
 

 
ระเบียบออมทรัพยคุรสุัมพันธจงัหวดัสุรินทร   จำกัด 

วาดวย  การพัสด ุพ.ศ. 2560 
……………….….. 

 อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุ รุสัมพันธจังหวัด  จำกัด  พ.ศ.2559  
(ฉบับแกไขที่ 11)  และหมวด  8 ขอ 72 (8) หมวด 10 ขอ94 (10) ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   
ชุดท่ี  29 ครั้งที่ 8/2560   เมื่อวันที่  21  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560  ไดกำหนดระเบียบสหกรณ 
ออมทรัพยคุรุสัมพันธ จังหวดัสุรินทร  จำกัด  วาดวย  การพัสดุ พ.ศ. 2560  ไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด  1 
ขอความท่ัวไป 

 ขอ  1.  ระเบยีบนี้เรยีกวา  ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสรุินทร  จำกัด   
วาดวยการพัสด ุ  พ.ศ.2560 
 ขอ  2.  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 21 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2560  เปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  วาดวยดวย
การพสัดุ  พ.ศ. 2555  บรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และคำส่ังอ่ืนใดที่กำหนดไว  หรือขัด  หรือแยง
กบัระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบนี ้
  สหกรณ  หมายถึง   สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร จำกัด 
  พัสด ุ หมายถึง   วสัดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสรางที่กำหนดไวโดยคณะกรรมการ 
  การพัสดุ  หมายถึง  การจัดทำเอง  การซ้ือ  การจาง  การจางออกแบบและควบคุม
งาน การแลกเปล่ียน การเชา  การควบคุม  การจำหนาย และการดำเนินการอ่ืน ๆ ที่กำหนดไวใน
ระเบียบนี้ 
  คณะกรรมการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สรุินทร  จำกัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวดัสุรินทร  จำกัด  
  ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  เจาหนาที่พสัดุ หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุ 
  การซื้อ  หมายถงึ การซื้อพัสดุทกุชนิด  แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  การจาง  หมายถึง   การจางทำของ การรับขนตามประมวล กฎหมายแพงและ
พาณิชย การจางเหมา  แตไมรวมถึงการจางบุคคล  เพ่ือเปนเจาหนาที่ สหกรณ 
 ขอ 5.  ระเบียบนี้ใชบังคับแกสหกรณฯ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  โดยใชเงินงบประมาณ
รายจายประจำป และเงินกองทุนเพื่อขยายกิจการ 



 

 ขอ 6.  ผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางตามระเบียบนี้  อาจมอบอำนาจเปนลายลักษณอักษรให
ดำรงตำแหนงในสหกรณดำเนินการแทนก็ได  แตตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
 ขอ 7.  เจาหนาที่พัสดุ  หรือผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางตามระเบียบนี้  จะกระทำโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระทำโดยมีเจตนาทุจริต  หรือปราศจากอำนาจ  
หรือนอกเหนืออำนาจถือวามีความผิดและจะตองรับผิดชอบชดใช  และถูกลงโทษดังนี้ 
  (1)  ถาการกระทำเปนเหตุใหสหกรณเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหดำเนินการ
ลงโทษอยางต่ำใหออกจากงาน 
  (2)  ถาการกระทำเปนเหตุใหสหกรณเกิดความเสียหายไมรายแรง ใหดำเนินการ
ลงโทษอยางต่ำตัดเงินเดือน 
  (3)  การลงโทษตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทำหลุดพนจากความ  
  (4)  รับผิดชอบในทางแพง  ตามระเบียบความรับผิดชอบของสหกรณในทางแพง 
หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี) 
 

 หมวด  2 
    วิธีการซื้อและวิธีจาง 

 ขอ  8.  การซื้อหรือการจางทำได   4  วิธีคือ 
  (1)  วิธีตกลงราคา 
  (2)  วิธีสอบราคา 
  (3)  วิธีประกวดราคา 
  (4)  วิธีพิเศษ 
 ขอ  9.  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา 
ไมเกิน 300,000 บาท 
 ขอ 10. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก  การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคา
เกิน 300,000 บาท  แตไมเกิน  2,000,000  บาท 
 ขอ  11. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท ข้ึนไป 
 ขอ  12. การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 
300,000 บาท 
 ขอ  13. การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหกระทำเฉพาะกรณหีนึ่งกรณใีด ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนพัสดทุี่ตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 
  (2)  เปนพัสดทุี่เปนท่ีดิน  และหรือสิ่งกอสรางซึ่งจำเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
  (3)  เปนงานจางซอมพัสดุที่จำเปนตองถอดตรวจใหทราบความชำรดุเสียหายกอนจึง
จะประมาณคาซอมได 
  (4)  เปนพัสดทุี่ไดดำเนินการโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
 ขอ 14.  กอนดำเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุ  จัดทำรายงานเสนอผูมีอำนาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจาง 



