
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๕๐ (๒) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  ๒  
ครั้งที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  สมาคม  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว 

  พัสดุ  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา การ
จัดท าเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุมงาน และการด าเนินการอ่ืนๆที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  นายกสมาคม  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว  

  หัวหน้าส านักงาน  หมายความว่า  หัวหน้าส านักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับพัสดุ 

  เจ้าหน้าที่การเงิน  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน 

  การซื้อ  หมายความว่า  การซื้อวัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
อ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

  การจ้าง  หมายความว่า การจ้างท าของ และการรับขนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 

  การสั่งซื้อ  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจสั่งอนุญาตให้ซื้อ ตามข้อ  ๒๗ และ ๒๘ 

  ผู้สั่งจ้าง  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจการอนุญาตให้จ้าง ตามข้อ  ๒๗ และ ๒๘ 

 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่สมาคม ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 



 ข้อ ๕  ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้  อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ด ารง 
ต าแหน่งใดในสมาคมด าเนินการแทนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ข้อ ๖  เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้กระท าโดยจงใจหรือประมาท 
เลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระท าโดยเจตนาทุจริตหรือปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจถือว่า ผิด
ระเบียบ จะต้องรับผิดชอบแทน ชดใช้และลงโทษดังนี้ 

  (๑) ถ้าเป็นเหตุให้สมาคมเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้พ้นจากการเป็นสมาชิก ส าหรับ 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสมาคมให้ด าเนินการทางวินัยตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๒) การลงโทษตามข้อ ๖ (๑) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากความรับผิดชอบในทางอาญาหรือความผิดทาง 

แพ่งตามกฎหมายแต่อย่างใด 

 

วิธีซื้อและวิธีจ้าง 

 ข้อ ๗  การซื้อหรือการจ้างกระท าได้โดย  ๔  วิธีคือ 

  (๑) วิธีตกลงราคา 

  (๒) วิธีสอบราคา 

  (๓) วิธีประกวดราคา 

  (๔) วิธีพิเศษ 

 ข้อ ๘  การซื้อหรือการจ้างโดยการตกลงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ ๙  การซื้อหรือการจ้างโดยสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

 ข้อ ๑๐  การซื้อหรือการจ้างโดยการประกวดราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๑๑  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ได้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) มีความจ าเป็นเร่งด่วนหากเกิดความล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สมาคม 

  (๒) เป็นงานหรือพัสดุที่ด าเนินการซื้อ หรือจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่เกิดผลดี 

  (๓) เป็นงานหรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ 

  (๔) เป็นงานซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความช านาญการเฉพาะด้าน 



 ข้อ ๑๒  ก่อนด าเนินการจ้าง หรือซื้อทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานน าเสนอต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อ 

หรือสั่งจ้างตามรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) เหตุผลหรือความจ าเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 

  (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ หรืองานที่จ้าง 

  (๓) ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งหลังสุด 

  (๔) วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง 

  (๕) ก าหนดเวลาที่จะต้องใช้วัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

  (๖) วิธีซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่จะต้องซื้อ  หรือจ้างโดยวิธีนั้น 

  (๗) ข้อเสนออ่ืนๆ ถ้ามี 

 ข้อ ๑๓  เมื่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือจ้างให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ด าเนินการตามวิธีซื้อ หรือจ้างนั้นต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑๔  ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้พร้อมกับการก าหนดเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี 

  (๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

  (๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

  (๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

  (๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

  (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  (๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 ข้อ ๑๕  คณะกรรมการตามข้อ ๑๔ แต่ละคณะให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่สมาคม 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของสมาคม 
อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๑๖  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายติดต่อตกลง 
ราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

 การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่ 
อาจด าเนินการตามปกติได้ทันให้ด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ ต่อผู้มีอ านาจ เมื่อผู้มี อ านาจ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ โดยอนุโลม 



 ข้อ ๑๗  การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีสอบราคาให้ด าเนินการดังนี้ 

  (๑) ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานสมาคม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ก่อนวันเปิดซอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

  (๒) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับซองใบเสนอราคาที่มีผู้มายื่นทุกราย โดยไม่เปิดซองเมื่อถึงก าหนดเวลา 
แล้วให้ส่งมอบซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา เพ่ือ
ด าเนินการ ต่อไป และเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองแล้วห้ามรับซองเสนอราคาจากผู้หนึ่งผู้ใดอีก 

