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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
วาดวย  การพัสดุ  พ.ศ. 2559 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด   
ขอ79(8) และขอ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559  
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2559  
ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด        
วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2559 
 ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตวันที ่25 สิงหาคม 2559 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย การพัสดุ 
พ.ศ.2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใช
ระเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

“ประธานกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด  

รวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
“พัสดุ”  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ

แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
“การจาง” หมายถึง การจางทําของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 
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หมวดที ่2 
การซื้อหรือการจาง 

 ขอ 5. การซื้อหรือการจางในวงเงินครั้งละไมเกิน 20,000 บาท ใหประธานกรรมการดําเนินการเปน
ผูอนุมัติการซื้อหรือการจาง 
 ขอ 6. การซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 20,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติและแตงต้ังกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ 
อยางนอย 3 คน เปนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยเสนอประธานกรรมการลงนามแตงต้ัง การซื้อหรือ
การจางใหมีการเสนอราคาจากผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 ราย แลวเสนอที่ประชุมอํานวยการอนุมัติ 

ขอ 7. การซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 100,000 บาท ข้ึนไป ใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอนุมัติและแตงต้ังกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ อยางนอย  3 คน 
เปนคณะกรรมการการซื้อหรือการจาง โดยเสนอประธานกรรมการลงนามแตงต้ังและใหมีการเสนอราคาจาก
ผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 ราย แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 8. การซื้อหรือการจางทําได 4 วิธี คือ 
  (1) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาไมเกิน 
500,000.00 บาท 

(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 
500,000.00 บาท  แตไมเกิน 1,000,000.00  บาท  

(3) การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 
1,000,000.00  บาท 
 วิธีกรณีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางที่มีความจําเปนและเพื่อประโยชนของสหกรณใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีซื้อหรือการจางตามความเหมาะสมเปนกรณีพิเศษได 
 ขอ 9. ในการซื้อหรือการจางของสหกรณ หากมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของสหกรณ ที่ประชุม
คณะกรรมการการซื้อหรือการจาง อาจเสนอใหแตงต้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะกรณีรวมเปนกรรมการในการซื้อหรือ
การจางในคราวน้ันๆ ดวยก็ได 

หมวดที ่3 
การตรวจรับพัสดุ 

 ขอ 10. การซื้อหรือการจาง ตาม ขอ5 ขอ6 ขอ7 ใหมีการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางแตละครั้งดังน้ี 
  (1) การซื้อหรือการจาง ตามขอ 5 ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงต้ังกรรมการหรือ
เจาหนาที่ อยางนอย 1 คน เปนคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง 
  (2) การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 และขอ 7 ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงต้ังกรรมการ
และ หรือเจาหนาที่ อยางนอย 3 คน เปนกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง 
 ขอ 11. ในกรณีมีปญหาหรือขอขัดแยงในการดําเนินการซื้อหรือการจาง ใหที่ประชุมคณะกรรมการ
การซื้อหรือการจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับเปนผูรายงานใหประธานกรรมการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการวินิจฉัยช้ีขาด 
 ขอ 12. ในการตรวจรับของสหกรณหากมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของสหกรณใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจางตามความเหมาะสม
เปนกรณีพิเศษได 
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 ขอ 13. คณะกรรมการการซื้อหรือการจางไมควรเปนกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจางในคราวเดียวกัน 
การยืม 

 ขอ 14. การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใช ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล
และกําหนด วันสงคืน โดยไดรับการอนุมัติประธานกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 15. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิด
การชํารุด เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป หากความเสียหายน้ันเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอของ
ผูยืม หรือการใชนอกเหนือจากกิจการตามหนาที่ ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่
เปนอยูในขณะยืมตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 16. เมื่อครบกําหนดการยืม ผูใหยืมหรือ ผูทําหนาที่แทนมีหนาที่เรียกทวงถามพัสดุที่ใหยืมไปน้ัน
คืนมา ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนดการยืม 
 เมื่อไดรับพัสดุคืนมาแลว ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบพัสดุน้ัน ใหอยูในสภาพใชการไดเรียบรอยคงเดิม 

การควบคุม 
 ขอ 17. เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแต
กรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการ  
เพื่อใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

การเบิก - จายพัสดุ 
 ขอ 18. การเบิกพัสดุจากงานพัสดุของฝายตางๆ ใหผูที่ตองใชพัสดุน้ันเปนผูเบิก 
 ขอ 19. ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย
และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ขอ 20. เมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน   
3 คน ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ซึ่งมิใชเจาหนาที่หรือ ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
พัสดุ เปนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 ขอ 21. ใหประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
                 

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
 
 
                  (ลงช่ือ)     ศิริ   เลิศไกร     

(นายศิริ   เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
 
 
 
 
 


