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ระเบยีบ 

สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง พ.ศ. 2559 

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

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 72 (9) ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

วชริพยาบาล จ ากดั ชดุที ่43 คร ัง้ที ่5 / 2559 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2559 ไดม้มีติใหก้ าหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัย ์

วชริพยาบาล จ ากดั ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง พ.ศ.2559 โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์ดงัน้ี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั ว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่25 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิบรรดา ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ และมต ิอื่นใดทีม่อียู่ก่อนวนัทีใ่ชร้ะเบยีบน้ี ซึ่งมขีอ้ก าหนดไวแ้ลว้

ในระเบยีบน้ี หรอืซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

 

หมวดที่ 1 

นิยามและบทลงโทษ 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

             “สหกรณ”์        หมายถงึ   สหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 

             “คณะกรรมการ”   หมายถงึ  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยว์ชริพยาบาล จ ากดั 

  “ฝ่ายจดัการ”      หมายถงึ   เจา้หนา้ที่ สหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

 “การพสัดุ”  หมายถงึ   การซื้อ การจา้ง การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การเช่า  

   การควบคุม การจ าหน่าย 

 “พสัดุ”  หมายถงึ  วสัดุ ครุภณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง 

 “การซื้อ”  หมายถงึ  การซื้อ รวมไปถงึการตดิตัง้ การทดลองและบรกิาร 

     ทีเ่กี่ยวเน่ืองอื่น ๆ 

 “การจา้ง”  หมายถงึ  การจา้งท าของและการรบัขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

             และพาณิชย ์และการจา้งเหมาบรกิาร การรบัขนในการเดนิทาง 

    ไปปฏบิตัิภารกจิของสหกรณฯ์ การจา้งที่ปรึกษา  

    การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
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 “ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั”   หมายถงึ  บคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลที่เขา้เสนอราคา 

   ในการซื้อขายพสัดุของสหกรณฯ์ หรอืเขา้เสนอ 

   ราคาเพือ่รบัจา้งท าพสัดุ หรอืเขา้เสนองานเพือ่ 

   รบัจา้งเป็นที่ปรึกษา หรอืรบัจา้งออกแบบและ 

   ควบคุมงานใหแ้ก่สหกรณฯ์ เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี 

   ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในกิจการ 

   ของบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นทีเ่ขา้เสนอ 

   งานใหแ้ก่สหกรณน์ัน้ในคราวเดียวกนั 

 “การมสี่วนไดเ้สยี”   หมายถงึ  ความสมัพนัธใ์นเชงิบริหาร ความสมัพนัธ ์

            ในเชงิทนุ หรอืความสมัพนัธใ์นลกัษณะไขวก้นั 

 “การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม”      หมายถงึ  ผูเ้สนอราคา ผูเ้สนองานกระท าการอย่างใด ๆ  

   อนัเป็นการขดัขวางหรอืเป็นอุปสรรค หรอื 

   ไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัราคาอย่าง 

   เป็นธรรม ไมว่่าจะกระท าโดย สมยอมกนั,  

   การให ้ขอให ้หรอืรบัว่าจะให ้เรียก รบั หรอื 

   จะยอมรบั เงนิหรอืทรพัยส์นิหรือประโยชน ์

   อื่นใด, ใชก้ าลงัประทุษรา้ยหรอืข่มขูว่่า 

   จะประทุษรา้ย, แสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็,  

   กระท าการใดโดยทจุริต 

 

 ขอ้ 5  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่การจดัซื้อพสัดุของสหกรณฯ์ ที่มมีลูค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนหา้หมืน่

บาทถว้น) การจา้งในคราวเดยีวทีม่มีลูค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนหา้หมืน่บาทถว้น) การจา้งต่อเน่ืองทีม่มีลูค่า

เกนิกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนหา้หมืน่บาทถว้น) ต่อปี 

 การจดัซื้อและการจา้งทีน่อกเหนือไปจากวรรคหน่ึงใหใ้ชว้ธิีการตกลงราคา 

 การจดัซื้อหรอืการจา้ง ทีส่มควรซื้อหรอืจา้งในคราวเดียวกนั การแบง่ซื้อหรอืแบง่จา้ง เพือ่ใหอ้  านาจ 

การส ัง่ซื้อหรอืส ัง่จา้งเปลีย่นไป วงเงนิต า่กว่าที่ก  าหนดในวรรคหน่ึงจะกระท ามไิด  ้

 ขอ้ 6  ผูท้ีม่อี  านาจหรอืหนา้ทีด่  าเนินการตามระเบยีบน้ีหรอืผูห้น่ึงผูใ้ด กระท าการโดย 

 (1) จงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบน้ี หรอื 
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 (2)  กระท าการโดยมเีจตนาทจุริต หรอื 

 (3)  กระท าการโดยปราศจากอ านาจหรอืนอกเหนืออ านาจหนา้ที ่หรอื 

 (4)  มพีฤตกิรรมทีเ่อื้ออ านวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรอืเสนองานใหม้กีารขดัขวางการแขง่ขนัราคา 

