ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอานาจเจริ ญ จากัด
ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2559
..............................................
อาศัยอานาา ตามความในาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ
ากัด
ข้อ 75(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนาินาการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ พิเศษ/2559 เมื่อวันาที่ 7 มกราคม 2259
ได้กาหนาดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนาี้
ข้อ 1 ระเบียบนาี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัดว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนาี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนาั ที่ 11 มกราคม 2559 เป็ นาต้นาไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบหรื อมติอื่นาใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนาี้ให้ใช้ระเบียบนาี้แทนา
ข้อ 4 ในาระเบียบนาี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัด
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินา และสิ่ งปลูกสร้ างที่กาหนาดไว้ในา าแนาก ราย ่ายของ
สหกรณ์
“การพัสดุ ” หมายถึง การซื้ อ การ า้ ง การซ่ อมแซมและการบารุ งรักษา การ ดั ทาเอง การ
แลกเปลี่ยนา การเช่า การควบคุม และการดาเนาินาการอื่นา ๆ ที่กาหนาดไว้ในาระเบียบนาี้
“ประธานากรรมการ” หมายถึง ประธานากรรมการดาเนาินาการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัด
“ผู้ ดั การ” หมายถึ ง ผู ้ ดั การสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัด
“เ า้ หนา้าที่พสั ดุ” หมายถึง เ า้ หนา้าที่สหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหนา้าที่ เกี่ยวกับ
พัสดุ
“การซื้ อ” หมายถึง การซื้ อพัสดุทุกชนาิด แต่ไม่รวมถึงการ ดั หาพัสดุในาลักษณะการ า้ ง
“การ า้ ง” หมายถึง การ า้ งทาของ และการรับขนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ การ
า้ งเหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึงการ า้ งบุคคลเพื่อเป็ นาเ า้ หนา้าที่และลูก า้ งของสหกรณ์ฯ
“ผูส้ ั่งซื้ อ” หมายถึง ผูม้ ีอานาา สั่งอนาุมตั ิให้ซ้ื อตามข้อ 28 และข้อ 29
“ผูส้ ั่ง า้ ง” หมายถึง ผูม้ ีอานาา สั่งอนาุมตั ิให้ า้ งตามข้อ 28 และข้อ 29
ข้อ 5 ระเบียบนาี้ ใช้บงั คับแก่สหกรณ์ ฯ ซึ่ งดาเนาิ นาการเกี่ยวกับพัสดุ โดยให้คณะกรรมการดาเนาิ นาการ
ดั ทาโครงการหรื อแผนาการดาเนาินางานา และงบประมาณเสนาอที่ประชุมใหญ่พิ ารณาอนาุมตั ิก่อนา
ข้อ 6 ผูม้ ี อานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งตามระเบี ยบนาี้ อา มอบอานาา เป็ นาลายลักษณ์ อกั ษรให้ ดารงตาแหนา่งใดในาสหกรณ์ดาเนาินาการแทนาก็ได้ แต่ตอ้ งได้รับความเห็นาชอบ ากคณะกรรมการดาเนาินาการ

ข้อ 7 เ า้ หนา้าที่พสั ดุ หรื อผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งตามระเบียบนาี้ กระทาโดย งใ หรื อ ประมาท
เลินาเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนาี้ หรื อกระทาโดยมีเ ตนาาทุ ริ ต หรื อปราศ ากอานาา หรื อนาอกเหนาือ อานาา ถือ
ว่าผิดว่าด้วยระเบียบและ ะต้องรับผิดชอบทดแทนา ชดใช้ และลงโทษ ดังนาี้
(1) ถ้าเป็ นาเหตุให้สหกรณ์ เกิ ดความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงให้พนา้ ากการเป็ นาสมาชิ กและ
ดาเนาินาการทางวินายั ตามระเบียบว่าด้วยเ า้ หนา้าที่และลูก า้ ง
(2) การลงโทษตาม ข้อ 7.1 ไม่เป็ นาผูพ้ นา้ ากการรับผิดชอบในาทางอาญาหรื อ ความผิดทาง
แพ่งตามกฎหมาย แต่อย่างใด หมวด 2 วิธีซ้ื อและวิธี า้ ง
ข้อ 8 การซื้ อหรื อการ า้ งกระทาได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ข้อ 9 วิธีตกลงราคา การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการ า้ งครั้งหนาึ่ ง ซึ่ งมี
ราคาไม่เกินา 100,000 บาท
ข้อ 10 วิธีสอบราคา การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการ า้ งครั้งหนาึ่ ง ซึ่ งมี
ราคาเกินา 100,000 บาท แต่ไม่เกินา 2,000,000 บาท
ข้อ 11 วิธีประกวดราคา การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการ า้ งครั้งหนาึ่ ง
ซึ่ งมีราคาเกินา 2,000,000 บาท
ข้อ 12 การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การซื้ อหรื อการ า้ งครั้งหนาึ่ ง วงเงินาเกิ นากว่า 100,000
บาท ให้กระทาเฉพาะกรณี หนาึ่งกรณี ใดดังต่อไปนาี้
(1) ในากรณี ที่เป็ นาพัสดุ ะขายทอดตลาดให้ดาเนาินาการ ดั ซื้ อโดยวิธีเ ร าตกลงราคา
(2) มีความ าเป็ นาเร่ งด่วนาหากล่าช้าอา เกิดความเสี ยหายแก่กิ การสหกรณ์
(3) เป็ นางานาหรื อพัสดุที่ดาเนาินาการซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีอื่นาแล้ว ไม่บงั เกิดผลดี
(4) เป็ นางานาหรื อพัสดุที่คุณภาพดี
ข้อ 13 ก่อนาการดาเนาิ นาการ ดั ซื้ อหรื อ ดั า้ งทุกวิธีให้เ า้ หนา้าที่พสั ดุ ทารายงานาชี้ แ งเหตุผลความ
าเป็ นาเสนาอผูม้ ีอานาา สัง่ ซื้ อหรื อสัง่ า้ งเพื่อพิ ารณาอนาุมตั ิ
ข้อ 14 เมื่อได้รับความเห็นาชอบ ากผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อและสั่ง า้ งแล้ว ให้เ า้ หนา้าที่พสั ดุ รายงานาการ
ดาเนาินาการตามวิธีสั่งซื้ อหรื อการ า้ งนาั้นา ๆ ต่อไป
ข้อ15 ในาการดาเนาิ นาการ ดั ซื้ อหรื อ ดั า้ ง ให้ผมู้ ีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ปฏิบตั ิตามระเบียบนาี้แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับซองประกวดราคา

(3) คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
(4) คณะกรรมการ ดั ซื้ อหรื อ ดั า้ งโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการตรว รับพัสดุ
(6) คณะกรรมการตรว การ า้ ง สาหรับในาข้อ 15.1 ถึง ข้อ 15.3 ห้ามคณะกรรมการเป็ นาบุคคล
คนาเดียวกันา
ข้อ 16 คณะกรรมการตามข้อ 15 ประกอบด้วย ประธานา 1 คนา กรรมการอีกอย่างนา้อย 2 คนา ในากรณี ที่
าเป็ นา เพื่อประโยชนา์ของสหกรณ์อา แต่งตั้งบุคคลภายนาอกร่ วมเป็ นากรรมการด้วยก็ได้
ข้อ 17 ในาการซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีตกลงราคาให้เ า้ หนา้าที่ต่อรอง และตกลงราคากับผูข้ าย หรื อผูร้ ับ
