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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย   การพัสดุ พ.ศ.  2543 

--------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  พ.ศ  2543  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  13  ในการประชุมคร้ังที่  10   เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2543  

จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย การพัสดุ พ.ศ  2543  

ดังตอไปน้ี 

 ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา    “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วาดวย

การพัสดุ พ.ศ.   2543” 

 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

 

หมวด    1 

ขอกําหนดทั่วไป 

สวนที่  1 

 ขอ  3. ในระเบียบน้ี 

  “พัสดุ”    หมายถึง    วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสราง 

 “การพัสดุ”  หมายถึง  การซื้อ การจาง การซอม และการบํารุงรักษา การยืม การเชา         

การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนการอ่ืน ๆ   ที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“คณะกรรมการอํานวยการ”  หมายถึง  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เหรัญญิก”   หมายถึง  กรรมการและเหรัญญิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 

  “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 “เจาหนาที่พัสดุ”  หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

ที่คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่รับผิดชอบงานการพัสดุ 

  “การซื้อ”   หมายถึง    การซื้อพัสดุทุกชนิด 
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 “การจาง”  หมายถึง   การจางทํา การจางซอมบํารุงรักษา การจางขนสง การจางเหมา  

การจางบริการเกี่ยวกับพัสดุ 

“การจําหนาย”  หมายถึง  การจําหนายออกจากทะเบียนซึ่งพัสดุที่สูญหาย ชํารุด เสื่อม

คุณภาพ หมดความจําเปนในการใชงาน 

“การซอมและบํารุงรักษา”   หมายถึง   การดําเนินการซอม บํารุงรักษาพัสดุ ใหอยูในสภาพ

ใชงานไดตามปกติ และการเก็บรักษา 

“การยืม”  หมายถึง  การใหยืมพัสดุของสหกรณ และการยืมพัสดุของหนวยงานหรือบุคคล

อ่ืน 

“การเชา”  หมายถึง  การใหเชาพัสดุของสหกรณ และการเชาพัสดุอ่ืนมาใชในกิจการ 

สหกรณ 

  “การควบคุม”  หมายถึง   การควบคุมพัสดุตามระเบียบน้ี 

 

สวนที่  2 

บทกําหนดโทษ 

 ขอ  4. ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบน้ี  หรือผูหน่ึงผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือ 

ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําโดยปราศจากอํานาจ 

หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ถือวาผูน้ัน

กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ หรือตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ  

 การลงโทษทางวินัย   ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพง และหรือความผิด

ทางอาญา  (ถาม)ี  

 

หมวด    2 

การจัดหาพัสดุ 

สวนที่  1   การซ้ือ และการจาง 

ขอ  5.  การซื้อ หรือการจางกระทําได  4  วิธี คือ 

(1) ตกลงราคา 

(2) สอบราคา 

(3) ประกวดราคา 

(4) วิธีพิเศษ 

ขอ  6.  การซื้อ หรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อ หรือการจางคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาไมเกิน 

100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)    
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ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตรวจสอบราคากับผูขาย หรือผูรับจางโดยตรง แลวเสนอผูมีอํานาจพิจารณา

สั่งซื้อ หรือสั่งจางพิจารณา 

ขอ  7.  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก  การซื้อ หรือการจางคร้ังหน่ึง  ซึ่งมีราคาเกิน 

100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)  แตไมเกิน 1,000,000.-  บาท  (หน่ึงลานบาทถวน) 

ใหเจาหนาที่พัสดุแจงคุณลักษณะและจํานวนของพัสดุ หรือรายละเอียด หรือรูปแบบและปริมาณ

งานที่ตองการจาง ใหผูขายหรือผูรับจางโดยตรงทราบ และเสนอราคาอยางนอย จํานวน 2 ราย  ใหผูสนใจ 

ยื่นซองของสอบราคาทราบกอนกําหนดเปดซองสอบราคาไมนอยกวา  5 วันทําการ มอบคณะกรรมการ       

เปดซองสอบราคาเปดซองเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางพิจารณา 

ขอ  8.  การซื้อ หรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก  การซื้อ หรือการจางคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 

1,000,000.-  บาท  (หน่ึงลานบาทถวน)   ขึ้นไป 

ใหเจาหนาที่พัสดุออกประกาศประกวดราคา รายละเอียดตามที่ผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางกําหนด

