ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2552
..............................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9) ข้อ 99 (10)
และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 51 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบหรือมติอ่นื ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีก่ าหนดไว้ในจาแนก
รายจ่ายของสหกรณ์
“การพัสดุ” หมายถึง การซือ้ การจ้าง การซ่อมแซมและการบารุงรักษา การจัดทาเอง
การแลกเปลีย่ น การเช่า การควบคุม และการดาเนินการอื่น ๆ ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ” หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่
เกีย่ วกับพัสดุ
“การซือ้ ” หมายถึง การซือ้ พัสดุทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” หมายถึง การจ้างทาของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ฯ
“ผูส้ ั ่งซือ้ ” หมายถึง ผูม้ อี านาจสั ่งอนุญาตให้ซอ้ื ตามข้อ 28 และข้อ 29
“ผูส้ ั ่งจ้าง” หมายถึง ผูม้ อี านาจสั ่งอนุญาตให้จา้ งตามข้อ 28 และข้อ 29
ข้อ 5 ระเบียบนี้ใช้บงั คับแก่สหกรณ์ฯ ซึง่ ดาเนินการเกีย่ วกับพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ข้อ 6 ผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างตามระเบียบนี้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้
ดารงตาแหน่งใดในสหกรณ์ดาเนินการแทนก็ได้ แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 7 เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ หรือผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างตามระเบียบนี้กระทาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือกระทาโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอานาจ หรือนอกเหนือ
อานาจถือว่าผิดว่าด้วยระเบียบและจะต้องรับผิดชอบทดแทน ชดใช้ และลงโทษ ดังนี้
7.1 ถ้าเป็นเหตุให้สหกรณ์เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้พน้ จากการเป็นสมาชิกและ
ดาเนินการทางวินยั ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
7.2 การลงโทษตาม ข้อ 7.1 ไม่เป็นผูพ้ น้ จากการรับผิดชอบในทางอาญาหรือ
ความผิดทางแพ่งตามกฎหมาย แต่อย่างใด
หมวด 2
วิ ธีซื้อและวิ ธีจ้ำง
ข้อ 8 การซือ้ หรือการจ้างกระทาได้ 4 วิธี คือ
8.1 วิธตี กลงราคา
8.2 วิธสี อบราคา
8.3 วิธปี ระกวดราคา
8.4 วิธพี เิ ศษ
ข้อ 9 วิธตี กลงราคา การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 10 วิธสี อบราคา การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธสี อบราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 11 วิธปี ระกวดราคา การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง
ซึง่ มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 12 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ได้แก่การซือ้ หรือการจ้างครัง้ หนึ่ง วงเงินเกินกว่า
100,000 บาท ให้กระทาเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
12.1 ในกรณีทเ่ี ป็นพัสดุจะขายทอดตลาดให้ดาเนินการจัดซือ้ โดยวิธเี จรจา ตกลงราคา
12.2 มีความจาเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่กจิ การสหกรณ์
12.3 เป็นงานหรือพัสดุทด่ี าเนินการซือ้ หรือการจ้างโดยวิธอี ่นื แล้ว ไม่บงั เกิดผลดี
12.4 เป็นงานหรือพัสดุทค่ี ุณภาพดี
ข้อ 13 ก่อนการดาเนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างทุกวิธใี ห้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทารายงานชีแ้ จงเหตุผล
ความจาเป็นเสนอผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 14 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ และสั ่งจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
รายงานการดาเนินการตามวิธสี ั ่งซือ้ หรือการจ้างนัน้ ๆ ต่อไป
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ข้อ 15 ในการดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ผมู้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี คือ
15.1 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
15.2 คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
15.3 คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา
15.4 คณะกรรมการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
15.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
15.6 คณะกรรมการตรวจการจ้าง
