(สําเนา)

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ
วาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
เพื่อใหการดําเนินกิจการรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนแกขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ ใหไดซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ
ในราคาถูกและมีคุณภาพ อาศัยอํานาจตามขอ ๙.๒ แหงระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๘
และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวย
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานคาทหารอากาศ
ดอนเมือง พ.ศ.๒๕๔๖
บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “รานสวัสดิการ” หมายความวา รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ตั้งอยู
เลขที่ ๑๗๑ กองการรานคา กรมสวัสดิการทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ และครอบครัว ไดซื้อสินคาอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก และมีคุณภาพ ใชชื่อยอวา “รสก.ทอ.ดม.” ประกอบดวย
๔.๑.๑ รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง (ทาดินแดง)
๔.๑.๒ รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง (ทุงสีกัน)
๔.๑.๓ กิจการอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง เชน สถานบริการเชื้อเพลิง, สถานบริการกาซธรรมชาติ (NGV)
สถานบริการเครื่องดื่ม ...

-๒สถานบริการเครื่องดื่ม, ตลาดสวัสดิการ ตลาดโตรุง, การบริการอาหาร และรานสวัสดิการเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทัพอากาศ (IT Shop) เปนตน
๔.๒ “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสวัสดิการ กองทัพอากาศ
๔.๓ “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการรานสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมือง
๔.๔ “ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการรานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง
๔.๕ “รองประธานอนุกรรมการ” หมายความวา รองประธานอนุกรรมการ
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
๔.๖ “เลขานุการ” หมายความวา อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
๔.๗ “เหรัญญิก” หมายความวา อนุกรรมการและเหรัญญิกคณะอนุกรรมการ
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
๔.๘ “ผูจัดการรานสวัสดิการ” หมายความวา ผูจัดการรานสวัสดิการทหารอากาศ
ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง โดยใหผูอํานวยการกองการรานคา กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ปฏิบัติหนาที่โดยตําแหนง
๔.๙ “รองผูจัดการรานสวัสดิการ” หมายความวา รองผูจัดการรานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง โดยใหรองผูอํานวยการกองการรานคา
กรมสวัสดิการทหารอากาศ ปฏิบัติหนาที่โดยตําแหนง
๔.๑๐ “หัวหนาแผนกบริการสินคา” หมายความวา หัวหนาแผนกบริการสินคา
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๑ “หัวหนาแผนกคลังสินคา” หมายความวา หัวหนาแผนกคลังสินคา
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๒ “หัวหนาแผนกจัดหาสินคา” หมายความวา หัวหนาแผนกจัดหาสินคา
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๓ “หัวหนาแผนกบริการอาหาร” หมายความวา หัวหนาแผนกบริการอาหาร
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๔ “ผูควบคุมสถานบริการเครื่องดื่ม” หมายความวา ผูควบคุมสถานบริการ
เครื่องดื่ม รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๕ “ผูควบคุม ...

-๓๔.๑๕ “ผูควบคุมสถานบริการเชื้อเพลิง” หมายความวา ผูควบคุมสถานบริการ
เชื้อเพลิง รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๖ “ผูควบคุมสถานบริการกาซธรรมชาติ” หมายความวา ผูควบคุมสถานบริการ
กาซธรรมชาติ รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๗ “ผูควบคุมตลาดสวัสดิการและตลาดโตรุง” หมายความวา ผูควบคุมตลาด
สวัสดิการและตลาดโตรุง รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๘ “ผูควบคุมรานสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ” หมายความวา
ผูควบคุมรานสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๑๙ “หัวหนาฝายธุรการ” หมายความวา หัวหนาฝายธุรการ รานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๒๐ “หัวหนาฝายการเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงิน รานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๒๑ “หัวหนาฝายทะเบียนคุมสินคา” หมายความวา หัวหนาฝายทะเบียนคุมสินคา
รานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๒๒ “ผูควบคุมคลังพัสดุ” หมายความวา ผูควบคุมคลังพัสดุรานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการแตงตั้ง
๔.๒๓ “เงินกองทุนรานสวัสดิการ” หมายความวา เงินกองทุนที่คณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพอากาศ มอบใหคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการจัดรานสวัสดิการและเงินรายไดจากการ
ดําเนินกิจการของรานสวัสดิการ
๔.๒๔ “เบี้ยประชุม” หมายความวา เงินคาตอบแทนในการประชุม ที่จายให
แกคณะอนุกรรมการ
๔.๒๕ “กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการ
กองทัพอากาศ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๙
๔.๒๖ “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและลูกจาง สังกัดกองทัพอากาศ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะอนุกรรมการใหเปนผูปฏิบัติงานกิจการรานสวัสดิการ ยกเวนขาราชการ
และลูกจางที่ปฏิบัติงานในตําแหนงอัตราปกติของกองการรานคา กรมสวัสดิการทหารอากาศ
๔.๒๗ “พนักงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานภายในรานสวัสดิการ
ทหารอากาศ ดอนเมือง ซึ่งจางโดยใชเงินรายไดของรานสวัสดิการ
๔.๒๘ “คาตอบแทน” ...