ปดประกาศ โดยเปดเผยไวที่ปายประกาศของสหกรณสํานักงานใหญ  และจัดสงใหถึงผูขาย  หรือผูรับจาง

โดยตรงอยางนอย จํานวน 3 ราย  ประกาศตองประกาศกอนวันยื่นซองประกวดราคา    ไมนอยกวา 15 วัน 

ใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  รับและเปดซองตามกําหนดในประกาศ แลว

สรุปผลการเปดซอง เสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด เพื่อเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจาง

พิจารณา 

ขอ  9.   การซื้อโดยวิธีพิเศษ   ไดแก การซื้อคร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน  100,000.-  บาท  (หน่ึงแสน

บาทถวน)   ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดังตอไปน้ี 

(1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 

(2) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ 

ยี่หอเปนการเฉพาะ 

(3) เปนการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

ขอ  10.   การจางโดยวิธีพิเศษ   ไดแก   การจางคร้ังหน่ึงมีราคาเกิน 100,000.-  บาท   ใหทําไดเฉพาะ

กรณีหน่ึงกรณีใด  ดังตอไปน้ี 

(1) เปนงานที่ตองใชฝมือ หรือความชํานาญพิเศษ 

(2) เปนงานเรงดวนหากลาชาจะเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

(3) เปนงานจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

ขอ  11.  การดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจาง  ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานเหตุผลความจําเปนในการ

จัดซื้อ หรือจัดจางเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางเพื่อพิจารณา   

ขอ  12.  ในการดําเนินการซื้อหรือจาง ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือจางแตงต้ังคณะกรรมการแลวแตกรณี  

ดังน้ี 
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(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

(2) คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา 

(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

(6) คณะกรรมการตรวจการจาง 

(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ขอ  13.  ผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจางตามระเบียบน้ี 

(1) ผูจัดการ วงเงินไมเกิน 100,000.-  บาท 

(2) เหรัญญิก วงเงินเกินกวา 100,000.-  บาท  แตไมเกิน 500,000.- บาท 

(3) ประธานกรรมการ วงเงินเกินกวา 500,000.-  บาท แตไมเกิน 1,000,000.- บาท 

(4) คณะกรรมการอํานวยการวงเงินเกินกวา 1,000,000.-  บาท  แตไมเกิน 5,000,000.- 

บาท 

(5) คณะกรรมการดําเนินการ    วงเงินเกินกวา 5,000,000.-  บาท 

ขอ  14. การซื้อ หรือการจาง ที่มีวงเงินเกินกวา  50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน)    ใหทําสัญญา

การซื้อหรือการจางตามแบบที่สหกรณกําหนด สวนที่ไมเกิน 50,000.-  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)  ใหอยูใน

ดุลยพินิจของผูมีอํานาจสั่งการจะใหมีการจัดทําสัญญาหรือไมก็ได 

 

สวนที่   2 

การเชา   การยืม 

ขอ  15.  การเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีจําเปน เพื่อประโยชนของ

สหกรณใหผูมีอํานาจตามระเบียบน้ีดําเนินการเชาและใหเชา 

ขอ  16.  การยืมพัสดุ การยืม  และการใหยืม  เมื่อมีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนแก สหกรณ  

ใหผูมีอํานาจตามระเบียบน้ีเปนผูอนุมัติการยืมและใหยืม 

สําหรับการใหยืม ผูยืมจะตองนําสงพัสดุตอสหกรณภายใน 5 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 

หากปรากฏ  พัสดุที่ยืมเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย ใหชดใชหรือแกไขซอมแซมใหคงสภาพดังเดิม  

หรือชดใชเปนตัวเงิน ตามราคาพัสดุที่ชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย 

ขอ  17.  การอนุมัติการเชา และการยืม 

(1) การเชา    ในอัตราที่ไมเกินเดือนละ  20,000.-  บาท (สองหมื่นบาทถวน)  ใหเปน

อํานาจของประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

(2) การเชา    ที่เกินตาม   (1)     ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ 

(3) การยืม  ใหเปนอํานาจของผูจัดการ 
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หมวด    3 