 ข้อ ๑๘  คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) เปิดซองใบเสนอราคาโดยเปิดเผยและลงลายมือชื่อก ากับ 

  (๒) ตรวจพิจารณารายการตามแบบรูปรายการและรายละเอียดให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสาร 

สอบราคา 

  (๓) หากราคาที่เสนอสูงกว่าราคาตามที่สมาคมก าหนด ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

ต่อรองให้ลดลงเท่าที่ผู้เสนอราคายินยอม แล้วบันทึกไว้ 

  (๔) เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามล าดับ 

 ข้อ ๑๙  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการประกวดราคาให้ปิดประกาศไว้ โดยเปิดเผยที่ส านักงานสมาคม 

ประกาศทางสื่อมวลชน และจัดส่งประกาศหรือใบแจ้งความดังกล่าวไปยังผู้ประกอบกิจการการค้าหรือรับจ้าง 
โดยตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 การด าเนินการตามวรรคแรก จะต้องท าก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน 

 ข้อ ๒๐  ใบแจ้งความเสนอราคาอย่างน้อยจะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ หรืองานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้างและจ านวนที่ต้องการ 

  (๒) ผู้เสนอราคาจะต้องมีทะเบียนประกอบการค้า หรือจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ประกอบ ธุรกิจ
รับจ้าง และจะต้องไม่เป็นผู้เคยละทิ้งงานของทางราชการ หรือของรัฐวิสาหกิจหรือของเอกชน มาก่อน 

  (๓) ให้ผู้เสนอราคาแจ้งราคาเป็นหน่วย หรือราคารวม 

  (๔) วัน เดือน ปี ที่เสนอซองประกวดราคา 

  (๕) ก าหนดวันส่งมอบพัสดุ หรือมอบงานจ้าง 

  (๖) จ านวนเงินที่เป็นหลักประกันซอง 

  (๗) ใบเสนอราคาให้ลงจ านวนเงินเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 

ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 



  (๘) ซองประกวดราคาจะต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซอง ประกวด
ราคา 

  (๙) ขอสงวนสิทธิ์ของผู้สั่งซื้อและสั่งจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่งดซื้อ หรืองดจ้างหรือเลือกซ้ือหรือ 

เลือกจ้างโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องซื้อ หรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป 

 ข้อ ๒๑  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) รับซองประกวดราคาและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อก ากับซองไว้กับบันทึกไว้ที่หน้า 

ซองว่าเป็นของผู้ใด 

  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงิน 

ออกเอกสารการรับเงินให้ผู้ยื่นไว้เป็นหลักฐาน 

  (๓) รับเอกสาร หลักฐานต่างๆตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบแจ้งความประกวดราคา 

  (๔) เมื่อพ้นก าหนดต้องไม่รับซองของผู้ใดอีก และการรับซองทางไปรษณีย์จะกระท ามิได้ 

  (๕) เปิดซองประกวดราคาและอ่านแจ้งราคาโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าประกวดหรือตัวแทนซึ่งมี 

อยู่ในขณะนั้น 

 ข้อ ๒๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง 

ความประกวดราคา 

  (๒) ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาให้เสนอราคาใหม่พร้อม 

กันโดยวิธียื่นซองเสนอราคาหรือด้วยวาจาก็ได้ 

  (๓) บันทึกขอความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

 ข้อ ๒๓  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อหรือ 
จ้างเพื่อด าเนินการโดยให้เชิญผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างมาเสนอราคาต่อคณะกรรมการ หรือใบสืบราคาจากผู้ขาย 
หรือผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาแล้วให้รายงานผลต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ 

 ข้อ ๒๔  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ซื้อหรือสถานที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

  (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ พร้อมท าใบตรวจรับและลง 

ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 



  (๓) กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้สั่งซื้อ 

พิจารณาสั่งการถ้าผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด าเนินการตามข้อ ๒๕ (๒) 

 ข้อ ๒๕  คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) ตรวจและคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 

  (๒) การจ้างที่ระบุงวดแห่งสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตามงวดสัญญานั้นๆ หากพ้นล่วงเลย 

ก าหนดงวดแห่งสัญญาคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งผู้มีอ านาจสั่งจ้างภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันเลย 
ก าหนดในงวดสัญญา 

  (๓) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องและเป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดให้ท าใบ 
รับรองผลปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแต่กรณี โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้ แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ แล้วแต่กรณี 

  (๔) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมตรวจรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้ 

เสนอผู้สั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้สั่งจ้างสั่งการตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงด าเนินการตามข้อ ๒๕ (๒)  

