
1 / 4 

 

 

 

 

 

ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 (9) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 43 ครั้งที่ 5 / 2559 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2559 ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดท่ีมีอยู่ก่อนวันที่ใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อก าหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

หมวดท่ี 1 

นิยามและบทลงโทษ 

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

             “สหกรณ์”        หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

             “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ฝ่ายจัดการ”      หมายถึง   เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 “การพัสดุ”  หมายถึง   การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า  

   การควบคุม การจ าหน่าย 

 “พัสดุ”  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 

 “การซื้อ”  หมายถึง  การซื้อ รวมไปถึงการติดต้ัง การทดลองและบริการ 

     ท่ีเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ 

 “การจ้าง”  หมายถึง  การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

             และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ การรับขนในการเดินทาง 

    ไปปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ฯ การจ้างท่ีปรึกษา  

    การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
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 “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”   หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคา 

   ในการซื้อขายพัสดุของสหกรณ์ฯ หรือเข้าเสนอ 

   ราคาเพื่อรับจ้างท าพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อ 

   รับจ้างเป็นท่ีปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและ 

   ควบคุมงานให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ 

   ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเข้าเสนอ 

   งานให้แก่สหกรณ์นั้นในคราวเดียวกัน 

 “การมีส่วนได้เสีย”   หมายถึง  ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ความสัมพันธ์ 

            ในเชิงทุน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน 

 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”      หมายถึง  ผู้เสนอราคา ผู้เสนองานกระท าการอย่างใด ๆ  

   อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือ 

   ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง 

   เป็นธรรม ไม่ว่าจะกระท าโดย สมยอมกัน,  

   การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือ 

   จะยอมรับ เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

   อื่นใด, ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่า 

   จะประทุษร้าย, แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ,  

   กระท าการใดโดยทุจริต 

 

 ข้อ 5  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่การจัดซื้อพัสดุของสหกรณ์ฯ ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่น

บาทถ้วน) การจ้างในคราวเดียวท่ีมีมูลค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การจ้างต่อเนื่องท่ีมีมูลค่า

เกินกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 

 การจัดซื้อและการจ้างท่ีนอกเหนือไปจากวรรคหนึ่งให้ใช้วิธีการตกลงราคา 

 การจัดซื้อหรือการจ้าง ท่ีสมควรซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกัน การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพื่อให้อ านาจ 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนไป วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดในวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 

 ข้อ 6  ผู้ที่มีอ านาจหรือหน้าท่ีด าเนินการตามระเบียบนี้หรือผู้หนึ่งผู้ใด กระท าการโดย 

 (1) จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ 
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 (2)  กระท าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ 

 (3)  กระท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือ 

 (4)  มีพฤติกรรมท่ีเอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคา 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ 

 ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย / ระเบียบสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ  ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1.  ถ้าการกระท ามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหายร้ายแรง ให้ด าเนินการต่อผู้กระท าผิด 

โดยพิจารณาไล่ออกจากสหกรณ์หรือพ้นจากการเป็นกรรมการ รวมไปถึงการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 2.  ถ้าการกระท าเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหายแต่ไม่ร้ายแรงและปราศจากเจตนาทุจริต กรณีท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ี ให้คณะกรรมการ ด าเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ กรณีท่ีเป็นกรรมการให้ตัดเงินโบนัสประจ าปี  

 

หมวดท่ี 2 

การจัดหา 

 ข้อ 7  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน ต้องมีเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการเสนอราคาหรือเสนอ

งานให้แก่สหกรณ์ดังนี้ 

 กรณีท่ีผู้เสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองส าเนาถูกต้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ในกรณีผู้เสนอเป็นนิติบุคคล 

 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 - หนังสือบริคณห์สนธิ 

 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมกิจการ 

 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (2)  ในกรณีผู้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง ดังนี้ 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น 

 - ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (กรณีของคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล) 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ส าหรับเอกสารอื่นของผู้เสนอราคาหรือเสนอผลงาน ให้อยู่ในประกาศของคณะกรรมการออกแบบ

ข้อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ 
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 ข้อ 8  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

        (1)  ฝ่ายจัดการสหกรณ์หรือกรรมการเสนอเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 

  (2)  คณะกรรมการ แต่งต้ังคณะกรรมการออกแบบข้อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ 1 ชุด และแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ อีก 1 ชุด ในวาระเดียวกัน 

 (3)  คณะกรรมการออกแบบข้อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ ออกแบบข้อก าหนดพัสดุ การจัดซื้อ 

จัดจ้าง ราคากลางท่ีเหมาะสมภายในหนึ่งเดือน 

 (4)  ด าเนินการติดประกาศรายละเอียดพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้างไว้ ณ ท่ีท าการสหกรณ์ บนหน้าเว็บไซด์ 

หรือ/และจดหมายถึงผู้ที่อาจเสนอราคาหรือเสนอผลงานโดยตรง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

 (5)  ให้คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ ท าการสอบทานคุณสมบัติและจัดการ

ประชุมเพื่อคัดเลือกภายในสองสัปดาห์ 

 (6)  ให้น าผลการคัดเลือกน าเสนอยังคณะกรรมการ  เพื่อท าการสรุปผลการคัดเลือก 

 (7)  ให้ฝ่ายจัดการ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

           (8)  ให้คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ ด าเนินการตรวจรับ 

 ข้อ 9  คณะกรรมการออกแบบข้อก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ 

คัดเลือก และตรวจรับ ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  ให้มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย 

 (1)  ตัวแทนจากคณะกรรมการ  

 (2)  ตัวแทนจากฝ่ายจัดการ โดย 1 คน ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนี้  

ข้อ 10  ก าหนดให้คณะกรรมการ ทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการ 

หนึ่งคน ท่ีเหลือให้เป็นกรรมการ 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 

 

  

       (นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์) 

           ประธานกรรมการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


