดจ้าง
(3) ราคาพัสดุหรื อราคาจ้างในท้องตลาดเท่าที1ทราบ หรื อซื/อ หรื อจ้างครั/งสุ ดท้าย
(4) วงเงินที1ซ/ือหรื อจ้าง
(5) กําหนดเวลาที1จะต้องใช้พสั ดุน/ นั หรื อให้งานนั/นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีการซื/อหรื อจ้างและเหตุผลที1จะต้องซื/ อหรื อจ้างโดยวิธีน/ นั
(7) ข้อเสนออื1น ๆ ถ้ามี
ข้อ 14. เมื1อได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที1พสั ดุ
ดําเนินการตามวิธีสง1ั ซื/อหรื อการจ้างนั/น
ข้อ 15. ในการดําเนินการจัดซื/อหรื อจัดจ้าง ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างแต่งตั/ง
คณะกรรมการเพื1อปฎิบตั ิตามระเบียบนี/แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื/อ หรื อจัดจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(6) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
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ข้อ 16. คณะกรรมการตามข้อ 15 ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
ในกรณี ที1จาํ เป็ นเพื1อประโยชน์ของสหกรณ์ อาจแต่งตั/งบุคคลภายนอกร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ 17. ในการซื/อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าที1พสั ดุตอ่ รองและตกลงราคากับ
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ภายในวงเงินที1ได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้าง
การซื/อหรื อการจ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน และไม่อาจดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้ดาํ เนินการไปก่อนแล้วรายงานขอความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อสั1งจ้างโดยเร็ ว
ข้อ 18. การซื/ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาํ เนินการดังนี/
(1) ให้ประกาศแจ้งความโดยเปิ ดเผยที1สาํ นักงานสหกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน และส่ ง
ใบแจ้งความไปยังผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับจ้าง โดยตรงให้มากที1สุดเท่าที1จะ
สามารถทําได้
(2) ให้เจ้าหน้าที1พสั ดุรับซองใบเสนอราคาที1มีผมู ้ ายืน1 ทุกราย โดยไม่เปิ ดซอง
เมื1อครบกําหนดตามข้อ 18 (1) แล้วให้ส่งมอบซองใบเสนอราคาพร้อมทั/ง
รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิ ดซองราคาเพื1อดําเนินการต่อไป
และเมื1อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองเสนอราคาจากผูห้ นึ1งผูใ้ ดอีก
ข้อ 19. คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีหน้าที1ดงั นี/
(1) เปิ ดซองใบเสนอราคาโดยเปิ ดเผยและลงลายมือชื1อกํากับ
(2) ตรวจสอบพิจารณารายการเสนอ ตามรู ปแบบรายการและรายละเอียด
ให้เป็ นไปตามเงื1อนไขหรื อไม่
(3) หากราคาเสนอสู งกว่าราคาซื/อครั/งสุ ดท้ายให้คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาต่อรองให้ลดลงอีกเท่าที1ผเู ้ สนอราคายินยอมแล้วบันทึกไว้
(4) เมื1อได้ดาํ เนินการแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผูม้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อสัง1 จ้าง
ตามลําดับ
ข้อ 20. การซื/ อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ที1สาํ นักงาน
สหกรณ์และประกาศทางสื1 อมวลชนหรื อหากเห็นสมควรจะส่ งประกาศหรื อใบแจ้งความดังกล่าวไปยังผู ้
ประกอบกิจการค้าหรื อรับจ้างด้วยก็ได้

5
กรรมการดําเนินการตามวรรคแรก จะต้องกระทําก่อนวันยืน1 ซองประกวดราคาไม่
น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 21. ใบแจ้งความเสนอราคาอย่างน้อยจะต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี/
(1) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื องานที1จะจัดซื/อหรื อจัดจ้าง และ
จํานวนที1ตอ้ งการ
(2) ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีทะเบียนประกอบการค้า หรื อจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์
ประกอบธุรกิจการรับจ้าง
(3) ให้ผเู ้ สนอราคาแจ้งราคาเป็ นหน่วยหรื อรวม
(4) วัน เดือน ปี ที1เสนอราคา และกําหนดจํานวนวันยืนราคา
(5) กําหนดวันส่ งมอบพัสดุหรื อมอบงานจ้าง
(6) ใบเสนอราคาให้ลงจํานวนเงินเป็ นตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
(7) ข้อสงวนสิ ทธิของผูส้ ง1ั ซื/อ หรื อสัง1 จ้าง ทรงไว้ซ1 ึงสิ ทธิที1จะงดซื/อหรื องดจ้าง
หรื อเลือกซื/อ เลือกจ้าง โดยไม่จาํ เป็ นต้องซื/อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคาตํ1าสุ ด
เสนอไป
ข้อ 22. การรับซองประกวดราคา ให้แต่งตั/งกรรมการรับซองประกวดราคา ตามข้อ 16
ข้อ 23. คณะกรรมการรับซองประกวดราคา มีหน้าที1ดงั นี/
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื1อกํากับซอง
กับบันทึกไว้ที1หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่ วมกับพนักงานการเงินของสหกรณ์
เมื1อถูกต้องแล้วให้พนักงานการเงินของสหกรณ์ออกใบรับให้ผยู้ นื1 ซองไว้
เป็ นหลักฐาน
(3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื1อนไขที1กาํ หนดไว้ในใบแจ้งความประกวด
ราคา
(4) เมื1อพันกําหนด ต้องไม่รับซองของผูใ้ ดอีกและการรับซองส่ งทางไปรษณี ย ์
จะกระทํามิได้

