
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพ ังงา  จาํกัด   
ว่าด้วย  การพัสดุ  พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 เพื�อให้การดําเนินการเกี�ยวกบัการพสัดขุองสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั         
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  และคลอ่งตวัในการปฏิบติั  อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั  ข้อ 63 (8) และข้อ 91 (10)  ที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ        
ชดุที�  25  ครั 7งที� 11/2550  เมื�อวนัที�  19  ตลุาคม 2550  จงึกําหนดระเบียบวา่ด้วยการพสัด ุ พ.ศ.2550   
ไว้ดงัตอ่ไปนี 7 
 ข้อ 1.   ระเบียบนี 7เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั  วา่ด้วยการ
พสัด ุ พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2.  ให้ใช้ระเบียบนี 7ตั 7งแตว่นัที�ประกาศเป็นต้นไป 

หมวดที"  1 
บททั"วไป 

 ข้อ 3.  ในระเบียบนี 7 
  “สหกรณ์”  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั  
  “ประธาน”  หมายถงึ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
จงัหวดัพงังา  จํากดั  
  “กรรมการอํานวยการ”  หมายถงึ  กรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
จงัหวดัพงังา  จํากดั  
  “ผู้จดัการ”  หมายถงึ  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั  
  “พสัด”ุ  หมายถงึ  วสัด ุ ครุภณัฑ์  ที�ดิน  และสิ�งปลกูสร้าง  
  “การจดัหาพสัด”ุ  หมายถงึ  การจดัซื 7อ และจดัจ้าง ภายในวงเงินอํานาจดําเนินการและ
วิธีการที�ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี 7 
  “การจดัซื 7อ”  หมายถงึ  การจดัซื 7อพสัดทุกุชนิด  แตไ่มห่มายรวมถงึการจดัหาพสัดใุนลกัษณะ
การจ้าง   
  “การจดัจ้าง”  หมายถงึ  การจดัจ้างทําของ  การจ้างซอ่ม  การจ้างก่อสร้างหรือตอ่เติม หรือ
ปรับปรุงอาคารสิ�งปลกูสร้าง การรับขนและการจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 



หมวดที" 2 
การจัดหาพัสดุ 

 ข้อ 4.  การดําเนินการจดัซื 7อหรือจดัจ้าง ให้ดําเนินการได้  3 วิธี คือ  
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีสอบราคา 
(3) วิธีพิเศษ 

 ข้อ 5.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินครั 7งละไมเ่กิน  20,000 บาท  ให้ใช้วิธีตกลงราคา 
 ข้อ 6.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินครั 7งละเกิน  20,000 บาท  แตไ่มเ่กิน  100,000 บาท  ให้ใช้วิธีสอบ
ราคา  โดยให้มีการสอบราคาจากผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างอย่างน้อย  2 - 3 ราย 
 ข้อ 7.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกินกวา่  100,000 บาท  ขึ 7นไป  ให้ใช้วิธีสอบราคาโดยการประกาศ
สอบราคาเพื�อให้มีผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างเสนอราคาให้มากที�สดุ 
 ข้อ 8.  การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกินกวา่  200,000 บาท  ที�มีคณุลกัษณะพิเศษ  ที�ต้องเลือกซื 7อกบั
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายเฉพาะราย  หรือการจดัหาพสัดทีุ�จําเป็นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน หรือการ
จดัหาพสัดทีุ�ต้องการโดยเร่งดว่น  หรือการจดัหาพสัดทีุ�ใช้วิธีอื�นไมไ่ด้ผลดีให้ใช้วิธีพิเศษ  โดยให้มีผู้ มีอํานาจตาม 
ข้อ 11.  กําหนดวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม  เพื�อประโยชน์ของสหกรณ์เท่านั 7น 
 ข้อ 9.  การดําเนินการจดัซื 7อ หรือจดัจ้างทั 7ง  3  วิธี  ให้ผู้ มีอํานาจตาม ข้อ 11. แตง่ตั 7งพนกังานของ 
สหกรณ์และหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นกรรมการตกลงราคาสอบราคา  หรือกรรมการจดัซื 7อจดัจ้างโดยวิธี
พิเศษ และกรรมการตรวจรับพสัด ุอย่างน้อย  3 คน  
 ข้อ 10.  กรรมการตกลงราคา หรือ สอบราคา  หรือกรรมการจดัซื 7อจดัจ้างโดยวิธีพิเศษ      มีหน้าที�
ตกลงราคาหรือสอบราคากบัผู้ขาย หรือผู้ รับจ้าง  หรือพิจารณาการสอบราคา  แล้วสรุปผลการดําเนินการเสนอผู้ มี
อํานาจตาม ข้อ 11.  
 ข้อ 11. การอนมุติัจดัซื 7อจดัจ้าง  การแตง่ตั 7งกรรมการดําเนินการจดัซื 7อจดัจ้าง  กรรมการตรวจรับ
พสัด ุ และกําหนดการดําเนินการอื�น ๆ  เพื�อให้บรรลเุป้าหมายในการจดัหาพสัดใุห้เป็นอํานาจหน้าที�ของบคุคลหรือ
คณะบคุคล  ดงัตอ่ไปนี 7  

(1) การจดัหาพสัดใุนวงเงินไมเ่กิน  10,000 บาท  ให้เป็นอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของผู้จดัการ 

(2) การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกิน  10,000 บาท แตไ่มเ่กิน  50,000 บาท  ให้เป็นอํานาจหน้าที�
และความรับผิดชอบของประธาน 

(3) การจดัหาพสัดใุนวงเงินเกิน  50,000 บาท แตไ่มเ่กิน  100,000 บาท  ให้เป็นอํานาจ  
หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ 

(4) การจดัหาพสัดใุนวงเงินที�เกิน  100,000 บาท ขึ 7นไป  ให้เป็นอํานาจหน้าที�และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

 
 
 



 ข้อ 12. ในกรณีที�มีปัญหา หรือขดัแย้งในการดําเนินการจดัหาพสัด ุ    ให้ผู้จดัการ หรือประธาน
แล้วแตก่รณี  รายงานให้คณะกรรมการทราบ เพื�อวินิจฉยัชี 7ขาดตอ่ไป 

หมวดที"  3 
การควบคุมและการจาํหน่าย 

 ข้อ 13. เมื�อได้รับมอบพสัดจุากกรรมการพสัดแุล้ว  ให้เจ้าหน้าที�พสัดจุดัทําหลกัฐานการลงทะเบียน 
และบญัชีการรับ การเบิกจ่าย การยืม เพื�อเป็นหลกัฐานสามารถตรวจได้ 
 ข้อ 14. การจําหน่ายพสัด ุหรือชํารุด หรือเสื�อมสภาพ หรือสญูหาย   หรือพสัดไุมมี่ความจําเป็นต้อง
ใช้งาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัเป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ วินิจฉยัและให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ 15. เมื�อสิ 7นปีบญัชี  ให้ผู้จดัการตั 7งกรรมการตรวจสอบพสัดปุระจําปี  เพื�อรายงานให้
คณะกรรมการแตง่ตั 7งกรรมการขึ 7นคณะหนึ�งมีจํานวนไมน้่อยกวา่  3 คน  ทําหน้าที�ตรวจสอบพสัดคุงเหลือ พร้อมทั 7ง
จดัทํารายงานผลการตรวจสอบและความเห็นเสนอคณะกรรมการทราบ 
 
     ประกาศ  ณ  วนัที�   LM  ตลุาคม  พ.ศ.2550 
 
      (ลงชื�อ)        จิรวฒัน์     บญุรักษ์ 
                    (นายจิรวฒัน์    บญุรักษ์) 
            ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัพงังา  จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