า้ ง ภายในาวงเงินาที่ได้รับความเห็นาชอบ ากผูม้ ีอานาา สัง่ ซื้ อ หรื อสัง่ า้ ง การซื้ อหรื อการ า้ ง โดยวิธีตกลงราคา
ในากรณี าเป็ นา หรื อเร่ งด่วนาที่เกิดขึ้นาโดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ไม่อา ดาเนาินาการได้ตามปกติได้ ให้ดาเนาินาการไป
ก่อนาแล้วรี บรายงานาขอความเห็นาชอบ ากผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อ หรื อสั่ง า้ งได้
ข้อ 18 การซื้ อและการ า้ งโดยวิธีสอบราคาให้ดาเนาินาการดังนาี้
(1) ให้ประกาศแ ง้ ความโดยเปิ ดเผยที่สานาักงานาสหกรณ์ ไม่นาอ้ ยกว่า 7 วันา และ ส่ งใบแ ง้
ความไปยังผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับ า้ งโดยตรงมากที่สุดเท่าที่ ะสามารถทาได้
(2) ให้เ า้ หนา้าที่พสั ดุรับซองใบเสนาอราคาที่มีผมู้ ายืนา่ ทุกราย โดยไม่เปิ ดซอง เมื่อครบ กาหนาด
ตาม ข้อ (1) แล้วให้ส่งมอบซองใบเสนาอราคาพร้อมทั้งรายงานาผลการ รับซองต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา เพื่อดาเนาินาการต่อไป แล้วเมื่อพ้นา กาหนาดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองเสนาอราคา ากผูห้ นาึ่งผูใ้ ดอีก
ข้อ 19 คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีหนา้าที่ดงั นาี้
(1) เปิ ดซองใบเสนาอราคาโดยเปิ ดเผย และลงลายมือชื่อกากับ
(2) ตรว สอบพิ ารณารายการเสนาอตามรายการแบบรู ปและรายละเอียด ให้เป็ นาไป ตาม
เงื่อนาไขหรื อไม่
(3) หากราคาเสนาอสู งกว่าราคาซื้ อครั้งสุ ดท้ายให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ต่อรองให้
ลดลงอีกเท่าที่ผเู ้ สนาอราคายินายอม แล้วบันาทึกไว้
(4) เมื่อได้ดาเนาินาการแล้ว ให้เสนาอความเห็นาไปยังผูม้ ีอานาา สั่ง า้ งหรื อสั่งซื้ อตามลาดับ
ข้อ 20 การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีประกวดราคาให้ปิดประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่สานาักงานาสหกรณ์ และ
ประกาศทางสื่ อมวลชนา หรื อหากเห็นาสมควร ะส่ งประกาศ หรื อใบแ ง้ ความดังกล่าวไปยังผูป้ ระกอบกิ การ
ค้า หรื อรับ า้ งด้วยก็ได้ กรรมการดาเนาินาการตามความวรรคแรก ะต้องกระทาก่อนาวันารับซองประกวดราคา
ไม่นาอ้ ยกว่า 15 วันา
ข้อ 21 ใบแ ง้ ความเสนาอราคาอย่างนา้อย ะต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนาี้
(1) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรื องานาที่ ดั ซื้ อ หรื อ ดั า้ งและ คานาวณที่
ต้องการ

(2) ผูป้ ระกวด ะต้องมีทะเบียนาประกอบการค้า หรื อ ดทะเบียนามีวตั ถุประสงค์ ประกอบ
ธุ รกิ รับ า้ ง
(3) ให้ผเู ้ สนาอราคาประกวดแ ง้ ราคาเป็ นาหนา่วย หรื อรวม
(4) วันา เดือนา ปี ที่เสนาอซองประกวดราคา
(5) กาหนาดวันาส่ งมอบพัสดุหรื อมอบงานา า้ ง
(6) านาวนาเงินาที่เป็ นาหลักประกันาซอง และผูเ้ สนาอราคาประกวดราคา ะต้องไม่เป็ นา ผูเ้ คยละ
ทิ้งงานาของราชการหรื อเอกชนามาก่อนา
(7) ใบเสนาอราคาให้ลงราคา ให้ลง านาวนาเงิ นาเป็ นาตัวเลขและตัวหนาังสื อ ถ้าตัวเลข และ
ตัวหนาังสื อไม่ตรงกันาให้ถือตัวหนาังสื อเป็ นาสาคัญ