-๔๔.๒๘ “คาตอบแทน” หมายความวา คาตอบแทนที่จายใหเจาหนาที่
๔.๒๙ “คาตอบแทนพิเศษ” หมายความวา คาตอบแทนพิเศษที่จายใหแก
คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่
๔.๓๐ “สินคา” หมายความวา สิ่งของที่ซื้อมาแลวขายไป
๔.๓๑ “ภาชนะสินคา” หมายความวา ภาชนะที่บรรจุและรองรับสินคา เชน ขวด
และลังบรรจุสินคา เฉพาะที่มีขอผูกพันตองสงคืนแกผูขาย หรือผูมีสิทธิซื้อยืมไป หรือที่ไดมีการมัดจําไว
เทานั้น
๔.๓๒ “บรรจุภัณฑ” หมายความวา สิ่งของที่บรรจุและรองรับสินคา เชน
กลองกระดาษโฟมกันกระแทก ที่ไมมีขอผูกพันตองสงคืนผูขาย และมิไดมีการมัดจําไวเทานั้น
๔.๓๓ “ราคาทุน” หมายความวา ราคาสินคาที่ซื้อมารวมคาใชจายตาง ๆ ในการ
ดําเนินการ
๔.๓๔ “ราคาซื้อ” หมายความวา ราคาสินคาที่ซื้อมาจากผูขายสินคา
ขอ ๕ ใหประธานอนุกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๖ การจัดดําเนินงานรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง มีวัตถุประสงคดังนี้
๖.๑ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ เปนการลด
คาครองชีพคาใชจายในการดํารงชีวิต
๖.๒ เพื่อใหขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ ไดจัดซื้อสินคาเครื่องอุปโภค
บริโภคในราคาถูก และมีคุณภาพ รวมทั้งสินคาอื่นๆ ที่จําเปนในการครองชีพ
๖.๓ เพื่อสงเสริมใหขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ มีรายไดเสริม
ในการสงสินคาเครื่องอุปโภค บริโภคใหกับรานสวัสดิการเพื่อจัดจําหนายตอไป
หมวด ๒
อํานาจหนาที่
ขอ ๗ การบริหารกิจการรานสวัสดิการ ใหบริหารงานโดยคณะอนุกรรมการ ซึ่งแตงตั้ง
โดยประธานกรรมการ เปนประจําป มีจํานวนไมเกิน ๑๖ คน ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ ๑ คน
โดยมีเจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนรองประธานอนุกรรมการ รองเจากรมสวัสดิการทหารอากาศ
และเสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองการรานคา กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ รองผูอํานวยการกองการรานคา กรมสวัสดิการทหารอากาศ
เปนอนุกรรมการ ...

-๕เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ ผูแทนกรมการเงินทหารอากาศ เปนอนุกรรมการและเหรัญญิก และ
อนุกรรมการอีกจํานวนไมเกิน ๙ คน
ขอ ๘ คณะอนุกรรมการ มีหนาที่
๘.๑ วางแผน กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับการ และควบคุมการดําเนินกิจการ
ของรานสวัสดิการ
๘.๒ พิจารณาปรับปรุงกิจการรานสวัสดิการใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ
๘.๓ กําหนดวัน เวลา ขายสินคา และติดประกาศใหทราบทั่วกัน
๘.๔ แตงตั้งหรือจางบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะเจาหนาที่ทํางาน เพื่อชวยเหลือ
ในการจัดดําเนินการเกี่ยวกับกิจการรานสวัสดิการไดตามความจําเปน
๘.๕ จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พรอมดวยประมาณการรายไดและรายจาย
เพื่อเสนอขอตั้งประมาณการรายได ประมาณการรายจายประจําปของปถัดไป เสนอตอคณะอนุกรรมการ
แผนงานสวัสดิการกองทัพอากาศภายในเดือนตุลาคม
๘.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยตางๆ ขึ้นใชปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจการรานสวัสดิการได โดยไมขัดกับระเบียบฉบับนี้
๘.๗ มีอํานาจกอหนี้ผูกพันการทํานิติกรรมสัญญา รวมทั้งมีอํานาจในการยกเลิก
ขอผูกพันตางๆ
๘.๘ กําหนดอัตราคาจางพนักงาน คาตอบแทนเจาหนาที่ ตามความเหมาะสม
๘.๙ กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๙ ใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และในการประชุม
จะตองมีคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบองคประชุม และในกรณี
ประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ ไมสามารถมาประชุมได ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในการประชุมแทน และใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถามีคะแนนเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ เมื่อคณะอนุกรรมการวางลง ใหประธานอนุกรรมการรายงานประธานกรรมการ
(ผานเลขานุการ) เพื่อแตงตั้งอนุกรรมการทดแทน
ขอ ๑๑ ใหอนุกรรมการและเหรัญญิกมีหนาที่ ควบคุม กํากับดูแล การรับ-จายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย
หมวด ๓ ...

-๖หมวด ๓
การดําเนินงาน
ขอ ๑๒ การดําเนินงานของรานสวัสดิการ ใหปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ และให
คณะอนุกรรมการแตงตั้งคณะเจาหนาที่ทํางาน โดยมีผูจัดการรานสวัสดิการเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน
โดยใหเจาหนาที่ซึ่งกําหนดไวในอัตราปกติของกองการรานคา กรมสวัสดิการทหารอากาศ และบุคคล
ที่คณะอนุกรรมการแตงตั้งเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน แบงสวนดําเนินงานไวดังนี้
๑๒.๑ แผนกบริการสินคา มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การขายสินคาเครื่องอุปโภค
บริโภค ตลอดจนใหการบริการตางๆ แกขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ โดยมีหัวหนา
แผนกบริการสินคา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๒ แผนกคลังสินคา มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรักษาสินคา จายสินคา
คุมสินคา ตลอดจนแจงความตองการเพื่อจัดหาสินคา เพื่อใหบริการตามความตองการของผูบริโภค
โดยมีหัวหนาแผนกคลังสินคา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๓ แผนกจัดหาสินคา มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดหาสินคาทั้งอุปโภค
บริโภค เพื่อนํามาใหแผนกบริการสินคาจําหนาย ตลอดจนการจัดซื้อ จัดจาง โดยมีหัวหนาแผนกจัดหาสินคา
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๔ แผนกบริการอาหาร มีหนาที่ประกอบอาหาร เพื่อจําหนายใหแกขาราชการ
และลูกจาง กองทัพอากาศ ตลอดจนทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช และการเก็บรักษาพัสดุ
ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชการไดดี โดยมีหัวหนาแผนกบริการอาหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๕ สถานบริการเครื่องดื่ม มีหนาที่เกี่ยวกับ การผลิตและจําหนายน้ําดื่ม
การจําหนายเครื่องดื่มใหแกขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ โดยมีผูควบคุมสถานบริการเครื่องดื่ม
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๖ สถานบริการเชื้อเพลิง มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง การบริการอัดไข เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น อุปกรณรถยนต และบริการอื่นๆ ใหแกขาราชการ
และลูกจาง กองทัพอากาศ โดยมีผูควบคุมสถานบริการเชื้อเพลิง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๗ สถานบริการกาซธรรมชาติ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การจําหนายกาซ
ธรรมชาติ (NGV) ใหแกขาราชการ ลูกจางกองทัพอากาศ โดยมีผูควบคุมสถานบริการกาซธรรมชาติ (NGV)
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๘ ตลาด ...