 

 ขอ 15.  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือจางแลว  ใหเจาหนาที่พัสดุ
ดำเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้น ๆ ตอไปได 
 ขอ 16.  ในการดำเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง  ใหผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือจางแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณีคือ 
  (1)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  (2)  คณะกรรมการรับซองและเปดซองประกวดราคา 
  (3)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (4)  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
  (5)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (6)  คณะกรรมการตรวจการจาง 
  สำหรับในขอ (15 – 16) หามคณะกรรมการเปนบุคคลคนเดียวกัน 
 ขอ 17. คณะกรรมการตามขอ 16 แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอยางนอย 2 คน  ในกรณีที่จำเปนเพ่ือประโยชนของสหกรณ  อาจแตงต้ังบุคคลภายนอก 
รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ขอ  18. ในการซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาพัสดุตอรอง และตกลงราคากับ
ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  แลวใหผูจัดการจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ จาก 
ผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือจาง 
            การซื้อหรือการจาง  โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเปนหรือเรงดวนที่ เกิดข้ึน   
โดยไมไดคาดหมาย ไมอาจดำเนินการไดตามปกติได ใหดำเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความ
เห็นชอบจากผูมีอำนาจสั่งซ้ือหรือสั่งจางได 

ขอ 19.  การซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดำเนินการดังนี้ 
  (1)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน  ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ
เผยแพรการสอบเผยแพรการสอบราคา และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจาง โดยตรง
ใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 
  (2)  ใหเจาหนาท่ีพัสดลุงรับโดยไมเปดซอง พรอมท้ังระบุวัน  และเวลาที่รับซอง เก็บ
รักษาซองเสนอราคา โดยไมเปดซอง  และเมื่อถึงกำหนดเวลาเปดซองเสนอราคาแลว  ใหสงมอบซอง
เสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อดำเนินการตอไป 
 ขอ  20. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  มีหนาที่ดังนี้ 
  (1)  เปดซองใบเสนอราคาและอานโดยเปดเผย  แลวลงลายมือชื่อกำกับไว 
  (2)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  รูปแบบ และรายละเอียด
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขไว 
  (3)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางที่ผูเสนอราคาถูกตองแลวใหเสนอความเห็น
ไปยังผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางจากรายที่คัดเลือกราคาต่ำสุด 
 ขอ  21. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทำเอกสารประกวด
ราคา แลวใหปดประกาศไวโดยเปดเผยที่สำนักงานสหกรณ และประกาศทางสื่อมวลชน หรือหากเห็น
ควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทำงานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได 



 

            การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองกระทำกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 
20 วัน 
 ขอ  22. การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา ตองเริ่มดำเนินการกอนวันรับซองประกวด
ราคาไมนอยกวา 10 วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรอืขายไมนอยกวา  10 วัน 
 ขอ  23. ใบเอกสารเสนอราคาอยางนอยจะตองแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (1)  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจาง และจำนวนที่
ตองการ 
  (2)  คุณสมบัติของผูเขาประกวดราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจาง 
  (3)  ใหผูเขาประกวดราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข และมีตัวหนังสือกำกับ 
  (4)  กำหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จำเปนตอทางสหกรณ 
  (5)  กำหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณหรือกำหนดวันเริ่ม
ทำงานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ 
  (6)  จำนวนเงินที่กำหนดเปนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา 
  (7)  กำหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงเปนผู
ทิ้งงาน 
  (8)  ขอกำหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองใหเรียบรอย 
  (9)  ขอสงวนสิทธิท่ีวาสหกรณจะไมพิจารณาผูที่เปนผูท้ิงงาน  และทรงไวซึ่งสิทธิที่ 
จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกจางโดยไมจำเปนตองซื้อหรือจางจากผูที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้ง
พิจารณายกเลิกการประกวดราคา 
 ขอ 24.  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาที่ดังนี้ 
  (1)  รับซองประกวดราคา ลงทะเบียน และลงชื่อกำกับไว   
  (2)  ตรวจสอบหลักประกันซอง  เมื่อถูกตองแลวใหเจาหนาท่ีออกใบรับใหแกผูยื่น
ซองไวเปนหลักฐาน 
  (3)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 
  (4)  เมื่อพนกำหนดเวลารับซองประกวดราคาแลว หามรับซองประกวดราคาอีก 
  (5)  เปดซองประกวดราคาโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประกวดราคาหรอืผูแทนแลวจด
ราคาจากใบเสนอราคาไว 
  (6)  สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมดตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 ขอ 25.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาที่ดังนี้ 
  (1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา แลวคัดเลอืกผูเสนอราคาที่ถูกตองไว 
  (2)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางที่ผูเสนอราคาถูกตอง มีคุณภาพ ซึ่งเสนอ
ราคาต่ำสุด 
  (3)  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นตอผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
 ขอ 26.  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษใหผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อหรอืจางเพ่ือดำเนินการ โดยสืบราคาหรือเชิญผูมีอาชีพขายหรือรับจางมาเสนอราคาตอคณะกรรมการ
โดยตรง เมื่อดำเนินการแลว ใหรายงานผลตอผูมีอำนาจสั่งซื้อหรอืสั่งจาง เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ



 

 ขอ 27.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาที่ดังน้ี 
  (1)  ตรวจรับพัสดุ  ณ ที่ทำการของผูซื้อหรือสถานที่ที่ซึ่งกำหนดไวในสัญญา 
  (2)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงไว 
  (3)  ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนำพัสดุมาสง และใหดำเนินการให
แลวเสรจ็โดยเร็วที่สุด 
  (4)  เมื่อตรวจครบถวนถูกตองแลว ใหรับพัสดุไว และมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ  
พรอมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อกำกับไวเปนหลักฐานอยางนอย  2  ฉบับ 
  (5)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจำนวน หรือสงมอบ
ครบแตไมถูกตองท้ังหมด  ใหตรวจรับไวเฉพาะจำนวนที่ถูกตอง  แลวใหรีบรายงานใหผูมีอำนาจสั่งซื้อ 
หรือสั่งจาง  เพ่ือชี้แจงใหผูขายหรือผูรบัจางทราบภายใน 3 วันทำการ  นับแตวันตรวจพบ 
  (6)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่ง  ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุ  แลวใหรบีรายงานใหผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ใหผูขายหรือผูรบัจางทราบภายใน 3 วันทำการ 
  (7)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ ใหทำบันทึกความเห็นแยงไว
แลวเสนอผูมีอำนาจส่ังซื้อหรอืสั่งจาง  เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 ขอ 28.  คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาที่ดังน้ี 
  (1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติ งานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอม  
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและขอกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห 
  (2)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบ  ภายใน 3 วันทำการ  นับแตวันที่
ประธานไดทราบการสงมอบงาน 
  (3)  เม่ือตรวจถูกตองแลว ใหทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ  เฉพาะงวด  
ลงชื่อไวเปน หลักฐานอยางนอย 2  ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ  เจาหนาที่พัสดุเก็บไว 1 ฉบับ 
  (4)  ในกรณีที่กรรมการบางคนไมยอมรับงาน โดยทำบันทึกความเห็นแยงไวใหเสนอ
ผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 ขอ 29.  การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง  ใหเปนอำนาจของผูดำรงตำแหนง  และภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้ 
  (1)  ประธานกรรมการดำเนินการ มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000  
บาท 
  (2)  ผูจัดการสหกรณ มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งไมเกิน  300,000 บาท 
  (3)  คณะกรรมการดำเนินการ  มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง  500,001 บาท  
ขึ้นไป  
 ขอ 30.  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง  อยางใดดังตอไปน้ี 
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็ดนั้น  ชำระตอ เจาหนาที่ 
หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 
 



 