6
(5) งานใดที1ผวู ้ า่ จ้างเห็นว่าจําเป็ นต้องมีผคู ้ วบคุมงานโดยเฉพาะ ให้แต่งตั/งบุคคล
ที1เห็นสมควรเป็ นผูค้ วบคุมงานได้ และผูไ้ ด้รับแต่งตั/งนั/นจะต้องรับดําเนินการ
เพื1อผลประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์
หมวด 3
อํานาจในการสั& งซื/อหรือสั& งจ้ างและการทําสั ญญา
ข้อ 24. ประธานกรรมการมีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างครั/งหนึ1ง ๆ ไม่เกิน 100,000บาท
ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างครั/งหนึ1ง ๆ ไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 25. การสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างครั/งหนึ1ง ๆ ถ้าวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้ประธาน
กรรมการสัง1 ซื/อหรื อจ้างโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 26. หลักประกันซองหรื อประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ1งอย่างใดดังนี/
(1) เงินสด
(2) เช็คเงินสด ที1ธนาคารรับรองและลงนามสัง1 จ่าย
ข้อ 27. หลักประกันซองตามข้อ 30 สหกรณ์สามารถนํามาใช้หมุนเวียนเพื1อประโยชน์ของ
กิจการสหกรณ์ได้
ข้อ 28. มูลค่าของหลักประกัน ให้กาํ หนดในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10
ของราคาพัสดุที1ตกลงซื/อหรื อจ้าง
ข้อ 29. การทําสัญญาการซื/ อหรื อการจ้าง ให้ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อ เว้นแต่กรณี ตอ่ ไปนี/
จะทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ตอ่ กันก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ ง1ั ซื/อหรื อสัง1 จ้าง
(1) การซื/อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา
(2) การซื/อหรื อการจ้างที1ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างสามารถส่ งของได้ภายใน 5 วัน
นับแต่วนั ตกลงซื/อหรื อจ้าง
ข้อ 30. สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที1ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี1ยนแปลงมิได้ เว้นแต่
การแก้ไขนั/นเป็ นความจําเป็ นและเพื1อประโยชน์แห่งสหกรณ์
ข้อ 31. การต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญา หรื อแก้ไขเปลี1ยนแปลงสัญญาจะกระทําได้โดยให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
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ข้อ 32. การทําสัญญารายใด ข้อความใดที1จาํ เป็ นต้องระบุไว้ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูม้ ี
อํานาจสัง1 ซื/อ หรื อสัง1 จ้าง
ข้อ 33. การลงโทษผูล้ ะทิง/ งาน ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างไม่ยอมทําสัญญาหรื อข้อตามตกลงภายใน
เวลาที1สหกรณ์กาํ หนด หรื อผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั/น โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสัง1 ซื/อหรื อสัง1 จ้างยกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงนั/น แล้วยึดเงินค่าประกันสัญญาเป็ นรายได้
ของสหกรณ์
ข้อ 34. การจ่ายเงินคืนหลักประกันให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ให้เป็ นไปตามเงื1อนไขที1
กําหนดในสัญญาหรื อข้อตกลง
หมวด 4
การควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
ข้อ 35. การให้ยมื หรื อนําทรัพย์สินของสหกรณ์ไปใช้ ซึ1งมิใช่เพื1อประโยชน์ของทาง
ราชการหรื อกิจการ สหกรณ์จะกระทํามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ
การยืมหรื อนําทรัพย์สินไปใช้ ให้ผยู ้ มื จดบันทึกเก็บไว้ทุกครั/งตามแบบที1สหกรณ์กาํ หนด
และให้เจ้าหน้าที1พสั ดุตรวจสภาพพัสดุ แล้วรายงานผูม้ ีอาํ นาจตามวรรคแรกทันทีที1ครบกําหนดยืมหรื อนําส่ ง
ข้อ 36. พัสดุของสหกรณ์ ไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด ให้เจ้าหน้าที1พสั ดุจดั ทําทะเบียน
พัสดุไว้เป็ นหลักฐาน และให้มีการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้เสร็ จภายใน 30 วันทําการนับจากวันสิ/ นปี
ของสหกรณ์
ข้อ 37. พัสดุตา่ ง ๆ ของสหกรณ์ชาํ รุ ดเสี ยหายหรื อสู ญหาย ให้สอบหาผูร้ ับผิดเสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที1ตรวจพบ ให้ผรู ้ ับผิดชอบชดใช้คืนในคุณลักษณะ
ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกันหรื อคล้ายคลึง ครบถ้วน ตามจํานวนที1ชาํ รุ ดหรื อสู ญหายไป
ในกรณี ผชู ้ ดใช้คืนเป็ นเงิน ไม่สามารถส่ งคืนได้ภายใน 15 วัน ให้ใช้คืนเป็ นรายเดือนก็ได้
แต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ปี หรื อตามกําหนดเวลาที1คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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ข้อ 38. กรณี พสั ดุที1มีอยูห่ ากใช้แล้วสิ/ นเปลือง อันไม่เกิดประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์
ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ เพื1อพิจารณาสัง1 การให้ดาํ เนินการอย่างใดอย่างหนึ1ง ดังนี/
(1) ขายทอดตลาด
(2) แปรสภาพหรื อทําลาย
(3) จําหน่ายจ่ายโอนให้ส่วนราชการ
ประกาศ ณ วันที1 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

สมชาย เทศเมือง
(นายสมชาย เทศเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดชัยนาท
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับทราบระเบียบแล้ว เมื1อวันที1 6 มิถุนายน 2543