-๗๑๒.๘ ตลาดสวัสดิการและตลาดโตรุง มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การดูแล
ตลาดสวัสดิการ ตลาดโตรุง เพื่อบริการใหแกขาราชการและลูกจาง กองทัพอากาศ ในราคาถูก คุณภาพดี
สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยมีผูควบคุมตลาดสวัสดิการและตลาดโตรุง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๙ รานสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ มีหนาที่ในการฝกอบรม
ใหขาราชการ ลูกจาง ตลอดจนครอบครัว กองทัพอากาศ ไดพัฒนาและมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางทั่วถึง โดยมีผูควบคุมรานสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศกองทัพอากาศ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑๒.๑๐ ฝายธุรการ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ กิจการธุรการทั้งปวง ตลอดจน
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีหัวหนาฝายธุรการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑๒.๑๑ ฝายการเงิน มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ-จาย เก็บรักษา
จัดทําบัญชีรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ตลอดจนจัดทํางบดุลประจําป ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยมีหัวหนาฝายการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๑๒ ฝายทะเบียนคุมสินคา มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ ตรวจสอบและจัดทํา
ทะเบียนคุมสินคาที่อยูในความรับผิดชอบ ตลอดจนวิเคราะหและการคาดหมายสถานะการคา โดยมี
หัวหนาฝายทะเบียนคุมสินคา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒.๑๓ คลังพัสดุ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การเบิกจาย สะสม เก็บรักษา
จัดทําสถิติพัสดุประเภทตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีผูควบคุมคลังพัสดุ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
ขอ ๑๓ การดําเนินการตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกอน คือ
๑๓.๑ การใหสิทธิแกหนวยราชการซื้อสินคาในราคาขายสงได
๑๓.๒ กําหนดจํานวนพนักงาน อัตราจาง ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
๑๓.๓ การขายผอนสงและกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้
๑๓.๔ การจัดหาสินคาในกรณีพิเศษ
๑๓.๕ การกําหนดราคาขายสินคาในกรณีพิเศษ
๑๓.๖ การอนุมัติและแกไขแผนดําเนินงานประจําป
๑๓.๗ การขอจําหนายบัญชีลูกหนี้เปนสูญ และการขอตัดบัญชีทรัพยสินถาวร
และภาชนะสินคาเฉพาะสวนที่ยังหักคาเสื่อมราคาไมหมด
๑๓.๘ การจัดทํางบดุลประจําปและพิจารณาจายเงินคาตอบแทนพิเศษ
ขอ ๑๔ การควบคุม ...

-๘ขอ ๑๔ การควบคุม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือการจัดดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานที่ไดรับอนุมัติแลว การดําเนินการตามสายงานธุรการปกติหรืองานประจํา ซึ่งมิใชงาน
นโยบาย ใหรองประธานอนุกรรมการหรือผูที่รองประธานอนุกรรมการมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการสั่งการได
ขอ ๑๕ ผูจัดการรานสวัสดิการ มีอํานาจเฉพาะในกิจการรานสวัสดิการ ดังนี้
๑๕.๑ อนุมัติการจัดหาสินคาโดยตรงกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย หรือสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ หรือจัดหาจากหนวยราชการ หรือองคการของรัฐบาล ในวงเงินครั้งละไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
(สามแสนบาทถวน) และสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หาแสนบาทถวน)
๑๕.๒ อนุมัติการจัดหาสินคา โดยคณะกรรมการจัดซื้อ ในวงเงินครั้งละไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถวน)
๑๕.๓ อนุมัติการจายเงินเกี่ยวกับการจัดหาสินคา และชําระหนี้ไดไมเกินวงเงิน
ที่มีอํานาจสั่งซื้อ
๑๕.๔ อนุมัติการจัดซื้อจัดจางพัสดุในการดําเนินกิจการรานสวัสดิการ
ในวงเงินครั้งละไมเกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)
หมวด ๔
การจัดหาสินคา
ขอ ๑๖ การจัดหาสินคาเขารานสวัสดิการ ไดมาโดยวิธีการดังนี้
๑๖.๑ การจัดหาดวยเงินสด
๑๖.๒ การจัดหาดวยเงินเชื่อ
๑๖.๓ วิธีอื่นๆ เชน การผลิต จัดทําเอง หรือรับฝากขาย เปนตน
ขอ ๑๗ ใหรองประธานอนุกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาสินคา ประกอบดวย
เจาหนาที่อยางนอยไมนอยกวา ๓ คน มีหนาที่ดังนี้
๑๗.๑ พิจารณาจัดหาสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาทุกประเภทที่มีคุณภาพดี
ราคาตนทุนต่ํา และเปนที่ตองการของผูบริโภค โดยกําหนดประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนสินคา
ตามความเหมาะสม
๑๗.๒ พิจารณาสินคาที่มีผูมาเสนอขายในรานสวัสดิการเปนกรณีพิเศษ
๑๗.๓ พิจารณา ...