สาหรับในข้อ 15.1 ถึง ข้อ 15.3 ห้ามคณะกรรมการเป็นบุคคลคนเดียวกัน
ข้อ 16 คณะกรรมการตาม ข้อ 15 ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน
ในกรณีทจ่ี าเป็น เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์อาจแต่งตัง้ บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ 17 ในการซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคาให้เจ้าหน้าทีต่ ่อรอง และตกลงราคากับผูข้ าย
หรือผูร้ บั จ้าง ภายในวงเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง
การซือ้ หรือการจ้าง โดยวิธตี กลงราคาในกรณีจาเป็น หรือเร่งด่วนทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายไว้
ไม่อาจดาเนินการได้ตามปกติได้ ให้ดาเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบจากผูม้ อี านาจสั ่งซือ้
หรือสั ่งจ้างได้
ข้อ 18 การซือ้ และการจ้างโดยวิธสี อบราคาให้ดาเนินการดังนี้
18.1 ให้ประกาศแจ้งความโดยเปิดเผยทีส่ านักงานสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน และ
ส่งใบแจ้งความไปยังผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างโดยตรงมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทาได้
18.2 ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุรบั ซองใบเสนอราคาทีม่ ผี มู้ ายืน่ ทุกราย โดยไม่เปิดซอง เมื่อครบ
กาหนดตาม ข้อ 18.1 แล้วให้ส่งมอบซองใบเสนอราคาพร้อมทัง้ รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เพื่อดาเนินการต่อไป แล้วเมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองเสนอราคาจากผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ดอีก
ข้อ 19 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
19.1 เปิดซองใบเสนอราคาโดยเปิดเผย และลงลายมือชื่อกากับ
19.2 ตรวจสอบพิจารณารายการเสนอตามรายการแบบรูปและรายละเอียด ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขหรือไม่
19.3 หากราคาเสนอสูงกว่าราคาซือ้ ครัง้ สุดท้ายให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ต่อรองให้ลดลงอีกเท่าทีผ่ เู้ สนอราคายินยอม แล้วบันทึกไว้
19.4 เมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผูม้ อี านาจสั ่งจ้างหรือสั ่งซือ้ ตามลาดับ
ข้อ 20 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธปี ระกวดราคาให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ านักงานสหกรณ์
และประกาศทางสื่อมวลชน หรือหากเห็นสมควรจะส่งประกาศ หรือใบแจ้งความดังกล่าวไปยังผูป้ ระกอบกิจการค้า
หรือรับจ้างด้วยก็ได้ กรรมการดาเนินการตามความวรรคแรก จะต้องกระทาก่อนวันรับซองประกวดราคา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
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ข้อ 21 ใบแจ้งความเสนอราคาอย่างน้อยจะต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
21.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรืองานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้างและ
คานวณทีต่ อ้ งการ
21.2 ผูป้ ระกวดจะต้องมีทะเบียนประกอบการค้า หรือจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์
ประกอบธุรกิจรับจ้าง
21.3 ให้ผเู้ สนอราคาประกวดแจ้งราคาเป็นหน่วย หรือรวม
21.4 วัน เดือน ปี ทีเ่ สนอซองประกวดราคา
21.5 กาหนดวันส่งมอบพัสดุหรือมอบงานจ้าง
21.6 จานวนเงินทีเ่ ป็นหลักประกันซอง และผูเ้ สนอราคาประกวดราคาจะต้องไม่เป็น
ผูเ้ คยละทิง้ งานของราชการหรือเอกชนมาก่อน
21.7 ใบเสนอราคาให้ลงราคา ให้ลงจานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็นสาคัญ
21.8 ซองประกวดราคาจะต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยืน่ ต่อคณะกรรมการรับซอง
ประกวดราคา
21.9 ขอสงวนสิทธิของผูส้ ั ่งซือ้ หรือผูส้ ั ่งจ้าง ทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะงดซือ้ หรืองดจ้าง
หรือเลือกซือ้ หรือเลือกจ้างโดยไม่จาเป็นจะต้องซือ้ หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคาต่าสุดเสมอไป
ข้อ 22 การรับซองประกวดราคาให้แต่งตัง้ กรรมการรับซองประกวดราคาตาม ข้อ 15
ข้อ 23 คณะกรรมการรับซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
23.1 รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองไว
กับบันทึกทีห่ น้าซองว่าเป็นของผูใ้ ด
23.2 ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เมื่อถูกต้องแล้วให้
