
 
 
 
 

 

ระเบยีบสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร  จํากัด 
วาดวย  การพัสดุ  พ.ศ.  2558 

------------------------------------------------ 
           อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณสื่อสารทหารจํากัด พ.ศ.2544  ขอ  79 (8) และบังคับ
สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 107(15)     ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  จึงกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสาร
ทหาร จํากัด วาดวย การพัสดุ ไวดังน้ี 
   ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด  วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.2558”  
   ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป  
   ขอ 3 บรรดาระเบียบ  มติ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใด  ที่ไดกําหนดไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ
น้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  
   ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
    “สหกรณ”       หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหารจํากัด 
    “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสื่อสาร
            ทหาร จํากัด 
    “คณะกรรมการอํานวยการ”หมายถึง   คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพยสื่อสาร
            ทหาร จํากัด 
    “ประธานกรรมการ”      หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
           สื่อสารทหาร จํากัด 
    “ผูจัดการ”      หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
    “เจาหนาที่พัสดุ”       หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณที่ไดรับการแตงต้ังใหมีหนาที่ 
            เกี่ยวกับพัสดุของสหกรณ 
    “การพัสดุ”         หมายถึง  การซื้อ  การจาง  การทําเอง  การจางออกแบบและ
            ควบคุมงาน   การแลกเปลี่ยน  การเชา   
                                                                             การควบคุม  การจําหนายและการดําเนินการอ่ืนๆ 
            ที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
    “พัสดุ”        หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/“การซื้อ”… 
 

-สําเนาคู่ฉบับ- 



    “การซื้อ”     หมายถึง  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ังทดลองและ 
            บริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุ
            ในลักษณะการจาง 
    “การจาง”     หมายถึง การจางทําของรวมทั้งการจางเหมาบริการซอมและ
           บํารุงรักษา 
    “ผูสั่งซื้อ”     หมายถึง   ผูมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบน้ี 
    “ผูวาจาง”     หมายถึง   ผูมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบน้ี 
   ขอ 4  การซื้อและการจางกระทําได 2 วิธี คือ 
    4.1  วิธีตกลงราคา 
    4.2  วิธีพิเศษ 
   ขอ 5 การซื้อหรือจางโดยตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือจางครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาไมเกินหน่ึงแสนบาท 
   ขอ 6 การซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือจางครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกินกวาหน่ึงแสนบาท 
   ขอ 7 การซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปน้ี 
    7.1  ประธานกรรมการหรือผูรับมอบหมาย ใหมีอํานาจจัดซื้อและจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 
    7.2  ประธานกรรมการหรือผูรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
มีอํานาจจัดซื้อและจัดจางโดยวิธีพิเศษในวงเงินไมเกิน  300,000.-บาท 
    7.3  ประธานกรรมการหรือผูรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจจัดซื้อและจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
   ขอ 8 กอนการดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีใหผูจัดการทํารายงานถึง   ผูมีอํานาจซื้อหรือจางตาม 
ขอ 7  โดยมีรายการดังตอไปน้ี 
    8.1  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
    8.2  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะสราง 
    8.3  ราคาพัสดุหรือราคาจางในทองตลาดที่ประมาณการจากการสืบราคาซื้อ หรือจางใน 
                  ขณะน้ัน 
    8.4  วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจางตามแผนงานโครงการ
                  ของสหกรณ 
    8.5  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ัน 
    8.6  วิธีการจะซื้อหรือจาง  และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีน้ัน 
    8.7  ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 
   ขอ 9 ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้งใหประธานกรรมการดําเนินการแตงต้ังกรรมการขึ้นเพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบน้ีไดแก 
    9.1  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  
    9.2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง 
   สําหรับการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีตกลงราคาใหแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเปนกรรมการ
ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อและจัดจางได 
 
   ขอ 10 คณะกรรมการตามขอ  9 แตละคณะกรรมการใหมีตําแหนงประธานกรรมการหน่ึงคนและ
กรรมการอยางนอยสองคน ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่เหลือเลือกกันเองเปน
ประธานดําเนินการช่ัวคราวไปกอน 
   ในกรณีที่จําเปนและเพ่ือประโยชนของสหกรณจะแตงต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู
ความสามารถเปนที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญพิเศษในแตละคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม 
   ขอ 11 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหกรรมการจัดซื้อจัดจางตอรองและตกลงราคากับ
ผูขายหรือผูรับจาง  และนําเสนอผูมีอํานาจจัดซื้อจัดจางพิจารณาอนุมัติ 



   ขอ 12 การจัดซื้อหรือการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังน้ี 
    12.1  ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุหรือรับจางน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  พรอมทั้งตัวอยางพัสดุ
หรือรายละเอียดคุณลักษณะตอคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษพิจารณารายละเอียด  ใบเสนอราคา  การ
ตอรองราคาเพ่ือประโยชนของสหกรณและวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 
    12.2  ใหคณะกรรมการจัดซื้อ  หรือ  จัดจางเปรียบเทียบใบราคา  รายละเอียดพัสดุ  
เง่ือนไขการซื้อหรือการจางเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ   
   ขอ 13 การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับการจาง  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการ
จางมีอํานาจหนาที่ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจางเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา  และ  รายการรายละเอียดพัสดุ  
   คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ  ตรวจรับการจาง  รับงานตอเมื่อผูขายหรือผูรับจางสงมอบ
งานและไดตรวจรับพัสดุใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว  เมื่อรับมอบพัสดุแลวใหทําเอกสารรับมอบพัสดุไวเปนหลักฐาน 
   ขอ 14 การซื้อหรือการจางใหทําสัญญาเปนหนังสือตามแบบสหกรณกําหนด  เวนแตการซื้อหรือการ
จางโดยวิธีตกลงราคาที่ซื้อ  หรือจางจากผูขายตรง  หรือผูรับจางตรง  ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจในการจัดซื้อ
หรือจางโดยวิธีตกลงราคา 
   ขอ 15 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือสําหรับการซื้อใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน  ในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ  0.10 - 0.20  ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ  สวนการจางใหกําหนดเปนรายวันจํานวน
ตายตัวในอัตราระหวางรอยละ  0.01 - 0.10  ของราคาจางน้ัน  แตจะตองไมตํ่ากวาวันละหน่ึงรอยบาท 
   การกําหนดคาปรับตามวรรคหน่ึงในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวเทาใดใหอยูในดุลพินิจของประธาน
กรรมการ 
   ขอ 16 พัสดุของสหกรณไมวาจะไดมาดวยวิธีใด  ใหเจาหนาที่พัสดุของสหกรณจัดทําทะเบียนและ
บัญชีไวเปนหลักฐานตามแบบที่สหกรณกําหนด 
   ขอ 17 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการณตามระเบียบน้ี  

       ประกาศ           ณ          วันที ่     9     กรกฎาคม       พ.ศ.2558 

                          พล.อ.  

   ( สุรชาติ   เหลือพรอม )  
      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร  จาํกัด 
  
 

 


	อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์สื่อสารทหารจำกัด พ.ศ.2544  ข้อ  79 (8) และบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 107(15)     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 7 กรก...
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