-๙๑๗.๓ พิจารณาปรับปรุงแกไขสัญญากับผูสงสินคาที่มีอยูเดิมและที่จัดทําขึ้นใหม
ใหเปนไปในแนวทางที่เกิดประโยชนสูงสุดกับรานสวัสดิการ
ขอ ๑๘ การจัดหาสินคา ใหจัดหาโดยตรงจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย หรือสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ หรือจัดหาจากหนวยราชการ หรือองคการของรัฐบาลได แตถาสามารถจัดหาไดจาก
บุคคลอื่นนอกจากที่กลาวมาแลวในราคาถูก หรือสิ้นเปลืองคาใชจาย ซึ่งคิดเปนตนทุนแลวถูกกวานั้นได
โดยขออนุมัติคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดหาเปนกรณีพิเศษ การจัดหานอกจากที่กลาวมาแลว ใหกระทําโดย
คณะกรรมการจัดซื้อ
ขอ ๑๙ คณะกรรมการจัดซื้อสินคา ประกอบดวย ประธานกรรมการจัดซื้อสินคา ๑ คน
และกรรมการอยางนอย ๒ คน แตงตั้งโดยรองประธานอนุกรรมการ หรือผูที่รองประธานอนุกรรมการ
มอบหมายไปดําเนินการพรอมกับเจาหนาที่แผนกจัดหาสินคา
ขอ ๒๐ การจัดหาสินคาดวยวิธีใดๆ ซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูจัดการรานสวัสดิการ
พิจารณาเมื่อเห็นสมควรใหขออนุมัติหลักการจากประธานอนุกรรมการกอน
ขอ ๒๑ การตรวจรับสินคา ใหหัวหนาแผนกคลังสินคาทําการตรวจรับสินคาที่จะนําเขาเก็บ
ในคลังสินคาทุกครั้ง
หมวด ๕
การขายสินคา
ขอ ๒๒ การขายสินคา แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๒๒.๑ การขายปลีก ใหขายเปนเงินสดเทานั้น ยกเวนน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ใหขายเงินเชื่อกับสวนราชการได โดยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกอน
๒๒.๒ การขายสง ใหขายไดทั้งเงินสดและเงินเชื่อ ผูมีสิทธิซื้อไดแก สโมสร รานคา
ของหนวยราชการ หรือหนวยราชการในกองทัพอากาศ ยกเวนน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใหซื้อไดเฉพาะ
สวนราชการเทานั้น โดยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกอน
๒๒.๓ การขายผอนสง ใหขายเฉพาะขาราชการและลูกจางประจําสังกัด
กองทัพอากาศ เทานั้น
ขอ ๒๓ การกําหนดราคาขายสินคา ถือหลักเกณฑดังนี้
๒๓.๑ การขายปลีก ใหขายในราคาตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
๒๓.๒ การขายสง ...

- ๑๐ ๒๓.๒ การขายสง ใหขายในราคาซื้อมาแกหนวยและฝูงบินที่ปฏิบัติราชการสนาม
เทานั้น นอกนั้นขายในราคาทุน
๒๓.๓ การขายผอนสง ใหคิดอัตราตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด หากมีการชําระ
เงินลวงหนา ใหคิดจากเงินที่หักชําระลวงหนาแลว
๒๓.๔ ราคาขายที่กําหนดสําหรับสินคาที่ซื้อมางวดใหม ซึ่งคิดจากอัตราเฉลี่ย
กับสินคาชนิดเดียวกับที่เหลืออยู ใหใชกับสินคาชนิดเดียวกับที่เหลืออยูในงวดเกาดวย
ขอ ๒๔ สินคาและภาชนะสินคาตางๆ ที่ชํารุด หรือไมอาจขายในราคาเดิมได ใหพิจารณา
แยกประเภทออกดังนี้
๒๔.๑ ประเภท ๑ สินคาและภาชนะสินคาที่ลดราคาแลวพอขายได
๒๔.๒ ประเภท ๒ สินคาและภาชนะสินคาที่ควรขายเลหลัง
๒๔.๓ ประเภท ๓ สินคาและภาชนะสินคาที่ควรจําหนายออกจากบัญชี สําหรับ
รายละเอียดประเภทสินคา และภาชนะสินคาดังกลาว ใหผูจัดการรานสวัสดิการเสนอคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีเปนครั้งคราว อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
ขอ ๒๕ ภาชนะสินคาที่ขาดบัญชี หรือสูญหาย ใหชําระทดแทนดวยเงินสด หรือภาชนะ
สินคาชนิด ประเภท จํานวน และคุณสมบัติหรือลักษณะอยางเดียวกันได
ขอ ๒๖ การจําหนายสินคาและภาชนะสินคาชํารุด เสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือลาสมัย
ใหอยูในอํานาจประธานอนุกรรมการหรือผูที่ประธานอนุกรรมการมอบหมาย และเมื่อจําหนายแลว
ใหรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๒๗ บรรจุภัณฑ ใหถือเปนวัสดุสูญสิ้นเมื่อขายสินคาหรือจําหนายสินคาออกจากบัญชี
หมวด ๖
การเงินและการบัญชี
ขอ ๒๘ เงินกองทุนรานสวัสดิการ ไดมาจาก
๒๘.๑ เงินกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติตามแผน
การดําเนินงานประจําป หรือตามวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนินกิจการ หรือเงินอื่นๆ ที่ไดรับมอบ
๒๘.๒ เงินรายไดจากการดําเนินกิจการของรานสวัสดิการ
๒๘.๓ เงินรายไดอื่นๆ เชน ดอกผล เงินบริจาค เปนตน
ขอ ๒๙ เงินกองทุน ...

- ๑๑ ขอ ๒๙ เงินกองทุนรานสวัสดิการ ใหใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดในกรณีดังตอไปนี้
๒๙.๑ จายเพื่อการดําเนินการกิจการรานสวัสดิการ
๒๙.๒ จายเปนคาจางพนักงาน คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทนพิเศษ
และคาเบี้ยประชุม
๒๙.๓ จายอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ
๒๙.๔ จายเงินคืนกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ กรณีที่มีเงินทุนหมุนเวียน
ประจําปเหลือเกินเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคลองที่ไดรับอนุมัติ หรือกรณีที่มีคาใชจายตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปเหลือจาย หรือกรณีมีรายไดสุทธิสูงกวารายจายสุทธิประจําป หรือกรณีที่มีการยกเลิก
การดําเนินกิจการ โดยจะตองสงเงินคืนกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันสิ้นป
ปฏิทิน หรือมีการยกเลิกการดําเนินกิจการ
ขอ ๓๐ อํานาจสั่งจายเงินกองทุนรานสวัสดิการ ใหปฏิบัติดังนี้
๓๐.๑ ผูจัดการรานสวัสดิการ มีอํานาจสั่งจายเงินเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหาสินคา
และชําระหนี้ไดไมเกินวงเงินที่มีอํานาจสั่งซื้อ ตามขอ ๑๕
๓๐.๒ รองประธานอนุกรรมการมีอํานาจสั่งจายเงินและกอหนี้ผูกพันไดภายในวงเงิน
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน)
๓๐.๓ ประธานอนุกรรมการมีอํานาจสั่งจายเงินและกอหนี้ผูกพันไดภายในวงเงินที่มีอยู
ขอ ๓๑ เงินกองทุนรานสวัสดิการ ใหเปดบัญชีฝากไวกับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หรือธนาคารของรัฐบาล หรือสาขาของธนาคารดังกลาว โดยใชชื่อเงินกองทุนบัญชีรานสวัสดิการทหาร
อากาศ ดอนเมือง
ขอ ๓๒ การลงลายมือชื่อสั่งจายเงินในเช็คหรือในใบถอนเงินฝากจากธนาคาร ใหปฏิบัติดังนี้
๓๒.๑ ใหผูจัดการรานสวัสดิการ ลงลายมือชื่อรวมกับหัวหนาฝายการเงิน
รานสวัสดิการ หรือนายทหารการเงิน ฝายการเงิน รานสวัสดิการ ที่ไดรับมอบหมาย ในวงเงินไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถวน) ในกรณีสั่งซื้อสินคา และในวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(หาแสนบาทถวน) ในกรณีสั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ ๓๐.๑
๓๒.๒ ใหรองประธานอนุกรรมการ หรือผูที่รองประธานอนุกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือชื่อรวมกับหัวหนาฝายการเงิน รานสวัสดิการ หรือนายทหารการเงิน ฝายการเงิน รานสวัสดิการ
ที่ไดรับมอบหมาย ในวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ตามขอ ๓๐.๒
๓๒.๓ ใหประธาน ...