เพือ่ประโยชนสู์งสุดของสหกรณ์ฯ 

 ถอืว่าผูน้ ัน้กระท าผดิวนิยั / ระเบยีบสหกรณ ์ใหค้ณะกรรมการ  ด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1.  ถา้การกระท ามเีจตนาทจุริต หรอืเป็นเหตุใหส้หกรณฯ์ เสยีหายรา้ยแรง ใหด้ าเนินการต่อผูก้ระท าผดิ 

โดยพจิารณาไลอ่อกจากสหกรณ์หรอืพน้จากการเป็นกรรมการ รวมไปถงึการด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 2.  ถา้การกระท าเป็นเหตุใหส้หกรณ์ฯ เสยีหายแต่ไมร่า้ยแรงและปราศจากเจตนาทจุริต กรณีทีเ่ป็น

เจา้หนา้ที ่ใหค้ณะกรรมการ ด าเนินการตามระเบยีบของสหกรณ์ กรณีทีเ่ป็นกรรมการใหต้ดัเงนิโบนสัประจ าปี  

 

หมวดที่ 2 

การจดัหา 

 ขอ้ 7  การตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาหรอืผูเ้สนองาน ตอ้งมเีอกสารทีจ่  าเป็นต่อการเสนอราคาหรอืเสนอ

งานใหแ้ก่สหกรณด์งัน้ี 

 กรณีทีผู่เ้สนอเป็นนิติบคุคล ใหย้ืน่เอกสารพรอ้มท ัง้ค ารบัรองส าเนาถกูตอ้ง มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 (1)  ในกรณีผูเ้สนอเป็นนิตบิุคคล 

 - ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล 

 - หนงัสอืบรคิณหส์นธิ 

 - บญัชีรายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุมกจิการ 

 - บญัชีรายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 (2)  ในกรณีผูเ้สนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที่ไมใ่ช่นิตบิคุคล ใหย้ืน่เอกสารพรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง ดงัน้ี 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ ัน้ 

 - ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (กรณีของคณะบุคคลทีไ่มใ่ช่นิตบิุคคล) 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

 ส าหรบัเอกสารอื่นของผูเ้สนอราคาหรอืเสนอผลงาน ใหอ้ยู่ในประกาศของคณะกรรมการออกแบบ

ขอ้ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิ 
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 ขอ้ 8  ข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้ง มมีาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ฝ่ายจดัการสหกรณ์หรอืกรรมการเสนอเรื่องการจดัซื้อจดัจา้งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ 

  (2)  คณะกรรมการ แต่งตัง้คณะกรรมการออกแบบขอ้ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตั ิ1 ชดุ และแต่งต ัง้

คณะกรรมการสอบทานคุณสมบตั ิคดัเลอืก และตรวจรบั อกี 1 ชดุ ในวาระเดยีวกนั 

 (3)  คณะกรรมการออกแบบขอ้ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตัิ ออกแบบขอ้ก าหนดพสัดุ การจดัซื้อ 

จดัจา้ง ราคากลางที่เหมาะสมภายในหน่ึงเดอืน 

 (4)  ด าเนินการตดิประกาศรายละเอยีดพสัดุ การจดัซื้อจดัจา้งไว ้ณ ทีท่  าการสหกรณ ์บนหนา้เวบ็ไซด ์

หรอื/และจดหมายถงึผูท้ีอ่าจเสนอราคาหรอืเสนอผลงานโดยตรง เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสองสปัดาห ์

 (5)  ใหค้ณะกรรมการสอบทานคุณสมบตัิ คดัเลอืก และตรวจรบั ท าการสอบทานคุณสมบตัแิละจดัการ

ประชมุเพือ่คดัเลอืกภายในสองสปัดาห ์

 (6)  ใหน้ าผลการคดัเลอืกน าเสนอยงัคณะกรรมการ  เพือ่ท  าการสรุปผลการคดัเลอืก 

 (7)  ใหฝ่้ายจดัการ ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 

           (8)  ใหค้ณะกรรมการสอบทานคุณสมบตั ิคดัเลอืก และตรวจรบั ด าเนินการตรวจรบั 

 ขอ้ 9  คณะกรรมการออกแบบขอ้ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบตั ิและคณะกรรมการสอบทานคุณสมบตั ิ

คดัเลอืก และตรวจรบั ทีแ่ต่งต ัง้โดยคณะกรรมการ  ใหม้จี  านวนอย่างนอ้ย 3 คน ท ัง้น้ีไมเ่กนิ 5 คน ประกอบดว้ย 

 (1)  ตวัแทนจากคณะกรรมการ  

 (2)  ตวัแทนจากฝ่ายจดัการ โดย 1 คน ตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยู่ในฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซื้อจดัจา้งน้ี  

ขอ้ 10  ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ท ัง้ 2 ชดุ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน กรรมการและเลขานุการ 

หน่ึงคน ทีเ่หลอืใหเ้ป็นกรรมการ 

  ประกาศ ณ วนัที ่25 มกราคม 2559 

 

  

       (นายแพทยพ์จน ์ธรีคุปต)์ 

           ประธานกรรมการ 

    สหกรณอ์อมทรพัยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 

 


