
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
ว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ.  2544 

----------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ  79(8)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบล
สุรินทร์ จ ากัด  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  1 / 2544  คร้ังที่  3 / 2545  เมื่อวันที่  18  เมษายน  
2545  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด  1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด  ว่าด้วยการ
พัสดุ  พ.ศ.  2545” 
 ข้อ  2.  ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  19  เมษายน  2545 
  บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือมติอ่ืนใด  ที่ก าหนดใช้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 
 ข้อ  3.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
  “พัสด”ุ  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการ 
  “การพัสดุ”  หมายความว่า  การซื้อ  การจ้าง  การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา  การจัดท าเอง  
การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การควบคุม  และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
  “ประธาน ”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์  จ ากัด 
  “เจ้าหน้าที่พัสดุ ”  หมายความว่า  พนักงานของสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับพัสดุจากประธาน 
  “การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิดแต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะจ้าง 
  “การจ้าง”  หมายความว่า  การจ้างท าของ  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การจ้าเหมาแต่ไม่รวมถึงการจ้างบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  “คณะกรรมการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
 
 



 

หมวด  2 
วิธีซ้ือและวิธีจ้าง 

 ข้อ  4.  การซื้อหรือการจ้างท าได้  2  วิธี  คือ 
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีพิเศษ 

ข้อ  5.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  
50,000  บาท   

ข้อ  6.  การซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างในวงเงิน  เกินกว่า  50,000  บาทขึ้นไป 
ข้อ  7.  ก่อนด าเนินการซื้อหรือการจ้างทุกวิธี  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท ารางานเสนอต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) เหตุผลที่จ าเป็นต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดพัสดุ  หรืองานที่จะซื้อหรือจ้าง 
(3) ราคาต่อพัสดุหรือราคาค่าจ้างในท้องตลาด  เท่าที่ทราบหรือซื้อหรือจ้างคร้ังสุดท้าย 
(4) วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
(5) ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีซื้อและจ้าง  และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อ  8.  การซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างเพื่อด าเนินการโดยเชิญผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเสนอราคาต่อคณะกรรมการหรือให้สืบราคาจากผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างเสนอราคาต่อคณะกรรมการหรือให้มีราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่น ๆ (ถ้ามี)  ประกอบการ
พิจารณาเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ  9.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ท าการของผู้ซื้อหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
(2) ตรวจนับพัสดุตามจ านวนเมื่อถูกต้องแล้วให้รับพัสดุและส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ  พร้อม

ท าใบตรวจรับและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน   อย่างน้อย  2  ฉบับ 
(3)  กรณีที่ตรวจรับพัสดุไม่ครบตามจ านวนให้รับรายงานผู้มีอ านาจสั่งซื้อภายใน  3  วันท า

การ  นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับ 
(4)  ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมตรวจรับพัสดุ  โดยท าความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ

ผู้สั่งซื้อพิจารณาสั่งการ 
(5)  ถ้ามีผู้มีอ านาจสั่งซื้อเห็นชอบให้ด าเนินการรับพัสดุนั้นได้  ก็ให้ด าเนินการตามข้อ  23. 



 ข้อ  10  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจและคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบและรายงาน 
(2) การจ้างที่ระบุงวดแห่งสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตามงวดสัญญานั้น  ๆ หากพ้น

ล่วงเลยก าหนดในงวดสัญญา  คณะกรรมการการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งผู้มีอ านาจสั่งจ้างภายใน  3  วัน  นับ
แต่วันเลยก าหนดในงวดสัญญา 

(3)  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้ว  เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดให้ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมด  หรือเฉพาะงวด  แล้วแต่วิธีโดยลงชื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบแก่ผู้รับ
จ้าง  1  ฉบับ  เพื่อเบิกจ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี 

(4)  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมตรวจรับงาน  ให้ท าความเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้เสนอผู้สั่งจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ 

(5)  งานใดผู้สั่งจ้างเห็นว่าจ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานโดยเฉพาะ  ให้จ้างบุคคลที่เห็นสมควร
เป็นผู้ควบคุมงาน   ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ 
อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
 ข้อ  11.  ประธานกรรมการมีอ าจานสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้โดยวิธีตกลงราคา  แล้วแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบ 
 ข้อ  12.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้ประธานกรรมการสั่งซื้อหรือจ้างโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 ข้อ  13.  การซื้อหรือการจ้างโดยมีสัญญาให้ใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คเงินสดที่ธนาคารรับรองหรือเช็คสั่งจ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบล

สุรินทร์ จ ากัด 
ข้อ  14.  หลักประกันสัญญาข้อ  13.  สหกรณ์สามารถน ามาหมุนเวียน  เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ 
ข้อ  15.  มูลค่าของหลักประกันสัญญา  ให้ก าหนดในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า  แต่ไม่เกินร้อยละสิบ

ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
ข้อ  16.  การท าสัญญา  การซื้อหรือการจ้าง  ให้ท าสัญญาเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  เว้น

แต่ในกรณีต่อไปนี้จะท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  โดยให้ดุลพินิจของผู้สั่งซื้อหรือจ้าง  เฉพาะ กรณี
ต่อไปนี้ 

(1) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการตกลงราคา 
(2) การซื้อหรือการจ้างที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถส่งของได้ภายในห้าวันนับแต่กรีแก้ไข

นั้เป็นความจ าเป็น และเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ 
ข้อ 17. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่กรณณี

แก้ไขนั้นเป็นความจ าเป็น และเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ 



ข้อ 18.  การต่อสัญญาหรือยกเลิกสัญญาหรือแก้ไขเปลี่ยนสัญญา จะกระท าได้โดยมติของ
คณะกรรมการ 
ข้อ 19.  การท าสัญญารายใด ข้อความใดที่จ าเป็นต้องระบุไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งซื้อ

หรือสั่งจ้าง 
ข้อ 20.  การลงโทษผู้ละทิ้งงาน ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดไม่ยอมท าตามสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่สหกรณ์ก าหนด หรือผู้ขายหรือผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ๆ ให้ยึดหลักประกันสัญญา
เป็นรายได้สหกรณ ์

ข้อ 21.  การจ่ายคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้จ้าง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง 

 

หมวด  3 
การควบคุม 

 ข้อ 22.  การให้ยืมหรือน าทรัพย์สินที่สหกรณ์ไม่ใช้ ซึ่งมิได้เป็นประโยชน์ของสหกรณ์หรือกิจการของ 
สหกรณ์ จะกระท ามิได้ เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบจากประธานหรือผู้จัดการ 
 การให้ยืมหรือน าทรัพย์สินตามวรรคแรกให้ผู้ยืมจดบันทึกเก็บไว้ทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพพัสดุ รายงานผู้มีอ านาจตามขั้นตอนทันทีที่ครบก าหนดยืมหรือน าส่ง 
 ข้อ 23.  พัสดุของสหกรณ์ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าทะเบียนพัสดุไว้เป็น
หลักฐาน 
 ข้อ 24.  พัสดุต่าง ๆ ของสหกรณ์ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ให้ผู้จัดการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้คืนเสนอต่อคณะกรรมการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ ให้ผู้รับผิดชอบชดใช้คืน โดยคืนใน
ลักษณะพัสดุประเภทชนิด ลักษณะและขนาดเดียวกันหรือคล้ายคลึงครบถ้วน ตามจ านวนที่ช ารุดและเสียหาย 
หรือสูญหายไป 
 ในกรณีผู้รับผิดชอบชดใช้คืนขอชดใช้คืนเป็นเงิน ไม่สามารถส่งคืนภายใน 30 วัน ก็ให้ใช้คืนเป็นราย
เดือนก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี หรือตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
การจ าหน่าย 

ข้อ 25.  กรณีพัสดุเหลืออยู่หากใช้แล้วจะสิ้นเปลือง อันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ ให้
ผู้จัดการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ขายทอดตลาด 
(2) แลกเปลี่ยน 
(3) แปรสภาพหรือท าลาย 



ข้อ 26.  การตีความและวินิจฉัยระเบียบนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กรณีใดที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบนี้ให้เป็นดุลพินิจของ

คณะกรรมการ 
ข้อ 27.  แบบตัวอย่างใด ๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อ 28.  ให้ประธานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 29.  การพัสดุใดอยู่ระหว่างด าเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ให้ปฏิบัติ

ตามเดิมไปก่อน จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  19  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2545 
 

 
เสนีย์  มั่นหมาย 

(นายเสนีย์  มั่นหมาย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


