ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสขพะเยา
จํากัด
ุ
ว่าด้ วยการจัดซื�อ - การจัดจ้ าง
พ.ศ. 2551
***************************
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บังคับ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข พะเยา จํา กดั
ํ
ข้อ 107 (11) ที� ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั� งที� 1 วันที� 9 มกราคม 2551ได้กาหนด
่ วยการจัดซื� อ - การจัดจ้าง ดังตอไปนี
่
ระเบียบวาด้
�
หมวด 1
บททั�วไป
่ วยการ
ข้อ 1. ระเบียบนี� เรี ยกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั วาด้
จัดซื� อ - จัดจ้าง พ.ศ. 2551 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี� ใช้บงั คับตั�งแตวั่ นที�ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี�
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั
“ ประธาน ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา
จํากดั
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพะเยา จํากดั
“ กรรมการ” หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั
“ ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที�ผจู ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข พะเยา จํากดั
่ าง
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที�ดิน สิ� งกอสร้
่ ่ งการจัดหาพัสดุใน
“การจัดซื� อ” หมายถึง การซื� อพัสดุทุกชนิด แตไมรวมถึ
ลักษณะการจ้าง
“การจัดจ้าง” หมายถึง การจัดจ้างทําของ การรับขนของ ตามประมวลกฎหมาย
่
แพงและพาณิ
ชย์และการจ้างเหมาบริ การ

หมวด 2

วิธีซื�อและวิธีจ้าง
ข้อ 4. การซื� อหรื อการจ้าง กระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
่ � อหรื อการจ้างครั� งหนึ� งซึ� งมีราคา
ข้อ 5. การซื� อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แกการซื
่ ิ 50,000 บาท
ไมเกน
่ � อหรื อการจ้างครั� งหนึ� งซึ� งมี
ข้อ 6. การซื� อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบถามราคา ได้แกการซื
่ ่ ิ 1,000,000 บาท
ราคาเกนิ 50,000 แตไมเกน
่ � อหรื อการจ้างครั� งหนึ� งซึ� งมี
ข้อ 7. การซื� อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แกการซื
ราคาเกนิ 1,000,000 บาท
ข้อ 8. การซื� อหรื อการจ้างตาม ข้อ 5 และ ข้อ 6 ถ้าผูส้ ั�งซื� อหรื อผูส้ �ังจ้างเห็ นสมควรจะสั�ง
่ ็
ให้กระทําโดยวิธีกาํหนดไว้ สําหรับเงินที�สูงกวากได้
่ � อและแบงจ้
่ างโดยลดวงเงินที�จะซื� อหรื อจ้างในครั� งเดียวกนเพื
ั �อให้วงเงิน
การแบงซื
่ �กาหนดโดยวิ
ํ
ตํ�ากวาที
ธีหนึ�งวิธีใด หรื อเพื�อให้อาํ นาจสัง� ซื� อสัง� จ้างเปลี�ยนไปจะกระทํามิได้
ข้อ 9. การซื� อโดยวิธีพิเศษ การซื� อครั� งหนึ� งซึ� งมีราคาเกนิ 100,000 บาท ให้กระทําได้
่
เฉพาะกรณีหนึ� งกรณีใดดังตอไปนี
�
่
่ ่ หากลาช้
่ าอาจจะเสี ยหายแกสหกรณ์
(1) เป็ นพัสดุที�ตอ้ งซื� อเรงดวน
่ ่
(2) เป็ นพัสดุที�มีความต้องการใช้เพิ�มขึ� นในสถานการณ์ที�จาํ เป็ น หรื อเรงดวน
หรื อเพื�อประโยชน์ของสหกรณ์และจําเป็ นต้องซื� อเพิม�
่ างซึ� งจําเป็ นต้องซื� อเฉพาะแหง่
(3) เป็ นพัสดุที�เป็ นที�ดินหรื อสิ�งกอสร้
(4) เป็ นพัสดุที�ได้ดาํ เนินการซื� อโดยวิธีอ�ืนแล้วไมได้
่ ผลดี
ั
(5) เป็ นพัสดุที�โดยลักษณะของการใช้งานหรื อมีขอ้ จํากดทางเทคนิ
คที�จาํ เป็ นต้อง
ระบุย�หี อ้ เป็ นการเฉพาะ
ข้อ 10. การจ้างโดยวิธีพิเศษ การซื� อครั� งหนึ� งซึ� งมีราคาเกนิ 100,000 บาท ให้กระทําได้
่
เฉพาะกรณีหนึ� งกรณีใดดังตอไปนี
�
่ ม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผูม้ ีความชํานาญเป็ นพิเศษ
(1) เป็ นงานที�ตอ้ งจ้างชางผู
่ สดุที�จาํ เป็ นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุ ดเสี ยหาย
(2) เป็ นงานจ้างซอมพั
่ งจะประมาณคาซอมได้
่ ่
เสี ยกอนจึ
เชน่ เครื� องไฟฟ้ า หรื อเครื� องอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น
่
่ ่ หากลาช้
่ าอาจจะเสี ยหายแกสหกรณ์
(3) เป็ นงานที�ตอ้ งกระทําโดยเรงดวน
่ ่
(4) เป็ นงานที�จาํ เป็ นต้องการจ้างเพิ�มในสถานการณ์ที�จาํ เป็ นหรื อเรงดวนหรื
อ

