ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข จังหวัด พังงา จํากัด
ว่ าด้ วย การพัส ดุ พ.ศ. 2550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพือให้ การดําเนินการเกียวกับการพัสดุของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย เหมาะสม และคล่องตัวในการปฏิบตั ิ อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ข้ อ 63 (8) และข้ อ 91 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที 25 ครัง7 ที 11/2550 เมือวันที 19 ตุลาคม 2550 จึงกําหนดระเบียบว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2550
ไว้ ดงั ต่อไปนี 7
ข้ อ 1. ระเบียบนี 7เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้ วยการ
พัสดุ พ.ศ.2550”
ข้ อ 2. ให้ ใช้ ระเบียบนี 7ตังแต่
7 วนั ทีประกาศเป็ นต้ นไป
หมวดที" 1
บททั"วไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี 7
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“กรรมการอํานวยการ” หมายถึง กรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“ผู้จดั การ” หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงปลูกสร้ าง
“การจัดหาพัสดุ” หมายถึง การจัดซื 7อ และจัดจ้ าง ภายในวงเงินอํานาจดําเนินการและ
วิธีการทีได้ กําหนดไว้ ในระเบียบนี 7
“การจัดซื 7อ” หมายถึง การจัดซื 7อพัสดุทกุ ชนิด แต่ไม่หมายรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะ
การจ้ าง
“การจัดจ้ าง” หมายถึง การจัดจ้ างทําของ การจ้ างซ่อม การจ้ างก่อสร้ างหรื อต่อเติม หรื อ
ปรับปรุ งอาคารสิงปลูกสร้ าง การรับขนและการจ้ างเหมาบริ การ

หมวดที" 2
การจัด หาพัส ดุ
ข้ อ 4. การดําเนินการจัดซื 7อหรื อจัดจ้ าง ให้ ดําเนินการได้ 3 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีพิเศษ
ข้ อ 5. การจัดหาพัสดุในวงเงินครัง7 ละไม่เกิน 20,000 บาท ให้ ใช้ วิธีตกลงราคา
ข้ อ 6. การจัดหาพัสดุในวงเงินครัง7 ละเกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ ใช้ วิธีสอบ
ราคา โดยให้ มีการสอบราคาจากผู้ขาย หรื อผู้รับจ้ างอย่างน้ อย 2 - 3 ราย
ข้ อ 7. การจัดหาพัสดุในวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ขึ 7นไป ให้ ใช้ วิธีสอบราคาโดยการประกาศ
สอบราคาเพือให้ มีผ้ ขู าย หรื อผู้รับจ้ างเสนอราคาให้ มากทีสุด
ข้ อ 8. การจัดหาพัสดุในวงเงินเกินกว่า 200,000 บาท ทีมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ ทีต้ องเลือกซื 7อกับ
ผู้ผลิตหรื อผู้แทนจําหน่ายเฉพาะราย หรื อการจัดหาพัสดุทีจําเป็ นต้ องมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน หรื อการ
จัดหาพัสดุทีต้ องการโดยเร่ งด่วน หรื อการจัดหาพัสดุทีใช้ วิธีอืนไม่ได้ ผลดีให้ ใช้ วิธีพิเศษ โดยให้ มีผ้ มู ีอํานาจตาม
ข้ อ 11. กําหนดวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม เพือประโยชน์ของสหกรณ์เท่านัน7
ข้ อ 9. การดําเนินการจัดซื 7อ หรื อจัดจ้ างทัง7 3 วิธี ให้ ผ้ มู ีอํานาจตาม ข้ อ 11. แต่งตังพนั
7 กงานของ
สหกรณ์และหรื อกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ นกรรมการตกลงราคาสอบราคา หรื อกรรมการจัดซื 7อจัดจ้ างโดยวิธี
พิเศษ และกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้ อย 3 คน
ข้ อ 10. กรรมการตกลงราคา หรื อ สอบราคา หรื อกรรมการจัดซื 7อจัดจ้ างโดยวิธีพิเศษ มีหน้ าที
ตกลงราคาหรื อสอบราคากับผู้ขาย หรื อผู้รับจ้ าง หรื อพิจารณาการสอบราคา แล้ วสรุ ปผลการดําเนินการเสนอผู้มี
อํานาจตาม ข้ อ 11.
ข้ อ 11. การอนุมตั ิจดั ซื 7อจัดจ้ าง การแต่งตังกรรมการดํ
7
าเนินการจัดซื 7อจัดจ้ าง กรรมการตรวจรับ
พัสดุ และกําหนดการดําเนินการอืน ๆ เพือให้ บรรลุเป้าหมายในการจัดหาพัสดุให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีของบุคคลหรื อ
คณะบุคคล ดังต่อไปนี 7
(1) การจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของผู้จดั การ
(2) การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ เป็ นอํานาจหน้ าที
และความรับผิดชอบของประธาน
(3) การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ เป็ นอํานาจ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ
(4) การจัดหาพัสดุในวงเงินทีเกิน 100,000 บาท ขึ 7นไป ให้ เป็ นอํานาจหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ

ข้ อ 12. ในกรณีทีมีปัญหา หรื อขัดแย้ งในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ให้ ผ้ จู ดั การ หรื อประธาน
แล้ วแต่กรณี รายงานให้ คณะกรรมการทราบ เพือวินิจฉัยชี 7ขาดต่อไป
หมวดที" 3
การควบคุม และการจําหน่ าย
ข้ อ 13. เมือได้ รับมอบพัสดุจากกรรมการพัสดุแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าทีพัสดุจดั ทําหลักฐานการลงทะเบียน
และบัญชีการรับ การเบิกจ่าย การยืม เพือเป็ นหลักฐานสามารถตรวจได้
ข้ อ 14. การจําหน่ายพัสดุ หรื อชํารุ ด หรื อเสือมสภาพ หรื อสูญหาย หรื อพัสดุไม่มีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ งาน หรื อเพือการอืนใดอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัยและให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 15. เมือสิ 7นปี บญ
ั ชี ให้ ผ้ จู ดั การตังกรรมการตรวจสอบพั
7
สดุประจําปี เพือรายงานให้
คณะกรรมการแต่งตังกรรมการขึ
7
7นคณะหนึงมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทําหน้ าทีตรวจสอบพัสดุคงเหลือ พร้ อมทัง7
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและความเห็นเสนอคณะกรรมการทราบ
ประกาศ ณ วันที LM ตุลาคม พ.ศ.2550
(ลงชือ)

จิรวัฒน์ บุญรักษ์
(นายจิรวัฒน์ บุญรักษ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