- ๑๒ ๓๒.๓ ใหประธานอนุกรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกับหัวหนาฝายการเงิน
รานสวัสดิการ หรือนายทหารการเงิน ฝายการเงิน รานสวัสดิการ ที่ไดรับมอบหมาย ในวงเงินเกินกวา
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ตามขอ ๓๐.๓
ขอ ๓๓ การลงลายมือชื่อในใบถอนเงินฝาก (กง.๕) ใหรองประธานอนุกรรมการ
หรือผูที่รองประธานอนุกรรมการ มอบหมาย เปนผูลงลายมือชื่อถอนเงินฝากจากกรมการเงินทหารอากาศ
ขอ ๓๔ ใหรองประธานอนุกรรมการ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้
๓๔.๑ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรเหลาทหารการเงิน จํานวน ๑ คน มีหนาที่
ตรวจเงินประจําสัปดาห เพื่อทําการตรวจนับเงินรานสวัสดิการเทียบกับยอดเงินในสมุดเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
๓๔.๒ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการตรวจเงิน
และสินคาคงเหลือประจําเดือน มีหนาที่
๓๔.๒.๑ ตรวจนับเงินที่มีอยูจริงเทียบกับยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสด
๓๔.๒.๒ ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารใหตรงกับใบแจงยอดเงินของ
ธนาคาร
๓๔.๒.๓ ตรวจนับสินคาในความรับผิดชอบของรานสวัสดิการ
เฉพาะรายงานผลการตรวจนับสินคานี้ใหสําเนาสงฝายทะเบียนคุมสินคา
ขอ ๓๕ ใหหัวหนาแผนกบริการสินคายืมเงินทอนสําหรับลูกคา วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ ๓๖ ใหหัวหนาสวนดําเนินงานยืมเงินรองจายประจําเจาหนาที่ไดตามความจําเปน
และเหมาะสม วงเงินไมเกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถวน)
ขอ ๓๗ ระบบบัญชี ใหจัดทําตามระบบบัญชีสากล และใหจัดทํางบรับจายเงิน
หรืองบรายไดคาใชจายประจําเดือน เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๓๘ การรับเงิน ใหหัวหนาฝายการเงินรับผิดชอบเงินรายไดรานสวัสดิการและนําเงินสงเขา
เงินกองทุนบัญชีรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ภายใน ๑๔๐๐ นาฬิกา ของแตละวัน ยกเวนกรณีเงิน
ที่ไดรับไวและไมสามารถนําสงฝากเขาบัญชีไดทัน ใหนําเงินฝากไวในที่ที่ปลอดภัยที่คณะอนุกรรมการ
กําหนด และนําสงฝากเขาบัญชีภายในวันถัดไป
ขอ ๓๙ การจาย ...

- ๑๓ ขอ ๓๙ การจายเงิน
๓๙.๑ การจายเงินใหจายเฉพาะเพื่อกิจการภายในวัตถุประสงคและเปนไปโดย
ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ วาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
๓๙.๒ การจายเงินทุกครั้งตองมีหลักฐานการจายเงินที่ถูกตองสมบูรณเก็บไว
เพื่อตรวจสอบได
๓๙.๓ การจายเงินทุกกรณี ตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหถูกตองเรียบรอย
และใหหัวหนาฝายการเงิน รานสวัสดิการ ตรวจรับรองวาสามารถจายไดและเงินมีพอจาย
ขอ ๔๐ การปดบัญชี ใหกระทําปละครั้ง ในวันสิ้นปปฏิทิน และใหจัดทํางบการเงิน
สงใหสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันปดบัญชี เพื่อสรุปนําเรียน
ประธานกรรมการ ทราบ
ขอ ๔๑ การจายเงินคาตอบแทนพิเศษใหจายไดไมเกินรอยละ ๒๕ ของรายไดสุทธิประจําป
ในกรณีที่กิจการมีรายไดสุทธิประจําปสูงกวาประมาณการรายไดสุทธิที่ไดจัดทําไว ตามแผนการดําเนินงาน
ประจําป และใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการกําหนด
หมวด ๗
การจัดซื้อหรือจัดจาง
ขอ ๔๒ การซื้อหรือการจางกระทําได ๓ วิธี
๔๒.๑ วิธีตกลงราคา
๔๒.๒ วิธีสอบราคา
๔๒.๓ วิธีพิเศษ
ขอ ๔๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ ๔๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ ๔๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบใหดําเนินการ
ขอ ๔๖ การรายงานขอซื้อหรือขอจาง
๔๖.๑ กอนดําเนินการ ...