เพื�อประโยชน์ของสหกรณ์ และจําเป็ นต้องจ้างเพิ�ม
่ ผลดี
(5) เป็ นงานที�ได้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีอ�ืนแล้วไมได้
หมวด 3
การจัดซื�อและการจัดจ้ าง
ข้อ 11. การจัดซื� อหรื อการจัดจ้างครั� งหนึ� ง นอกจากการจัดซื� อหรื อจัดจ้างโดยวิธีพิ เศษ
่
ให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหนง่ และภายในวงเงินดังตอไปนี
�
่ ิ 50,000 บาท
(1) ผูจ้ ดั การ ไมเกน
่ ่ ิ 200,000 บาท
(2) ประธาน เกนิ 50,000 บาท แตไมเกน
(3) คณะกรรมการ เกนกวา
ิ ่ 200,000 บาท
ข้อ 12. การจัดซื� อหรื อการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษครั� งหนึ� งให้เป็ นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหนง่
่
และภายในวงเงินดังตอไปนี
�
่ ิ 200,000 บาท
(1) ประธาน ไมเกน
ิ ่ 200,000 บาท
(2) คณะกรรมการ เกนกวา
ั น
ข้อ 13. การจัดซื� อหรื อการจัดจ้างโดยคณะกรรมการ จัดซื� อหรื อจัดจ้างโดยไมจํ่ ากดวงเงิ
ข้อ 14. ขั� นตอนการจัดซื� อหรื อขั� นตอนการจัดจ้าง ให้ใช้ระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่า
้ �มเติมโดยอนุโลม
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที�แกไขเพิ
หมวด 4
การตรวจรั บพัสดุ
ข้อ 15. การจัดซื� อจัดจ้างตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 10 ให้มีการตรวจรับพัสดุ
่ � งดังนี�
หรื อตรวจการจ้างแตละครั
่ � งเจ้าหน้าที� อยางน้
่ อย
(1) การจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุ ตามข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การแตงตั
3 คน เป็ นกรรมการตรวจรับ
่ � งกรรมการอยางน้
่ อย
(2) การจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุตามข้อ 6 ให้ประธานแตงตั
3 คน เป็ นกรรมการตรวจรับ
่ �ง
(3) การจัดซื� อหรื อจัดจ้างพัสดุตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 10 ให้ประธานแตงตั
รองประธานคนใดคนหนึ� งและกรรมการอีกไมน้่ อยกวา่ 2 คน เป็ นกรรมการตรวจรับ
ข้อ 16. ในการจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุของสหกรณ์ หากมีความจําเป็ นและเพื�อประโยชน์
่ � งผูเ้ ชี� ยวชาญเฉพาะกรณี รวม
่
ของสหกรณ์ ประธานหรื อคณะกรรมการ อาจเสนอให้มีการแตงตั
็ โดยเสนอให้
เป็ นกรรมการในการจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุ และตรวจรับในคราวนั� น ๆ ด้วยกได้
่ �ง
ประธานเป็ นผูแ้ ตงตั

ข้อ 17. ในกรณี มีปัญหาหรื อข้อขัดแย้งในการดําเนินการจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุตามข้อ 5
ให้ประธานเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี� ขาด แล้วรายงานคณะกรรมการเพื�อทราบ
ข้อ 18. ในกรณี มีปัญหาหรื อขัดแย้งในการดําเนินการจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุ ตามข้อ 6,
7, 9 และ 10 คณะกรรมการในการจัดซื� อหรื อจัด จ้างทําของ หรื อคณะกรรมการตรวจรั บ เป็ น
ผูร้ ายงานให้ประธานทราบแล้วประธานนําเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี� ขาด
บทเฉพาะกาล
่ นใช้ระเบี ยบนี� และ
การจัดซื� อหรื อจัดจ้างทําพัสดุของสหกรณ์ที�ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วกอนวั
่
ให้ดาํ เนินการตอไปจนแล้
วเสร็จ การจัดซื� อหรื อจัดจ้างในรายการนั� น ๆ
ประกาศ ณ วันที� 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงชื�อ) ชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล
(นายชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั

