ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้ วย การพัสดุ พ.ศ. 2559
อาศัย อ านาจตามความในข้อ 80 และข้อ 108 แห่ ง ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 46 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
จากัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที ่ 33 จ ากัด ว่า ด้ว ย
การพัส ดุ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
การซื้ อ หมายถึง การซื้ อพัสดุทุกชนิ ดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริ การที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
และให้หมายความรวมถึงการเช่าโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง หมายถึง การจ้างทาของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และการจ้างเหมาบริ การ การจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างการปรึ กษา
ข้ อ 5 ให้ ป ระธานกรรมการด าเนิ น การรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิเพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ได้
หมวด 1
การจัดหา
ข้ อ 6 ให้หัวหน้างานบริ หารและธุ รการเป็ นหัวหน้าพัสดุโดยตาแหน่ ง และให้ผจู ้ ดั การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนหนึ่ ง หรื อหลายคนเป็ นเจ้าหน้าที่พสั ดุให้บุคคลดังกล่าวตามวรรคแรก มีหน้าที่
หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
ข้อ 7 การซื้อ หรื อการจ้างให้กระทาตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี้
(1) วิธีตกลงราคา ให้ใช้กบั การซื้อหรื อการจ้างครั้งที่ราคาไม่เกิน 50,000 บาท
(2) วิ ธี ส อบราคา ให้ ใ ช้กับ การซื้ อ หรื อ การจ้า งครั้ งหนึ่ ง ที่ มี ร าคาเกิ น กว่ า 50,000 บาท
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(3) วิธีประกวดราคา ให้ใช้กบั การซื้อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาเกินกว่า 500,000 บาท
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(4) วิธีพิเศษ ให้ใช้กบั การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่ งที่มีราคาเกินกว่า 50,000 บาท และอยู่ใน
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. เป็ นพัสดุที่ตอ้ งดาเนินการซื้อหรื อการจ้างโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่สหกรณ์
ข. เป็ นพัสดุที่ใช้ในการปรับปรุ งเสริ มสร้างหรื อซ่อมแซมพัสดุที่ใช้อยูแ่ ล้ว
ค. เป็ นพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
ง. เป็ นพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้อจากผูผ้ ลิตโดยตรงหรื อผูแ้ ทน
จ. เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ช่างผูม้ ีฝีมือเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่มีความชานาญเป็ นพิเศษ
ฉ. เป็ นการจ้างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นต้องตรวจสอบให้ทราบความชารุ ดเสี ยหายก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้
ช. เป็ นพัสดุที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้างกับหน่วยงานของราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ
ซ. เป็ นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อหรื อจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
การซื้อหรื อการจ้างตามข้อ 7 (1) และข้อ 7 (2) หากเห็นสมควรให้กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้
สาหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
ข้ อ 8 การแบ่งซื้ อหรื อการแบ่งจ้างเพื่อให้วงเงิ นต่ ากว่าที่ กาหนดในวิธีหนึ่ งวิธีใดข้างต้น จะ
กระทามิได้ยกเว้นการซื้อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้ซ้ือหรื อจ้างตามความจาเป็ น
ข้อ 9 ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสงั่ ซื้อสัง่ จ้าง
(1) การซื้อหรื อการจ้างตามข้อ 7 (1) ได้แก่ ประธานกรรมการดาเนินการ
(2) การซื้อหรื อการจ้างตามข้อ 7 (2) (3) (4) ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 10 การซื้ อหรื อจ้างทาโดยวิ ธีตกลงราคา ให้ผูจ้ ดั การร่ วมกับเจ้าหน้าที่พสั ดุ ต่อรองและ
ตกลงราคากับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
ข้ อ 11 การซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ผจู ้ ดั การ เหรัญญิก เลขานุการ และหรื อกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายจานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สื บราคาจากผูข้ าย หรื อผูร้ ับจ้างอย่างน้อยตั้งแต่