- ๑๔ ๔๖.๑ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
ใหหัวหนาแผนกหรือหัวหนาสวนดําเนินงานที่เกี่ยวของ จัดทํารายงานตามลําดับชั้นเสนอประธาน
อนุกรรมการ หัวหนาฝายการเงิน ตรวจสอบรับรองวามีเงินพอจาย พรอมทั้งระบุรายการดังตอไปนี้
๔๖.๑.๑ เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
๔๖.๑.๒ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
๔๖.๑.๓ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อ
หรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป
๔๖.๑.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
๔๖.๑.๕ กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
๔๖.๑.๖ วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
๔๖.๑.๗ ขอแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง
การออกประกาศสอบราคาหรืออื่นๆ
๔๖.๒ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหหัวหนาสวนดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ ทํารายงานตามลําดับชั้นเสนอประธานอนุกรรมการ ผานหัวหนาฝายการเงิน ตรวจสอบรับรอง
วามีเงินพอจายพรอมทั้งระบุรายการดังตอไปนี้
๔๖.๒.๑ เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
๔๖.๒.๒ รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ
รวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่ตองการ
๔๖.๒.๓ ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
๔๖.๒.๔ ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณ
ที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย
๔๖.๒.๕ วงเงินที่จะซื้อ หรือวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
๔๖.๒.๖ วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
๔๖.๒.๗ ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อ
การออกประกาศสอบราคาหรืออื่นๆ
๔๖.๓ เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง ใหความเห็นชอบในรายงานที่เสนอ
ตามขอ ๔๖.๑ หรือขอ ๔๖.๒ แลวใหเจาหนาที่จัดหาดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได
ขอ ๔๗ ในการ ...

- ๑๕ ขอ ๔๗ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้งใหผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
แลวแตกรณี คือ
๔๗.๑ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
๔๗.๒ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
๔๗.๓ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
๔๗.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔๗.๕ คณะกรรมการตรวจการจาง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการตามขอ ๔๗ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอยางนอย ๒ คน โดยใหแตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน
หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการจัดซื้อหรือกรรมการจัดจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจางนั้น
สําหรับการซื้อหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จะแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาที่คนหนึ่ง ซึ่งไมใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น
โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจาง ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือมติเอกฉันท
ขอ ๔๙ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจอนุมัติจางแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรู
ความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือเจาหนาที่ของรานสวัสดิการ
หรือขาราชการในสังกัดอื่น ตามที่ไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะ
ของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดาน
หรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ขอ ๕๐ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่จัดหาติดตอตกลงราคากับผูขาย
หรือผูรับจางโดยตรง แลวใหดําเนินการซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมได
คาดหมาย ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหผูจัดการรานสวัสดิการดําเนินการไปกอน
แลวรีบ ...

- ๑๖ แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอประธานอนุกรรมการ และเมื่อประธานอนุกรรมการใหความเห็นชอบแลว
ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ขอ ๕๑ ในการจัดซื้อหรือจางโดยวิธีสอบราคา ใหเจาหนาที่จัดหาจัดทําเอกสารสอบราคา
โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
๕๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางและจํานวนที่ตองการ
หรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการซื้อหรือจาง
๕๑.๒ คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาตองมีอาชีพขาย หรือรับจางตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
๕๑.๓ ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยางแค็ตตาล็อกหรือแบบรูป
รายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
๕๑.๔ ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวย
หรือตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย
หรือตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
๕๑.๕ แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวม
ทั้งสิ้น เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
๕๑.๖ กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปน และมีเงื่อนไขวาซองเสนอราคา
ที่ยื่นและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
๕๑.๗ กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ)
หรือกําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
๕๑.๘ กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
๕๑.๙ ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอเจาหนาที่จัดหา
จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้นและสงถึงเจาหนาที่จัดหากอนวัน
เปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพรอมกับซองราคา
๕๑.๑๐ กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับคณะอนุกรรมการ เปนผูทิ้งงาน
๕๑.๑๑ ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา
จะตองวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราที่รานสวัสดิการกําหนด
๕๑.๑๒ รางสัญญา ...

- ๑๗ ๕๑.๑๒ รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไข การจายเงิน
ลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ
๕๑.๑๓ ขอสงวนสิทธิ์วารานสวัสดิการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และรานสวัสดิการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจางหรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจาง
จากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน
ผูทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ ๕๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาใหดําเนินการดังนี้
๕๒.๑ กอนวันเปดซองสอบราคา ใหเจาหนาที่จัดหาสงประกาศเผยแพรการสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ไมนอยกวา ๒ ราย
๕๒.๒ ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงเจาหนาที่จัดหา
กอนวันเปดซองสอบราคา
๕๒.๓ ใหเจาหนาที่จัดหาลงรับโดยไมเปดซอง พรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง
โดยใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง
๕๒.๔ ใหเจาหนาที่จัดหาเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง
และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซอง
ตอคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๕๓ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือพิจารณาราคา มีหนาที่ดังนี้
๕๓.๑ เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชี รายการเอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบ
รายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
๕๓.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แค็ตตาล็อกหรือแบบรูป
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๕๓.๓ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตามใบเสนอ
ราคา แค็ตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอรานสวัสดิการ
และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณี ...

- ๑๘ ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลง
กับคณะอนุกรรมการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา
รายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจาง สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาราคา
ดําเนินการตามขอ ๕๔
๕๓.๔ ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๕๓.๓ โดยอนุโลม
๕๓.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอประธานอนุกรรมการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานเจาหนาที่จัดหา
ขอ ๕๔ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาราย
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางแลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
๕๔.๑ เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได
หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา
แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก
แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาว
เปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
๕๔.๒ ถาดําเนินการตามขอ ๕๔.๑ แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม
หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา
แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม
ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
๕๔.๓ ถาดําเนินการตามขอ ๕๔.๒ แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอ
ประธานอนุกรรมการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน
หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม
ขอ ๕๕ การซื้อ ...