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินออกใบรับให้ผยู้ น่ ื ซองไว้เป็นหลักฐาน
23.3 รับเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในใบแจ้งความประกวดราคา
23.4 เมื่อพ้นกาหนด ต้องไม่รบั ซองของผูใ้ ดอีก และการรับซองส่งทางไปรษณียจ์ ะ
กระทามิได้
ข้อ 24 คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา มีหน้าทีด่ งั นี้
24.1 เปิดซองประกวดราคาโดยเปิดเผยต่อหน้าผูเ้ ข้าประกวดหรือตัวแทนหรือผูแ้ ทน
24.2 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุ
ไว้ในใบแจ้งความประกวดราคา
24.3 ถ้ามีผเู้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาให้เสนอ
ราคาใหม่พร้อมกัน โดยวิธยี น่ ื ซองเสนอราคาหรือด้วยวาจาก็ได้
24.4 บันทึกความเห็นชอบ ขอความเห็นชอบจากผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง
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ข้อ 25 การสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างโดยวิธพี เิ ศษ ให้ผมู้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดซือ้ หรือจัดจ้าง เพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้เชิญผูม้ อี าชีพขายหรือรับจ้างมาเสนอราคาต่อคณะกรรมการ
หรือให้สบื ราคาจากผูข้ าย หรือผูร้ บั จ้างรายอื่นๆ (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาเพื่อดาเนินการ แล้วให้รายงาน
ผลต่อผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 26 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าทีด่ งั นี้
26.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ทีท่ าการของผูซ้ อ้ื หรือสถานทีท่ ก่ี าหนดไว้ในสัญญา
26.2 ตรวจนับจานวนพัสดุตามจานวน เมื่อถูกต้องแล้วในใบรับพัสดุแล้วส่งมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ พร้อมทาใบตรวจรับและลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
2.63 กรณีตรวจรับพัสดุไม่ครบตามจานวนให้รบี รายงานผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ ภายใน 3 วัน
ทาการ นับตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจพบ
26.4 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้
เสนอผูส้ ั ่งซือ้ พิจารณาสั ่งการ
26.5 ถ้าผูม้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือเห็นชอบให้ดาเนินการรับพัสดุนนั ้ ได้ ก็ให้ดาเนินการ
ตาม ข้อ 26.2
ข้อ 27 คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง มีหน้าทีด่ งั นี้
27.1 ตรวจและควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
27.2 การจ้างทีร่ ะบุงวดแห่งสัญญา ผูร้ บั จ้างจะต้องถือปฏิบตั ติ ามงวดสัญญานัน้ ๆ
หากพ้นล่วงเลยกาหนดไปงวดแห่งสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งผูม้ อี านาจสั ่งจ้างภายใน
3 วัน นับตัง้ แต่วนั เลยกาหนดในงวดสัญญา
27.3 เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้ว เป็นไปตามรูปแบบ และรายละเอียดให้
ทาใบรับรองผลปฏิบตั งิ านทัง้ หมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบให้แก่ผรู้ บั จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจ่ายเงินทัง้ หมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่
กรณี
27.4 ในกรณีทก่ี รรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมตรวจรับงานได้ทาความเห็น
ขัดแย้งไว้แล้วให้เสนอผูร้ บั จ้างเพื่อพิจารณาสั ่งการ
27.5 งานใดทีผ่ รู้ บั จ้างเห็นว่าจาเป็นต้องมีผคู้ วบคุมงานโดยเฉพาะ ให้แต่งตังบุ
้ คคล
ทีเ่ ห็นสมควรเป็นกรรมการก็ได้ แล้วผูร้ บั แต่งตัง้ นัน้ จะต้องรับดาเนินการ เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์
อานาจในการสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง
ข้อ 28 ประธานกรรมการดาเนินการ มีอานาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างครังหนึ
้ ่ง ๆ ไม่เกิน 100,000 บาท
ผูจ้ ดั การมีอานาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างครังหนึ
้ ่ง ๆ ไม่เกิน 20,000 บาท
ข้อ 29 การสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้างครังหนึ
้ ่ง ๆ ถ้าวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้ประธานกรรมการ
สั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 30 หลักประกันหรือประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
30.1 เงินสด
30.2 เช็คเงินสดทีธ่ นาคารรับรอง และเซ็นสั ่งจ่าย
30.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์