(8) ซองประกวดราคา ะต้องผนาึกให้เรี ยบร้ อยก่อนายื่นาต่อคณะกรรมการรับซอง ประกวด
ราคา
(9) ขอสงวนาสิ ทธิ ของผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูส้ ั่ง า้ ง ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่ ะงดซื้ อ หรื องด า้ ง หรื อเลือก
ซื้ อ หรื อเลือก า้ งโดยไม่ าเป็ นา ะต้องซื้ อหรื อ า้ ง ากผูเ้ สนาอราคาต่าสุ ดเสมอไป
ข้อ 22 การรับซองประกวดราคาให้แต่งตั้งกรรมการรับซองประกวดราคาตาม ข้อ 15
ข้อ 23 คณะกรรมการรับซองประกวดราคา มีหนา้าที่ดงั นาี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนารับซองไว้เป็ นาหลักฐานา ลงชื่อกากับซองไว้ กับบันาทึกที่
หนา้าซองว่าเป็ นาของผูใ้ ด
(2) ตรว สอบหลักฐานาประกันาซองร่ วมกับเ า้ หนา้าที่การเงิ นา เมื่อถูกต้องแล้วให้ เ า้ หนา้าที่
การเงินาออกใบรับให้ผยู้ นาื่ ซองไว้เป็ นาหลักฐานา
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนาไขที่กาหนาดไว้ในาใบแ ง้ ความประกวดราคา
(4) เมื่อพ้นากาหนาด ต้องไม่รับซองของผูใ้ ดอีก และการรับซองส่ งทางไปรษณี ย ์ ะกระทามิได้
ข้อ 24 คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา มีหนา้าที่ดงั นาี้
(1) เปิ ดซองประกวดราคาโดยเปิ ดเผยต่อหนา้าผูเ้ ข้าประกวดหรื อตัวแทนาหรื อผูแ้ ทนา
(2) ตรว สอบคุณสมบัติของผูเ้ สนาอราคา ใบเสนาอราคา และเงื่อนาไขต่าง ๆ ที่ระบุ ไว้ในาใบ
แ ง้ ความประกวดราคา
(3) ถ้ามีผเู ้ สนาอราคาเท่ากันาหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนาอราคาดังกล่าวมาให้เสนาอ ราคาใหม่พร้อม
กันา โดยวิธียนาื่ ซองเสนาอราคาหรื อด้วยวา าก็ได้
(4) บันาทึกความเห็นาชอบ ขอความเห็นาชอบ ากผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง
ข้อ 25 การสั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งโดยวิธีพิเศษ ให้ผมู้ ีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดั ซื้ อ
หรื อ ดั า้ ง เพื่อดาเนาิ นาการต่อไป โดยให้เชิ ญผูม้ ีอาชี พขายหรื อรับ า้ งมาเสนาอราคาต่อคณะกรรมการ หรื อให้
สื บราคา ากผูข้ าย หรื อผูร้ ับ า้ งรายอื่นาๆ (ถ้ามี) ประกอบการพิ ารณาเพื่อดาเนาินาการ แล้วให้รายงานา ผลต่อผูม้ ี
อานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง เพื่อพิ ารณาอนาุมตั ิ

ข้อ 26 คณะกรรมการตรว รับพัสดุ มีหนา้าที่ดงั นาี้
(1) ตรว รับพัสดุ ณ ที่ทาการของผูซ้ ้ื อ หรื อสถานาที่ที่กาหนาดไว้ในาสัญญา
(2) ตรว นาับ านาวนาพัสดุตาม านาวนา เมื่ อถู กต้องแล้วในาใบรั บพัสดุ แล้วส่ งมอบ ให้แก่
เ า้ หนา้าที่พสั ดุ พร้อมทาใบตรว รับและลงลายมือชื่อไว้เป็ นาหลักฐานา อย่างนา้อย 2 ฉบับ
(3) กรณี ตรว รับพัสดุไม่ครบตาม านาวนาให้รีบรายงานาผูม้ ี อานาา สั่งซื้ อภายในา 3 วันา ทาการ
นาับตั้งแต่วนาั ที่ตรว พบ
(4) ถ้ากรรมการตรว รับพัสดุ บางคนาไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นาแย้งไว้ให้ เสนาอผู้
สั่งซื้ อพิ ารณาสั่งการ
(5) ถ้าผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อ หรื อเห็นาชอบให้ดาเนาิ นาการรับพัสดุ นา้ นาั ได้ ก็ให้ดาเนาินาการ ตาม ข้อ
26.2