- ๑๙ ขอ ๕๕ การซื้อโดยวิธีพิเศษหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษนั้นเพื่อดําเนินการ ใหคณะกรรมการรายงานผล
การพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูมีอํานาจอนุมัติซื้อโดยวิธีพิเศษหรือจาง
โดยวิธีพิเศษในครั้งนั้นเพื่อสั่งการโดยเสนอผานเจาหนาที่จัดหา
ขอ ๕๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
๕๖.๑ ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่กําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจาก
ประธานอนุกรรมการกอน
๕๖.๒ ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว
๕๖.๓ โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง
และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๕๖.๔ เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน
อยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขาย ๑ ฉบับ และเจาหนาที่จัดหา ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบนี้และรายงานใหประธานอนุกรรมการทราบ
ขอ ๕๗ คณะกรรมการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
๕๗.๑ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังนี้
๕๗.๑.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
๕๗.๑.๒ มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือติดตามงานจางได
ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่กําหนดไวในสัญญา
๕๗.๑.๓ โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ
นับตั้งแตวันที่ประธานอนุกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
๕๗.๑.๔ เมื่อตรวจแลวเห็นวาเปนการถูกตองครบถวน ใหทําใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแก
ผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่จัดหา ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบนี้ และรายงานให
ประธานอนุกรรมการทราบ
๕๗.๒ ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
๕๗.๒.๑ ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา
๕๗.๒.๒ จดบันทึก ...

- ๒๐ ๕๗.๒.๒ จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
ขอ ๕๘ การซื้อหรือการจาง ใหทําเปนสัญญาตามผนวกแนบทายระเบียบนี้ เวนแตการซื้อ
หรือการจางในกรณีตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันตามตัวอยางใบสั่งซื้อพัสดุหรือใบสั่งจางพัสดุ
ทายระเบียบนี้ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการรานสวัสดิการ
๕๘.๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา
๕๘.๒ การซื้อหรือการจางที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
ขอ ๕๙ สัญญาหรือขอตกลง เปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหเสียประโยชนตอการดําเนินกิจการรานสวัสดิการ หรือเปนการ
แกไขเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการรานสวัสดิการ โดยตองขออนุมัติจากประธานอนุกรรมการ
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือสําหรับการจัดซื้อหรือจัดจาง
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรองจาก วิศวกร สถาปนิก
และวิศวกรผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและ
รายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย
ขอ ๖๐ การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหขออนุมัติประธานอนุกรรมการ
ขอ ๖๑ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดที่จัดซื้อจากเงินกองทุนรานสวัสดิการ
และขึ้นบัญชีไว หากหมดความจําเปนหรือใชราชการแลวจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากไมคุมคา
ใหหัวหนาสวนดําเนินงานที่เกี่ยวของ เสนอรายงานตามลําดับชั้นตอประธานอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุพิจารณาดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖๑.๑ ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดกอน เวนแตการขายพัสดุ
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) จะขายโดยวิธี
ตกลงราคาโดยไมตองขายทอดตลาดกอนก็ได
๖๑.๒ แลกเปลี่ยน
๖๑.๓ แปรสภาพหรือทําลาย
ขอ ๖๒ เงินที่ไดรับจากการจําหนายพัสดุ ใหเจาหนาที่ธุรการนําสงเขาบัญชีเงินกองทุน
รานสวัสดิการ
ขอ ๖๓ แบบรูป ...

- ๒๑ ขอ ๖๓ แบบรูปรายการละเอียดประกอบงานจาง กอสรางอาคาร สิ่งกอสรางสาธารณูปการ
และสาธารณูปโภค ตองไดรับการตรวจรับรองแบบจากสถาปนิก หรือวิศวกรของหนวยงานราชการที่มี
ความรูความชํานาญดานชางตามลักษณะงานนั้น ๆ
หมวด ๘
เจาหนาที่และพนักงาน
ขอ ๖๔ ใหประธานอนุกรรมการมีอํานาจจางบุคคลพลเรือนเขาเปนพนักงานเพื่อปฏิบัติงานใน
รานสวัสดิการไดตามความจําเปน มีกําหนดระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน ๑ ป โดยใชเงินการจางจาก
เงินกองทุนรานสวัสดิการ
ขอ ๖๕ การจางพนักงาน ใหจางเปนรายเดือนหรือรายวันตามความเหมาะสม ของตําแหนง
หนาที่ในอัตราคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ทางราชการกําหนด
ขอ ๖๖ บุคคลที่สมัครเขาเปนพนักงาน ตองมีคุณสมบัติโดยทั่วไปดังตอไปนี้
๖๖.๑ มีสัญชาติไทย แตมิใชโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๖๖.๒ มีอายุไมนอยกวา ๑๘ ปบริบูรณ
๖๖.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
๖๖.๔ ไมเปนผูที่เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวของกับยาเสพติด
๖๖.๕ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
หรือไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๖๖.๖ ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๖๖.๗ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่สังคมรังเกียจ
๖๖.๘ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๖๖.๙ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖๖.๑๐ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๖๖.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
๖๖.๑๒ ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ ๖๗ บุคคล ...
- ๒๒ -

ขอ ๖๗ บุคคลที่สมัครเขาเปนพนักงาน จะตองแสดงหลักฐานการขอเขาเปนพนักงาน
ดังตอไปนี้

๖๗.๑
๖๗.๒
๖๗.๓
๖๗.๔

ใบสมัคร
หลักฐานแสดงวิทยฐานะ
สําเนาทะเบียนบานหรือใบรับรองสัญชาติของบิดา มารดา
ใบสําคัญทางทหาร (กรณีผูสมัครเปนชาย)