ข้อ 31 หลักประกันซองตามข้อ 30 สหกรณ์สามารถนามาใช้หมุนเวียน เพื่อประโยชน์ของ
กิจการสหกรณ์ได้
ข้อ 32 มูลค่าของหลักประกัน ให้กาหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของราคาพัสดุทต่ี กลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อ 33 การทาสัญญาการซือ้ หรือการจ้าง ให้ทาสัญญาเป็นหนังสือ ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้จะทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ ั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง
33.1 การซือ้ หรือการจ้างโดยวิธตี กลงราคา
33.2 การจ้างทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างสามารถส่งของได้ภายในห้าวันนับแต่วนั ตกลงซือ้ หรือจ้าง
ข้อ 34 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ ด้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลีย่ นแปลงมิได้ เว้นแต่
การแก้ไขนัน้ เป็นความจาเป็น และเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ
ข้อ 35 การต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญา หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาจะกระทาได้โดยมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเท่านัน้ หรือทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติ
ข้อ 36 การทาสัญญารายใด ข้อความใดทีจ่ าเป็นต้องระบุไว้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูม้ อี านาจสั ่งจ้าง
หรือสั ่งซือ้
ข้อ 37 การลงโทษผูล้ ะทิง้ งาน ผูป้ ระกวดราคาได้ไม่ยอมไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาทีส่ หกรณ์ฯ กาหนดหรือผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือข้อตกลงนัน้ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ให้ผมู้ อี านาจสั ่งซือ้ หรือสั ่งจ้าง ยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงนัน้ ๆ แล้วยึดเงินค่าประกันซองหรือค่าประกันสัญญา
เป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 38 การจ่ายคืนหลักประกันให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง
หมวด 3
กำรควบคุมและกำรจำหน่ ำยพัสดุ
ข้อ 39 การให้ยมื หรือนาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ไปใช้ ซึง่ มิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
หรือกิจการของสหกรณ์กระทามิได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรือผูจ้ ดั การ
การให้ยมื หรือนาทรัพย์สนิ ตามวรรคแรกให้ผู้ยมื จดบันทึกเก็บไว้ทุกครัง้ และเจ้าหน้าทีต่ รวจ
สภาพพัสดุ รายงานผูม้ อี านาจตามขันตอนทั
้
นทีทค่ี รบกาหนดยืมหรือนาส่ง
ข้อ 40 พัสดุของสหกรณ์ฯ ไม่วา่ จะได้มาประการใด ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจดั ทาทะเบียนพัสดุไว้
เป็นหลักฐาน
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ข้อ 41 พัสดุต่าง ๆ ของสหกรณ์ ชารุดเสียหายหรือสูญหาย ให้สอบหาผูร้ บั ผิดชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีต่ รวจพบ ให้ผรู้ บั ผิดชอบชดใช้คนื ในลักษณะประเภท
ชนิดใด ลักษณะและขนาดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงครบถ้วนตามจานวนทีช่ ารุดหรือสูญหายไป
ในกรณีผชู้ ดใช้คนื เป็นเงิน ไม่สามารถส่งคืนภายใน 15 วัน ก็ให้ใช้คนื เป็นรายเดือนก็ได้ แต่
ต้องไม่เกิน 1 ปี หรือตามกาหนดเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 42 กรณีพสั ดุเหลืออยู่หากใช้แล้วสิ้นเปลือง อันไม่เกิดประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ฯ
ให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาสั ่งการให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
42.1 ขายทอดตลาด
42.2 แลกเปลีย่ น
42.3 โอน
42.4 แปรสภาพหรือทาลาย
ข้อ 43 การพัสดุใดอยูร่ ะหว่างดาเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันทีร่ ะเบียบนี้บงั คับใช้ให้
ปฏิบตั ติ ามเดิมไปก่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ 44 แบบตัวอย่างใด ๆ ทีร่ ะบุในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 45 ให้ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด รักษาการ
ตามระเบียบและให้มอี านาจในการตีความวินิจฉัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2552
สมพล ตันติ สนั ติ สม
(นำยสมพล ตันติ สนั ติ สม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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