ข้อ 27 คณะกรรมการตรว รับการ า้ ง มีหนา้าที่ดงั นาี้
(1) ตรว และควบคุมให้เป็ นาไปตามรู ปแบบและรายการ
(2) การ า้ งที่ระบุงวดแห่ งสัญญา ผูร้ ับ า้ ง ะต้องถื อปฏิ บตั ิตามงวดสัญญานาั้นา ๆ หากพ้นา
ล่วงเลยกาหนาดไปงวดแห่ งสัญญา คณะกรรมการตรว การ า้ ง ะต้อง แ ง้ ผูม้ ีอานาา สั่ง า้ งภายในา 3 วันา
นาับตั้งแต่วนาั เลยกาหนาดในางวดสัญญา
(3) เมื่อตรว เห็นาว่าเป็ นาการถูกต้องแล้ว เป็ นาไปตามรู ปแบบ และรายละเอียดให้ ทาใบรับรอง
ผลปฏิบตั ิงานาทั้งหมดหรื อเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็ นา หลักฐานาอย่างนา้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับ
า้ ง 1 ฉบับ และเ า้ หนา้าที่สหกรณ์ 1 ฉบับ เพื่อเบิก ่ายเงินาทั้งหมดหรื อเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี
(4) ในากรณี ที่กรรมการตรว การ า้ งบางคนาไม่ยอมตรว รับงานาได้ทาความเห็นา ขัดแย้งไว้
แล้วให้เสนาอผูร้ ับ า้ งเพื่อพิ ารณาสั่งการ 27.5 งานาใดที่ผรู ้ ับ า้ งเห็นาว่า าเป็ นาต้องมีผคู้ วบคุมงานาโดยเฉพาะ ให้
แต่งตั้งบุคคล ที่เห็นาสมควรเป็ นากรรมการก็ได้ แล้วผูร้ ับแต่งตั้งนาั้นา ะต้องรับดาเนาินาการ เพื่อ ผลประโยชนา์ต่อ
กิ การสหกรณ์อานาา ในาการสั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง
ข้อ 28 ประธานากรรมการดาเนาิ นาการ มีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งครั้งหนาึ่ ง ๆ ไม่เกิ นา 100,000 บาท
ผู้ ดั การมีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งครั้งหนาึ่ง ๆ ไม่เกินา 20,000 บาท
ข้อ 29 การสั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ งครั้งหนาึ่ ง ๆ ถ้าวงเงินาเกินากว่า 100,000 บาท ให้ประธานากรรมการ สั่งซื้ อ
หรื อสัง่ า้ ง โดยความเห็นาชอบ ากคณะกรรมการดาเนาินาการ
ข้อ 30 หลักประกันาหรื อประกันาสัญญา ให้ใช้หลักประกันาอย่างหนาึ่งอย่างใด ดังต่อไปนาี้
(1) เงินาสด
(2) เช็คเงินาสดที่ธนาาคารรับรอง และเซ็นาสั่ง ่าย 30.3 หนาังสื อค้ าประกันาของธนาาคารพาณิ ชย์
ข้อ 31 หลักประกันาซองตามข้อ 30 สหกรณ์สามารถนาามาใช้หมุนาเวียนา เพื่อประโยชนา์ของ กิ การ
สหกรณ์ได้

ข้อ 32 มูลค่าของหลักประกันา ให้กาหนาดในาอัตราไม่นาอ้ ยกว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกินาร้อยละสิ บ ของราคา
พัสดุที่ตกลงซื้ อหรื อ า้ ง
ข้อ 33 การทาสัญญาการซื้ อหรื อการ า้ ง ให้ทาสัญญาเป็ นาหนาังสื อ ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนาี้ เว้นาแต่
ในากรณี ต่อไปนาี้ ะทาข้อตกลงเป็ นาหนาังสื อไว้ต่อกันาก็ได้ โดยให้อยูใ่ นาดุลยพินาิ ของผูส้ งั่ ซื้ อหรื อสัง่ า้ ง
(1) การซื้ อหรื อการ า้ งโดยวิธีตกลงราคา
(2) การ า้ งที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับ า้ งสามารถส่ งของได้ภายในาห้าวันานาับแต่วนาั ตกลงซื้ อหรื อ า้ ง ข้อ
34 สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นาหนาังสื อที่ได้ลงนาามแล้ว ะแก้ไขเปลี่ยนาแปลงมิได้ เว้นาแต่ การแก้ไขนาั้นาเป็ นาความ
าเป็ นา และเพื่อประโยชนา์แก่สหกรณ์ฯ