ขอ ๖๘ การรับสมัคร ใหรานสวัสดิการ ออกประกาศรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทําการ
และมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา ๓ วันทําการ ในการประกาศรับสมัครใหกําหนดคุณวุฒิ
สาขาวิชา และขอบเขตของวิชาที่จะใชสอบคัดเลือกดวย
ขอ ๖๙ การคัดเลือกบุคคล ใหผูจัดการรานสวัสดิการแตงตั้งคณะเจาหนาที่คัดเลือกบุคคล
ไมนอยกวา ๓ คน ดําเนินการสอบคัดเลือกทั้งภาควิชาการหรือภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ
โดยใหคัดเลือกผูที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบคัดเลือกบรรจุเขาเปนพนักงานตามลําดับ
ขอ ๗๐ กอนบรรจุผูใดเขาเปนพนักงาน ใหสงเรื่องใหกรมขาวทหารอากาศ ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและความไววางใจตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗
กอนและใหจัดทําสัญญาการจางพนักงานและสัญญาค้ําประกัน ตามผนวกแนบทายระเบียบนี้ โดยให
ประธานอนุกรรมการเปนผูลงนามในสัญญาจางและสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันจะตองเปน
นายทหารสัญญาบัตรประจําการ หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทา เวนแตผูรับจางไดนําเงินจํานวนเทากับ
รายไดทุกชนิดของผูรับจางที่ไดรับตามปกติหนึ่งเดือน มาวางประกันในสัญญาจางถูกตองแลว
ก็ไมตองมีสัญญาค้ําประกัน
ขอ ๗๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือพนักงานเปนไปตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ จึงใหปฏิบัติดังนี้
๗๑.๑ ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๗๑.๒ เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด
๗๑.๓ ปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย สุจริต
๗๑.๔ ปฏิบัติงานตามเวลา และเลิกงานตามเวลาที่กําหนด
๗๑.๕ ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา ของรานสวัสดิการโดยเครงครัด
ขอ ๗๒ พนักงาน ฝาฝน หรือละเวนการปฏิบัติ เปนผลใหการปฏิบัติงานของรานสวัสดิการ
เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียใหถือวาผูนั้นกระทําผิดมีโทษ ๓ สถาน ดังนี้
๗๒.๑ ตัดเงิน ...

- ๒๓ ๗๒.๑ ตัดเงินคาจาง
๗๒.๒ ลดเงินคาจาง
๗๒.๓ เลิกจาง
ขอ ๗๓ การลงโทษพนักงาน ใหผูจัดการรานสวัสดิการมีอํานาจพิจารณาวากลาวตักเตือน
หรือลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง หากจะตองลงโทษถึงขั้นลดเงินคาจางหรือเลิกจางใหรายงานประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงโทษโดยยึดถือหลักเกณฑการลงโทษดังนี้
๗๓.๑ ตัดเงินคาจาง กรณี
๗๓.๑.๑ ดื้อ ขัดขืน เกียจคราน ไมปฏิบัติงานตามหนาที่
๗๓.๑.๒ ไมปฏิบัติตามระเบียบการลาใหถูกตอง
๗๓.๑.๓ ขาดงานไมเกิน ๓ วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
๗๓.๑.๔ ปฏิบัติตนไมสมควรตอหนาที่และสังคม
๗๓.๒ ลดเงินคาจาง กรณี
๗๓.๒.๑ ทําใหทรัพยสินของรานสวัสดิการเสียหายอยางรายแรงโดยเจตนา
๗๓.๒.๒ ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทําใหเกิดความเสียหาย
๗๓.๒.๓ ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ โดยเจตนา
๗๓.๒.๔ ลาปวย หรือลากิจ รวมกันเกิน ๓๐ วัน
๗๓.๓ เลิกจาง กรณี
๗๓.๓.๑ ทุจริตตอหนาที่ทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
๗๓.๓.๒ กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตองโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนการกระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗๓.๓.๓ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
๗๓.๓.๔ ขาดงานเกิน ๓ วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
๗๓.๓.๕ ลาปวย หรือลากิจ รวมกันเกิน ๖๐ วัน
๗๓.๓.๖ เปนโรคที่ขัดตอการทํางานของรานสวัสดิการ
๗๓.๓.๗ ถึงแกความตาย
ขอ ๗๔ กรณีที่รานสวัสดิการ มีความจําเปนเรงดวนเมื่อมีการสูญเสียพนักงาน หากไมจาง
ทดแทนหรือเพิ่มเติม อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรานสวัสดิการ ใหผูจัดการรายงานขออนุมัติ
รองประธาน ...

- ๒๔ รองประธานอนุกรรมการ ดําเนินการจางผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับความตองการ
ของรานสวัสดิการไดทันที โดยใหทดลองการปฏิบัติงานเปนเวลา ๑๕ วัน สําหรับคาจางใหเปนไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนด เมื่อทดลองงานแลวสามารถปฏิบัติงานไดผลดี จึงใหรายงานขออนุมัติประธาน
อนุกรรมการดําเนินการจางตอไป หลักฐานประกอบการทดลองงานและการจางใหเปนไป
ตามขอ ๖๖ และ ๖๗
หมวด ๙
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๗๕ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง และการจางพนักงาน ใหเปนไปตามแบบ
และตัวอยางแนบทายระเบียบ ดังตอไปนี้
๗๕.๑ ผนวก ก สัญญาซื้อขาย
๗๕.๒ ผนวก ข หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)
๗๕.๓ ผนวก ค หนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๗๕.๔ ผนวก ง สัญญาจาง
๗๕.๕ ผนวก จ ใบสั่งซื้อพัสดุ
๗๕.๖ ผนวก ฉ ใบสั่งจาง
๗๕.๗ ผนวก ช สัญญาจางพนักงาน
๗๕.๘ ผนวก ซ สัญญาค้ําประกัน
๗๕.๙ ผนวก ฌ ใบสมัครเขาเปนพนักงาน
๗๕.๑๐ แบบและตัวอยางเอกสารสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับงานดานพัสดุ และไมได
กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
ขอ ๗๖ การดําเนินกิจการรานสวัสดิการ นอกจากที่กลาวขางตนใหเปนไปตาม
ระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ
วาดวยกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๙
ขอ ๗๗ การปฏิบัติใดๆ ที่มิไดกําหนดในระเบียบนี้ ใหยึดถือมติคณะอนุกรรมการ
เปนหลักปฏิบัติ
ขอ ๗๘ สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป และรายงานตอประธานกรรมการ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ ๔๐
หมวด ๑๐ ...

- ๒๕ หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๙ ทรัพยสินที่ซื้อมาใชในกิจการตามโครงการพัฒนาที่มีอยูเดิมแลว ใหโอนใหกับ
กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศทั้งหมด หลังจากระเบียบนี้ประกาศใชบังคับภายใน ๙๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(ชลิต พุกผาสุข)
ผูบัญชาการทหารอากาศ
ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ

