ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2555
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (11) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มีมติให
กําหนดระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4

หมวด 1
บททัว่ ไป
ระเบียบนี้เรียกวา ”ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2555”
ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
“กรรมการ”
หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายความวา เจาหนาที่และลูกจางที่สหกรณจางไว
ปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ
“การพัสดุ”
หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การ
แลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ
ดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ”
หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
“การซื้อ”
หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มกี ารติดตั้ง
ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
หมายความวา การจางทุกชนิด รวมถึงการจางทําของ
“การจาง”
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และการจางเหมาบริการ
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หมวด 2
การซื้อหรือการจาง
ขอ 5 การซื้อหรือการจางมี 4 วิธีดังนี้
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ขอ 6 วิธตี กลงราคา เปนการซื้อหรือการจางในวงเงินครัง้ ละไมเกิน 30,000 บาท ให
ผูจัดการเปนผูดําเนินการตกลงราคาและอนุมัติ
ขอ 7 วิธีสอบราคา เปนการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 30,000 บาท แตไมเกิน
500,000 บาท โดยใหมีการสอบราคาจากผูข ายหรือผูรบั จางอยางนอย 3 ราย หรือใหมีประกาศสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด เพื่อสอบราคา แลวเสนอประธานกรรมการเพื่ออนุมัติ
ขอ 8 วิธีประกวดราคา เปนการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 500,000 บาท
ขึ้นไป โดยใหมีประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อประกวดราคา แลวเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่ออนุมัติ
ข อ 9 วิ ธี พิ เ ศษ เป น การซื้ อ หรื อ การจ า ง กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น หรื อ เพื่ อ ประโยชน ข อง
สหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีการและอนุมัติการซื้อหรือการจาง เปนกรณี ๆ ไป
ขอ 10 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ขอ 11 ในการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี
เขารวมประชุมดวยก็ได
หมวด 3
การตรวจรับ
ขอ 12 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหมีการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจางแตละครั้ง ดังนี้
(1) การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่เปนผูต รวจรับตามความ
เหมาะสม
(2) การซื้อหรือการจาง ตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการอยางนอย 3 คน เปนคณะกรรมการตรวจรับ
ขอ 13 ในการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีเขารวม
ประชุมดวยก็ได
ขอ 14 ในการตรวจรับพัสดุที่มีลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
แตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะเปนที่ปรึกษา หรือรวมเปนกรรมการในการตรวจรับพัสดุในคราวนั้น ๆ ดวยก็ได
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หมวด 4
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 15 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ขอ 16 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
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