3 รายขึ้นไป โดยพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื องานจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้อง ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ตอ้ งการซื้ อ และจานวนที่ตอ้ งการหรื อการแปรรู ปรายละเอียด และปริ มาณงานที่ตอ้ งการ
จ้า งโดยให้มี คุ ณภาพและคุ ณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และเสนอให้ซ้ื อหรื อจ้า งจากรายที่
คัดเลือกไว้แล้วต่อประธานกรรมการในกรณี ที่ไม่อาจจัดซื้อหรื อจ้างในราคาต่าสุ ดได้ให้รายงานเหตุผล
ความจาเป็ นไว้ในรายงานจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ข้ อ 12 การซื้ อ หรื อจ้า งท าได้ โ ดยวิ ธี ป ระกวดราคาให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อหรื อจัดจ้างขึ้นชุดหนึ่งเพื่อดาเนินการโดยปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้จดั ทาเอกสารประกวดราคาเพื่อเผยแพร่ และปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย
ณ ที่ทาการสหกรณ์โดยต้องกระทาก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน

3
(2) การให้หรื อจาหน่ายเอกสารประกวดราคาซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ หรื อรายละเอียด
ให้กระทา ณ ที่ทาการสหกรณ์
(3) ให้คณะกรรมการจัดซื้ อ หรื อจ้างตรวจสอบคุณสมบัติของการเสนอราคาใบเสนอราคา
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตวั อย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรู ป และรายละเอียดแล้วพิจารณาคัดเลือก
สิ่ งของหรื องานจ้างหรื อคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่ตรวจสอบแล้วโดยให้มีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตามที่กาหนดแล้วเสนอให้ซ้ือหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ในกรณี ที่ไม่อาจจัดซื้ อหรื อจ้าง
ในราคาต่าได้ ให้รายงานเหตุผลความจาเป็ นไว้ในรายงานจัดซื้อจ้างด้วย
ข้ อ 13 การซื้ อหรื อจ้างทาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้ อ หรื อจ้างขึ้นชุดหนึ่ งเพื่อดาเนิ นการโดยดาเนิ นการสอบราคาจากผูจ้ าหน่ าย หรื อผูร้ ับจ้างแล้ว
พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรื องานจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องการจ้างให้มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
ต้องการซื้อและจานวนที่ตอ้ งการหรื อแบบรู ปรายละเอียดและประมาณงาน ที่ตอ้ งการจ้างให้มีคุณภาพ
และคุณลักษณะตามที่กาหนดและเสนอให้ซ้ือหรื อจ้างจากรายที่คดั เลือกไว้
ข้ อ 14 ก่อนดาเนิ นการจัดซื้ อ หรื อจ้างให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทารายงานถึงผูม้ ีอานาจสั่งการอนุ มตั ิ
โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นโดยมีรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่จะซื้อหรื อจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรื องานที่จะจ้าง
(3) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างให้ระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้ อ หรื อจ้างตามแผนงานโครงการของ
สหกรณ์
(4) กาหนดเวลาที่จะต้องการใช้พสั ดุน้ นั
(5) วิธีที่จะซื้อหรื อจ้าง
(6) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื้อหรื อจ้าง
การออกประกาศสอบราคา หรื อประกาศประกวดราคา เป็ นต้น
ข้อ 15 การดาเนินการซื้อ หรื อจ้างแต่ละครั้งให้มีการตรวจรับการจ้างดังนี้
(1) การซื้อหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้ประธานกรรมการดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรั บ หรื อตรวจการจ้า งซึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คนเป็ นผูต้ รวจรั บพัส ดุ หรื อ
ตรวจรับการจ้าง
(2) การซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ประธานกรรมการดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับหรื อตรวจการจ้างซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ นผูต้ รวจรับพัสดุหรื อ
ตรวจรับการจ้าง
(3) การซื้ อหรื อจ้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดราคา หรื อวิ ธี พิ เ ศษให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับ หรื อตรวจการจ้างซึ่ งประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ น
ผูต้ รวจรับพัสดุหรื อตรวจรับการจ้าง
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ข้ อ 16 ในการดาเนิ นการซื้ อ หรื อจ้างสหกรณ์ อาจเชิ ญผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการจัดซื้อ หรื อจ้างและตรวจรับ หรื อตรวจการจ้างด้วยก็ได้
ข้อ 17 การจ่ายเงินล่วงหน้าสาหรับการซื้ อหรื อการจ้างอาจกระทาได้แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละ
15 ของราคาซื้ อ หรื อจ้างที่ ได้ทาสั ญญา หรื อตกลงกันไว้ท้ งั นี้ ให้ผูม้ ี อานาจตามข้อ 9 เป็ นผูอ้ นุ มัติ
การจ่ายเงินสดสาหรับการซื้ อ หรื อการจ้างสามารถกระทาได้แต่ตอ้ งเป็ นการซื้ อ หรื อการจ้างทาของ
เบ็ดเตล็ดหรื อมีเหตุผลและความจาเป็ นอื่นที่เป็ นประโยชน์กบั สหกรณ์
หมวด 2
สัญญาและหลักประกัน
ข้ อ 18 การซื้ อ หรื อจ้างให้ทาสัญญา หรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
เว้นแต่การซื้ อ หรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ที่ซ้ื อ หรื อจ้างจากผูข้ ายตรง หรื อผูร้ ับจ้างตรงทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผูม้ ีอานาจจัดซื้อหรื อจ้างทั้งนั้น
ข้ อ 19 สัญญา หรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อสาหรับการซื้ อให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตรา
ระหว่างร้อยละ 0.1 - 0.2 ของราคาวัสดุ ที่ยงั ไม่ได้รับมอบส่ วนการจ้างให้กาหนดเป็ นรายวันในอัตรา
ระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องส่ งไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
การก าหนดค่า ปรับ ตามวรรคหนึ่ ง ในอัต รา หรื อ จานวนเงิน ตายตัว เท่า ใด ให้อ ยู่ใ น
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ข้ อ 20 ในกรณี ก ารซื้ อพัส ดุ ที่ คิ ด ราคารวมค่ า ติ ด ตั้ง หรื อทดลองด้ว ย ถ้า ติ ดตั้ง หรื อทดลอง
เกินกว่ากาหนดตามสัญญาเป็ นจานวนเท่าใดให้ปรับเป็ นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบพัสดุหรื องานจ้างตามสัญญา แต่ยงั ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามสัญญาให้ผูจ้ ดั การ
เสนอประธานกรรมการดาเนินการ เพื่อแจ้งสงวนสิ ทธิการเรี ยกค่าปรับตามสัญญาให้ผขู ้ าย หรื อผูจ้ า้ ง
ทราบโดยเร็ว
ข้ อ 21 สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ ล งนามไว้แล้ว จะแก้ไ ข หรื อเปลี่ ย นแปลงไม่ไ ด้
เว้นแต่ ก ารแก้ไ ขนั้นจะเป็ นความจาเป็ นเพื่ อประโยชน์ แก่ ส หกรณ์ หรื อไม่ทาให้ส หกรณ์ ต้องเสี ย
ประโยชน์ และให้อยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้รวมทั้งกรณี ที่จะต้องเพิม่ วงเงิน
ข้ อ 22 ให้ประธานกรรมการดาเนินการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรื อข้อตกลงในกรณีที่
มีเหตุอนั เชื่ อได้ว่า ผูข้ าย หรื อผูร้ ับจ้างไม่สามารถส่ งมอบพัสดุ หรื อทางานจ้างให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามสัญญา หรื อข้อตกลง
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ข้ อ 23 การต่ อ อายุ สั ญ ญา หรื อข้ อ ตกลงให้ แ ก่ ผู ้ข ายหรื อผู ้รั บ จ้ า งให้ เ ป็ นอ านาจของ
คณะกรรมการดาเนินการที่จะวินิจฉัยตามคาร้องขอของผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างว่ามีเหตุอนั สมควรหรื อไม่
โดยคานึ งถึงประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นหลักเมื่อได้มีความเห็นชอบจานวนวันในการต่ออายุสัญญา
หรื อข้อตกลงแล้วให้ผมู ้ ีอานาจในการจัดซื้ อ หรื อจ้างทาการต่อสัญญา หรื อข้อตกลงได้เท่ากับจานวน
วันที่เห็นชอบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการถือเป็ นข้อยุติ
หมวด 3
การควบคุมและการจาหน่ ายพัสดุ
ข้ อ 24 พัสดุของสหกรณ์ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทาทะเบียนและบัญชีไว้
เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 25 การเก็บรักษาพัสดุให้เป็ นหน้าที่ของผูจ้ ดั การรับผิดชอบทะเบียนบัญชีหลักฐานการรับ จ่ายพัสดุ พัสดุคงเหลือวันใดจะต้องตรงกับยอดคงเหลือและทะเบียนบัญชี น้ นั การเก็บรักษาต้องให้
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
ข้ อ 26 ผูป้ ระสงค์จะเบิ ก พัสดุ ให้ผูร้ ั บ ผิ ดชอบในงานนั้น ๆ เป็ นผูเ้ บิ กและให้เจ้า หน้า ที่ พ สั ดุ
เป็ นผูส้ ั่งจ่าย
ข้ อ 27 ผูจ้ ่ายพัสดุตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้วลงบัญชีหรื อ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายแล้วเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐาน
ข้ อ 28 ก่อนสิ้ นเดือนกันยายนของทุกปี ให้ผจู ้ ดั การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึ งไม่ใช่เจ้าหน้าที่
พัสดุคนหนึ่ง หรื อหลายคนตามความจาเป็ นเพื่อทาการตรวจสอบรับ – ส่ งพัสดุงวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม
จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี นั้น และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ้ นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคแรกให้เริ่ มดาเนิ นการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการวันแรกของ
เดือนตุลาคมของปี ถัดไป ให้ทาการตรวจสอบว่าการรับ – จ่ายพัสดุถูกต้องหรื อไม่ พัสดุคงเหลือเพียง
สิ้ นงวดนั้นมีอยู่จริ งตรงตามบัญชี หรื อทะเบียน หรื อไม่ มีพสั ดุชารุ ดเสื่ อมคุณภาพหรื อสู ญไปเพราะ
เหตุใ ด หรื อพัส ดุ ใ ดไม่ จาเป็ นต้องใช้ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวไปยัง
ประธานกรรมการดาเนินการภายใน 20 วันทาการนับแต่วนั เริ่ มดาเนินการตรวจสอบพัสดุน้ นั
ข้ อ 29 เมื่อประธานกรรมการได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีพสั ดุชารุ ด เสื่ อมคุณภาพ
สู ญหาย หรื อ ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ต่ อ ไป ให้ เ สนอคณะกรรมการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุข้ ึนคณะหนึ่ งเพื่อพิจารณา ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ ับผิดชอบทาง
แพ่งด้วย ให้คณะกรรมการตามวรรคแรกสอบสวนผูร้ ับผิดในทางแพ่งด้วย
ข้ อ 30 การคานวณค่าเสื่ อมราคา ให้เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
ข้ อ 31 การแลกเปลี่ยนพัสดุโดยที่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม หรื อไม่จ่ายเงินเพิ่มก็ตามให้เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณา
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ข้ อ 32 การเช่ า สั ง หาริ มทรั พ ย์ใ ห้ เ ป็ นอ านาจของประธานกรรมการด าเนิ น การการเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 33 การเช่ า ให้ท าสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกัน และให้อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจของ
ประธานกรรมการดาเนินการที่จะต้องดาเนินการในเรื่ องเงื่อนไขของสัญญา หรื อข้อตกลงได้เองและ
ในกรณีที่ตอ้ งจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ข้ อ 34 การยืม หรื อนาพัสดุไปใช้ให้กระทาได้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ เพื่อเป็ นสวัสดิการ และ
อื่น ๆ โดยให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) การยืมพัสดุประเภทคงรู ปไปใช้ ให้ผูย้ ืมทาหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและกาหนด
การส่ งคืน โดยการยืมภายในสหกรณ์ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ นุ มตั ิการยืมกรณี อื่ นให้ประธานกรรมการ
ดาเนิ นการเป็ นผูอ้ นุ ม ัติ การส่ งคืนพัสดุคงรู ป ผูย้ ืมต้องส่ งคืนในสภาพเดิมเรี ย บร้ อย หากเกิดพัส ดุ
เสี ยหายใช้การไม่ได้ ผูย้ มื ต้องเป็ นผูอ้ อกค่าซ่อมแซม หรื อค่าชดใช้ตามที่สหกรณ์กาหนด
(2) การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ให้ผยู ้ มื ทาหลักฐานการยืม ทั้งนี้ผยู ้ มื จะต้องจัดหาพัสดุ
ประเภท ชนิด และปริ มาณเช่นเดียวกันส่งคืน
ข้ อ 35 พัสดุใดหมดความจาเป็ นหรื อใช้ต่อไปจะเสี ยค่าใช้จ่ายมาก ให้ผจู ้ ดั การเสนอรายงานต่อ
ประธานกรรมการด าเนิ น การ ให้ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาจ าหน่ า ยโดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) ขาย
(2) แลกเปลี่ยน
(3) โอนให้แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา หรื อองค์กรการกุศล
ข้ อ 36 กรณี ที่ พ ัส ดุ น้ ั น สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตัว ผู ้รั บ ผิ ด ให้ จ าหน่ า ยพัส ดุ น้ ัน เป็ นสู ญ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ถ้า พัส ดุ น้ ันมี ราคาซื้ อ หรื อได้มาร่ วมกันไม่เกิ น 10,000 บาท ให้ประธานกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
(2) ถ้า พัส ดุ น้ ันมี ราคาซื้ อ หรื อได้มาร่ วมกัน เกิ นกว่า 10,000 บาท ให้อยู่ใ นอานาจของ
คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 37 เมื่อได้ดาเนินการจาหน่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจาหน่ายพัสดุน้ นั ออกจากทะเบียนหรื อ
บัญชี ทนั ที แล้วแจ้งผูจ้ ดั การเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการดาเนิ นการเพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่จาหน่ายพัสดุน้ นั
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ข้ อ 38 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรื อผูม้ ีอานาจตามระเบียบนี้ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ถือว่า
กระทาผิดวินยั และจะต้องได้รับโทษ หรื อเสนอหน่วยงานเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พันตารวจโท
( นิรันดร์ ไชยรัตน์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

