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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2555 
--------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (11) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี12 เมอืวนัท ี23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี 

หมวด  1 
บททวัไป 

 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่”ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2545 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้

จาํกดั  
 “เจา้หน้าท”ี  หมายความวา่ เจา้หน้าทแีละลกูจา้งทสีหกรณ์จา้งไว ้
   ปฏบิตังิานประจาํของสหกรณ์ 
 “การพสัดุ”  หมายความวา่ การจดัทําเอง การซือ การจ้าง การ

จ้างทีปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลยีน การเช่า 
การควบคุม การจําหน่าย และการ
ดํา เ นินการอืน  ๆ  ทีกําหนดไว้ใน
ระเบยีบนี 

 “พสัดุ” หมายความวา่ วสัดุ ครภุณัฑ ์ทดีนิ สงิก่อสรา้ง 
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 “การซอื” หมายความวา่ การซือพสัดุทุกชนิดทงัทมีกีารติดตงั 

ทดลอง และบรกิารทเีกยีวเนืองอนื ๆ 
แ ต่ ไม่ ร วมถึ ง ก า ร จัดหาพัสดุ ใ น
ลกัษณะการจา้ง 

 “การจา้ง”  หมายความวา่ การจ้างทุกชนิด รวมถึงการจ้างทํา

ของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการ
จา้งเหมาบรกิาร 

หมวด  2 
การซือหรือการจ้าง 

 ขอ้ 5  การซอืหรอืการจา้งม ี4 วธิดีงันี 
  (1) ตกลงราคา 
  (2) สอบราคา 
  (3) ประกวดราคา 
  (4) วธิพีเิศษ 
 ข้อ 6  วิธีตกลงราคา เป็นการซือหรือการจ้างในวงเงนิครงัละไม่เกิน 30,000 บาท      
ใหผู้จ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการตกลงราคาและอนุมตั ิ
 ข้อ 7  วิธีสอบราคา เป็นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครงัละ 30,000 บาท        
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้มกีารสอบราคาจากผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างอย่างน้อย 3 ราย หรอืให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพอืสอบราคา แลว้เสนอประธานกรรมการเพอือนุมตั ิ
 ขอ้ 8  วธิปีระกวดราคา เป็นการซอืหรอืการจา้งทมีวีงเงนิเกนิกว่าครงัละ 500,000 บาท 
ขนึไป โดยใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพอืประกวดราคา แลว้เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพอือนุมตั ิ
 ขอ้ 9  วธิพีเิศษ เป็นการซอืหรอืการจา้ง กรณีทมีคีวามจําเป็น หรอืเพอืประโยชน์ของ
สหกรณ์ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดวธิกีารและอนุมตักิารซอืหรอืการจา้ง เป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 10  การซอืหรอืการจ้าง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตงักรรมการอยา่งน้อย 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เป็นคณะกรรมการจดัซอืจดัจา้ง 
 ขอ้ 11  ในการจดัซือจดัจ้าง คณะกรรมการจดัซือจดัจ้างอาจเชญิผู้เชยีวชาญเฉพาะ
กรณเีขา้รว่มประชุมดว้ยกไ็ด ้

หมวด  3 
การตรวจรบั 

 ขอ้ 12  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหม้กีารตรวจรบัพสัดุหรอื
ตรวจการจา้งแต่ละครงั ดงันี 
 (1)  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ใหผู้จ้ดัการแต่งตงัเจา้หน้าทเีป็นผูต้รวจรบั
ตามความเหมาะสม 
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  (2)  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตงักรรมการอยา่งน้อย3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจรบั 
 ขอ้ 13  ในการตรวจรบั คณะกรรมการตรวจรบัอาจเชญิผูเ้ชยีวชาญเฉพาะกรณีเขา้รว่ม
ประชุมดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 14  ในการตรวจรบัพสัดุทมีลีกัษณะพเิศษเป็นการเฉพาะคณะกรรมการดําเนินการ
อาจแต่งตงัผูเ้ชยีวชาญเฉพาะเป็นทปีรกึษา หรอืร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรบัพสัดุในคราวนัน ๆ 
ดว้ยกไ็ด ้

หมวด  4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 15  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 16  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 
 

 (ลงนาม)     จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 