 ขอ 31.  หลักประกันซอง  หรือหลักประกันสัญญาตามขอ  30  สหกรณสามารถนำมาใช
หมุนเวียน  เพื่อประโยชนของกิจการสหกรณได 
 ขอ 32.  มูลคาของหลักประกัน  ใหกำหนดในอัตราไมนอยกวารอยละหา  แตไมเกินรอยละ
สิบของราคาพัสดุท่ีตกลงซื้อหรือจาง 
 ขอ 33.  การทำสัญญาซื้อหรือจาง ใหทำสัญญาเปนหนังสือ  เวนแตในกรณีตอไปนี้   
จะทำเปนขอตกลงไวตอกันก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
  (1)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา 
  (2)  การซื้อหรือการจาง ที่ผูขาย  หรือผูรับจางสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน
ภายใน 5 วันทำการ 
 ขอ 34.  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได  เวนแต
การแกไขนั้นเปนความจำเปนเพ่ือประโยชนแกสหกรณ 
 ขอ 35.  การตอสัญญาหรือยกเลิกสัญญา  หรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  จะกระทำไดก็โดย
มติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
 ขอ 36.  การลงโทษผูทิ้งงาน ผูประกวดราคารายใดไมยอมไปทำสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่สหกรณกำหนด หรือผูขาย หรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา หรือขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร  ใหผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงนั้น ๆ และยึดเงนิ  คาประกันเปน
รายไดของสหกรณ 
 ขอ 37.  การจายคืนหลักประกันใหแกผูขายหรือผูรับจาง  ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง 
 

หมวด  3 
การควบคุมและการจำหนายพัสดุ 

 ขอ 38. การใหยืมหรือนำทรัพยสินของสหกรณไปใช  ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของ ทางราชการ  
หรือกิจการของสหกรณจะกระทำมิได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการดำเนินการ 
หรือผูจัดการ 
             การใหยืม หรือนำทรัพยสินตามวรรคแรก ใหผูยืมจัดทำหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอักษรแสดงเหตุผล และกำหนดวันสงคนื 

เมื่อครบกำหนดการยืม ใหผูยืม หรือผูรับหนาท่ีแทน มีหนาที่ติดตามทวงพัสดุคืน
ภายใน  7  วัน  นับแตวันครบกำหนด 
 ขอ 39.  พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยประการใด   ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทำทะเบียน
พั ส ดุ  ล งบั ญ ชี ห รื อ ท ะ เบี ย น เ พ่ื อ ค วบ คุ ม พั ส ดุ  แ ล ะ เก็ บ รั ก ษ า พั ส ดุ ให เป น ร ะ เบี ย บ
เรียบรอย  ปลอดภัย  และใหครบถวนถูกตอง 
 ขอ  40. กอนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ทุกป  ใหผูจัดการสหกรณมอบหมาย ใหเจาหนาที่  
ซึ่ง มิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหนึ่ง หรือหลายคนตามความจำเปน  เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวด
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ปกอน จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน ปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 



 

                      ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหเร่ิมดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทำการ
วันแรกของเดือนตุลาคม เปนตนไป   วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยางตรงตาม
บัญชี  หรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชำรุด  เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม
จำเปนตองใชในสหกรณตอไป  แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 30 
วนัทำการ นับแตวันเร่ิมดำเนินการตรวจสอบและใหผูจัดการนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบ 
 ขอ 41.  หลังจากการตรวจสอบแลว  พัสดุใดหมดความจำเปนหรือหากใชในกิจการสหกรณ
ตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมากใหเจาหนาที่ พัสดุเสนอรายงานตอคณะกรรมการดำเนินการ  
เพ่ือพิจารณาส่ังการใหดำเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ขายทอดตลาด 
  (2)  แลกเปลี่ยน 
  (3)  แปรสภาพหรือทำลาย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 42.  การพสัดุใดที่อยูในระหวางการดำเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับใหปฏิบัติตามเดิมไปกอนจนกวาจะแลวเสร็จ 
           กรณีใดมิไดกำหนดไวในระเบียบน้ี ใหอยูในดุลพนิิจของคณะกรรมกาดำเนินการ 
 ขอ 43.  แบบตัวอยางใด ๆ ท่ีระบุในระเบียบ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 ขอ 44.  ประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน มีนาคม พ.ศ.   2560 
 

 
(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 