  (๕) งานใดที่ผู้สั่งจ้างเห็นว่าจ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมงาน โดยเฉพาะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ควบคุมงานด้วยก็ได้และก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 

 

อ านาจการสั่งซ้ือหรือการสั่งจ้าง 

 ข้อ ๒๖ นายกสมาคมมีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หัวหน้าส านักงานสั่งซื้อ สั่ง
จ้างครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๒๗  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ถ้าวงเงินเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้นายกสั่งซื้อหรือ สั่งจ้างโดย 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ข้อ ๒๘  หลักประกันซองหรือประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

  (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คเงินสดที่ธนาคารรับรองและสั่งจ่ายต่อสมาคมแต่เป็นเช็คลงวันที่ท าการแล้วก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน ๓  วันท าการ 

 ข้อ ๒๙  มูลค่าของหลักประกัน ให้ก าหนดให้อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อ หรือ
จ้าง 

 ข้อ ๓๐  การท าสัญญา การซื้อการจ้างให้ท าสัญญาเป็นหนังสือโดยอิงแบบราชการ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

  (๑) การซื้อหรือการจ้างโดยตกลงราคา 



  (๒) การซื้อหรือการจ้างที่ผู้ขายหรือผู้ที่รับจ้างสามารถส่งของได้ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ซื้อ หรือ
จ้าง 

 ข้อ ๓๑  ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นเป็นความ 

จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่สมาคมแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

 ข้อ ๓๒  การต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระท าได้โดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการเท่านั้น 

 ข้อ ๓๓  การท าสัญญารายใด ข้อความใดที่จ าเป็นต้องระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจการสั่งซื้อ 
หรือสั่งจ้าง 

 ข้อ ๓๔  การลงโทษผู้ละทิ้งงานผู้เข้าประกวดราคาได้ ไม่ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
สมาคมก าหนด หรือผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ผู้มีอ านาจ 
ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นแล้วยึดหลักประกันซองหรือประกันสัญญาเป็นรายได้ของ 
สมาคม 

 ข้อ ๓๕  การจ่ายคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขายหรือผู้จ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง 

 

การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 

 ข้อ ๓๖  การให้ยืมหรือน าทรัพย์สินของสมาคมไปใช้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่ประโยชน์ของทางราชการ 
หรือสมาชิก โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกสมาคมหรือหัวหน้าส านักงานให้ยืม พร้อมทั้งให้จดบันทึกเก็บไว้ ทุก
ครั้งและให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสภาพพัสดุ รายงานผู้มีอ านาจตามขั้นตอนทันทีที่ครบก าหนดยืมหรือน าส่ง 

 ข้อ ๓๗  พัสดุของสมาคมไม่ว่าจะรับด้วยวิธีใด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าทะเบียนพัสดุไว้เป็นหลักฐาน 

 ข้อ ๓๘  พัสดุต่างๆ ของสมาคมช ารุดเสียหายหรือสูญหาย ให้สอบหาผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ ให้ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนในลักษณะประเภทชนิดและขนาดเดียวกันหรือ 
คล้ายคลึงครบถ้วน ตามจ านวนที่ช ารุดหรือสูญหายภายใน ๑๕ วัน ในกรณีผู้ชดใช้คืนเป็นเงินไม่สามารถส่งคืน 
ภายใน ๑๕ วัน ให้ใช้คืนเป็นรายเดือนก็ได้แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี หรือตามเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร 

 ข้อ ๓๙  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แล้วรายงานให้นายกสมาคมทราบภายใน ๑๕ วันท าการ นับจาก
วันท าการแรกของเดือนมกราคม 

 ข้อ ๔๐  กรณีพัสดุเหลืออยู่หากใช้แล้วสิ้นเปลือง อันไม่เกิดประโยชน์ต่อสมาคมให้เสนอรายงานต่อ 
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ขาย 

  (๒) แลกเปลี่ยน 



  (๓) แปรสภาพหรือท าลาย 

  (๔) บริจาค 

 ข้อ ๔๑  การตีความหรือวินิจฉัยระเบียบนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 ข้อ ๔๒  การใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติโดยอิงระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

 ข้อ ๔๓  การพัสดุอยู่ในการด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ให้ปฏิบัติตามเดิม ไป
ก่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 ข้อ ๔๔  เอกสารการด าเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่สมาคมนี้ก าหนด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

              (นายทิพย์  ตวงวิไล) 

        นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