การควบคุม 

ขอ  18.  พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมของระเบียบน้ี 

ขอ  19. เมื่อเจาหนาท่ีพัสดุไดรับพัสดุแลว ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)   ลงบัญชีพัสดุ   และจัดทําทะเบียนครุภัณฑตามแบบที่สหกรณกําหนดใหถูกตอง      

และเปนปจจุบัน 

(2)    เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรง        

ตามบัญชีหรือทะเบียน 

 ขอ  20.  กอนสิ้นปทางบัญชีของทุกป  ใหผูจัดการแตงต้ังเจาหนาที่ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุไมนอยกวา 

3  คน เปนกรรมการเพื่อตรวจสอบการรับจายในบัญชีพัสดุ และตรวจนับพัสดุสิ้นเปลืองที่เหลือในบัญชี 

รับจาย และตรวจนับวัสดุถาวร และครุภัณฑตามบัญชี หรือทะเบียนในรอบปบัญชี 

 ในการตรวจสอบตามวรรค  1  ใหตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคมของทุกป  โดยใหจัดทํา

บัญชีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใช พรอมทั้งระบุสาเหตุดังกลาว  แลวรายงาน      

ถึงประธานกรรมการเพื่อทราบ 

 ใหผูจัดการสงรายงานถึงประธานกรรมการ เพื่อแจงคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ขอ  21.  หากปรากฏวาพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไมจําเปนตองใชตอไป ใหประธาน

กรรมการแตงต้ังคณะกรรมการหาขอเท็จจริง และทําหนาที่สอบสวนหาผูรับผิดตอไป 

ขอ  22.  เมื่อปรากฏตัวผูรับผิดชอบ  ใหประธานกรรมการสั่งภายใน  30  วัน นับจากที่รูตัวผูรับผิด 

โดยชัดแจงตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) กรณีตองแกไขใหคงสภาพเดิมได  ใหแกไขโดยเสียคาใชจายของผูรับผิดเอง  

ภายในระยะเวลาสมควร 

(2) กรณีสูญหาย   หรือไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนพัสดุประเภท  

ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  โดยมีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดทําชํารุด 

เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือชดใชเปนเงินที่มีมูลคาไมเกิน 100,000.-  บาท  (หน่ึงแสนบาท

ถวน)   ใหชดใชภายใน 2 ป  มูลคาเกินกวา 100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)   ใหคณะกรรมการ

อํานวยการเปนผูพิจารณา 

(3) ถาผูรับผิดปฏิเสธไมปฏิบัติตาม (1)หรือ (2)ใหสหกรณฟองรองดําเนินคดีตอไป 
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หมวด    4 

การจําหนาย 

 ขอ  23.    ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวยการพัสดุ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559   

 ขอ  24.   การจําหนายเปนสูญ  มีในกรณีพัสดุสูญหายไปโดยไมปรากฏผูรับผิดชอบ   หรือมีผูรับผิด

แตไมสามารถชดใชตามขอ  22  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 

 ขอ  25.  การจําหนายออกจากบัญชี  เมื่อดําเนินการตามขอ   23  หรือ  24  แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุ

จําหนายออกจากบัญชี หรือทะเบียนทันที 

 สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนดดวย 

 ขอ  26.  กรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด   เสื่อมคุณภาพ   หรือสูญหาย กอนมีการตรวจสอบในขอ  23  

หากมีความจําเปนโดยเรงดวนที่จะตองจําหนาย   ใหดําเนินการตามขอ  21,  22,  24 และ 25   โดยอนุโลม 

 ขอ  27.   ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี   และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหา

ทั้งปวงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบน้ี    

ประกาศ   ณ  วันที่     27   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2543 

                            

            

        (นายประมวล   กาลพัฒน) 

                 ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวยการพัสดุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559    

........................................................ 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหสอดคลอง       

กับวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินตางของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและ     

เกิดประโยชนกับสหกรณ ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79 (8) และขอ 107 (11)     

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย      

การพัสดุ พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)”  

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย     

การพัสดุ พ.ศ. 2543 ถือใชเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ในหมวด 4 วาดวยการจําหนาย ขอ 23 เสียทั้งสิ้น 

   

 ประกาศ  ณ  วันที่ 10  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

 

 

 

                                                (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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