8.2 ระเบียบการพัสดุ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 12 เมือวันที 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้าทีและลูกจ้างทีสหกรณ์จา้ งไว้
ปฏิบตั งิ านประจําของสหกรณ์
“การพัสดุ”
หมายความว่า การจัด ทํา เอง การซือ การจ้า ง การ
จ้า งทีปรึก ษา การจ้า งออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลียน การเช่า
การควบคุ ม การจํ า หน่ า ย และการ
ดํ า เนิ น การอื น ๆ ที กํ า หนดไว้ ใ น
ระเบียบนี
“พัสดุ”
หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน สิงก่อสร้าง
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“การซือ”

“การจ้าง”

หมายความว่า การซือพัสดุทุกชนิดทังทีมีการติดตัง
ทดลอง และบริการทีเกียวเนืองอืน ๆ
แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ ใ น
ลักษณะการจ้าง
หมายความว่า การจ้า งทุ ก ชนิ ด รวมถึง การจ้า งทํ า
ของและการรั บ ขนตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์แ ละการ
จ้างเหมาบริการ

หมวด 2
การซือหรือการจ้าง
ข้อ 5 การซือหรือการจ้างมี 4 วิธดี งั นี
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
ข้อ 6 วิธีตกลงราคา เป็ นการซือหรือการจ้างในวงเงินครังละไม่เ กิน 30,000 บาท
ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการตกลงราคาและอนุ มตั ิ
ข้อ 7 วิธีสอบราคา เป็ นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครังละ 30,000 บาท
แต่ ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้มกี ารสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้รบั จ้างอย่างน้ อย 3 ราย หรือให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพือสอบราคา แล้วเสนอประธานกรรมการเพืออนุมตั ิ
ข้อ 8 วิธปี ระกวดราคา เป็ นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครังละ 500,000 บาท
ขึนไป โดยให้มปี ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพือประกวดราคา แล้วเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพืออนุมตั ิ
ข้อ 9 วิธพี เิ ศษ เป็ นการซือหรือการจ้าง กรณีทมีี ความจําเป็ น หรือเพือประโยชน์ของ
สหกรณ์ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดวิธกี ารและอนุมตั กิ ารซือหรือการจ้าง เป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 10 การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตังกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็ นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
ข้อ 11 ในการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างอาจเชิญผู้เชียวชาญเฉพาะ
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
หมวด 3
การตรวจรับ
ข้อ 12 การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้มกี ารตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจ้างแต่ละครัง ดังนี
(1) การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 6 ให้ผจู้ ดั การแต่งตังเจ้าหน้าทีเป็ นผูต้ รวจรับ
ตามความเหมาะสม
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(2) การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตังกรรมการอย่างน้อย3 คน เป็ นคณะกรรมการตรวจรับ
ข้อ 13 ในการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเ้ ชียวชาญเฉพาะกรณีเข้าร่วม
ประชุมด้วยก็ได้
ข้อ 14 ในการตรวจรับพัสดุทมีี ลกั ษณะพิเศษเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการดําเนินการ
อาจแต่งตังผูเ้ ชียวชาญเฉพาะเป็ นทีปรึกษา หรือร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจรับพัสดุในคราวนัน ๆ
ด้วยก็ได้
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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