ข้อ 35 การต่อสัญญาหรื อยกเลิกสัญญา หรื อแก้ไขเปลี่ยนาแปลงสัญญา ะกระทาได้โดยมติที่ ประชุม
คณะกรรมการดาเนาินาการเท่านาั้นา หรื อที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ข้อ 36 การทาสัญญารายใด ข้อความใดที่ าเป็ นาต้องระบุไว้อยูใ่ นาดุลยพินาิ ของผูม้ ีอานาา สั่ง า้ ง หรื อ
สั่งซื้ อ
ข้อ 37 การลงโทษผูล้ ะทิ้งงานา ผูป้ ระกวดราคาได้ไม่ยอมไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในา เวลาที่
สหกรณ์ฯ กาหนาดหรื อผูข้ ายหรื อผูร้ ับ า้ งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อข้อตกลงนาั้นาโดยไม่มีเหตุผลอันาสมควร ให้
ผูม้ ีอานาา สั่งซื้ อหรื อสั่ง า้ ง ยกเลิกสัญญา หรื อข้อตกลงนาั้นา ๆ แล้วยึดเงินาค่าประกันาซองหรื อค่าประกันาสัญญา
เป็ นารายได้ของสหกรณ์
ข้อ 38 การ ่ายคืนาหลักประกันาให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับ า้ ง ไม่เป็ นาไปตามเงื่ อนาไขที่กาหนาดในา สัญญา
หรื อข้อตกลง หมวด 3 การควบคุมและการ าหนา่ายพัสดุ
ข้อ 39 การให้ยืมหรื อนาาทรัพย์สินาของสหกรณ์ไปใช้ ซึ่ งมิใช่ เพื่อประโยชนา์ของทางราชการ หรื อ
กิ การของสหกรณ์กระทามิได้ เว้นาแต่ได้รับความเห็นาชอบ ากประธานากรรมการหรื อผู้ ดั การ การให้ยืมหรื
อนาาทรัพย์สินาตามวรรคแรกให้ผยู ้ มื ดบันาทึกเก็บไว้ทุกครั้ง และเ า้ หนา้าที่ตรว สภาพพัสดุ รายงานาผูม้ ีอานาา
ตามขั้นาตอนาทันาทีที่ครบกาหนาดยืมหรื อนาาส่ ง
ข้อ 40 พัสดุของสหกรณ์ฯ ไม่ว่า ะได้มาประการใด ให้เ า้ หนา้าที่พสั ดุ ดั ทาทะเบียนาพัสดุไว้ เป็ นา
หลักฐานา
ข้อ 41 พัส ดุ ต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ ช ารุ ด เสี ย หายหรื อ สู ญ หาย ให้ ส อบหาผูร้ ั บ ผิ ด ชอบเสนาอต่ อ
คณะกรรมการดาเนาิ นาการภายในา 15 วันา นาับแต่วนาั ที่ตรว พบ ให้ผรู้ ับผิดชอบชดใช้คืนาในาลักษณะประเภท
ชนาิดใด ลักษณะและขนาาดเดียวกันา หรื อคล้ายคลึงครบถ้วนาตาม านาวนาที่ชารุ ดหรื อสู ญหายไป ในากรณี ผชู้ ดใช้
คืนาเป็ นาเงิ นา ไม่สามารถส่ งคื นาภายในา 15 วันา ก็ให้ใช้คืนาเป็ นารายเดื อนาก็ได้ แต่ ต้องไม่เกิ นา 1 ปี หรื อตาม
กาหนาดเวลาที่คณะกรรมการดาเนาินาการเห็นาสมควร
ข้อ 42 กรณี พสั ดุ เหลื ออยู่หากใช้แล้วสิ้ นาเปลื อง อันาไม่เกิ ดประโยชนา์ต่อกิ การสหกรณ์ ฯ ให้เสนาอ
รายงานาต่อคณะกรรมการดาเนาินาการ เพื่อพิ ารณาสัง่ การให้ดาเนาินาการอย่างใดอย่างหนาึ่ง ดังต่อไปนาี้
(1) ขายทอดตลาด

(2) แลกเปลี่ยนา
(3) โอนา
(4) แปรสภาพหรื อทาลาย
ข้อ 43 การพัสดุใดอยู่ระหว่างดาเนาิ นาการ และยังไม่แล้วเสร็ ในาวันาที่ระเบียบนาี้ บงั คับใช้ให้ ปฏิบตั ิ
ตามเดิมไปก่อนา นากว่า ะแล้วเสร็
ข้อ 44 แบบตัวอย่างใด ๆ ที่ระบุในาระเบียบนาี้ให้เป็ นาไปตามที่สหกรณ์กาหนาด
ข้อ 45 ให้ประธานากรรมการดาเนาิ นาการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข งั หวัดอานาา เ ริ ญ ากัด
รักษาการ ตามระเบียบและให้มีอานาา ในาการตีความวินาิ ฉัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนาี้
ประกาศ ณ
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