ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
.........................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 (9) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 43 ครัง้ ที่ 5 / 2559 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2559 ได้มมี ติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติ อื่นใดทีม่ อี ยู่ก่อนวันทีใ่ ช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีขอ้ กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
นิ ยามและบทลงโทษ
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
“คณะกรรมการ”
“ฝ่ ายจัดการ”
“การพัสดุ”
“พัสดุ”
“การซื้อ”
“การจ้าง”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การเช่า
การควบคุม การจาหน่าย
หมายถึง วัสดุ ครุภณั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
หมายถึง การซื้อ รวมไปถึงการติดตัง้ การทดลองและบริการ
ทีเ่ กี่ยวเนื่องอื่น ๆ
หมายถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ การรับขนในการเดินทาง
ไปปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ฯ การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
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“ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน”

“การมีส่วนได้เสีย”
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม”

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลที่เข้าเสนอราคา
ในการซื้อขายพัสดุของสหกรณ์ฯ หรือเข้าเสนอ
ราคาเพือ่ รับจ้างทาพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพือ่
รับจ้างเป็ นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานให้แก่สหกรณ์ฯ เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอื่นทีเ่ ข้าเสนอ
งานให้แก่สหกรณ์นนั้ ในคราวเดียวกัน
หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ความสัมพันธ์
ในเชิงทุน หรือความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กนั
หมายถึง ผูเ้ สนอราคา ผูเ้ สนองานกระทาการอย่างใด ๆ
อันเป็ นการขัดขวางหรือเป็ นอุปสรรค หรือ
ไม่เปิ ดโอกาสให้มกี ารแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ไม่ว่าจะกระทาโดย สมยอมกัน,
การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือ
จะยอมรับ เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใด, ใช้กาลังประทุษร้ายหรือข่มขูว่ ่า
จะประทุษร้าย, แสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ,
กระทาการใดโดยทุจริต

ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับแก่การจัดซื้อพัสดุของสหกรณ์ฯ ที่มมี ลู ค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมืน่
บาทถ้วน) การจ้างในคราวเดียวทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) การจ้างต่อเนื่องทีม่ มี ลู ค่า
เกินกว่า 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) ต่อปี
การจัดซื้อและการจ้างทีน่ อกเหนือไปจากวรรคหนึ่งให้ใช้วธิ ีการตกลงราคา
การจัดซื้อหรือการจ้าง ทีส่ มควรซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกัน การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพือ่ ให้อานาจ
การสัง่ ซื้อหรือสัง่ จ้างเปลีย่ นไป วงเงินตา่ กว่าที่กาหนดในวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
ข้อ 6 ผูท้ ม่ี อี านาจหรือหน้าทีด่ าเนินการตามระเบียบนี้หรือผูห้ นึ่งผูใ้ ด กระทาการโดย
(1) จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรือ
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(2) กระทาการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ
(3) กระทาการโดยปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือ
(4) มีพฤติกรรมทีเ่ อื้ออานวยแก่ผูเ้ ข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้มกี ารขัดขวางการแข่งขันราคา
เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ
ถือว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั / ระเบียบสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถ้าการกระทามีเจตนาทุจริต หรือเป็ นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหายร้ายแรง ให้ดาเนินการต่อผูก้ ระทาผิด
โดยพิจารณาไล่ออกจากสหกรณ์หรือพ้นจากการเป็ นกรรมการ รวมไปถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. ถ้าการกระทาเป็ นเหตุให้สหกรณ์ฯ เสียหายแต่ไม่รา้ ยแรงและปราศจากเจตนาทุจริต กรณีทเ่ี ป็ น
เจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ดาเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ กรณีทเ่ี ป็ นกรรมการให้ตดั เงินโบนัสประจาปี
หมวดที่ 2
การจัดหา
ข้อ 7 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรือผูเ้ สนองาน ต้องมีเอกสารทีจ่ าเป็ นต่อการเสนอราคาหรือเสนอ
งานให้แก่สหกรณ์ดงั นี้
กรณีทผ่ี ูเ้ สนอเป็ นนิติบคุ คล ให้ยน่ื เอกสารพร้อมทัง้ คารับรองสาเนาถูกต้อง มีรายละเอียดดังนี้
(1) ในกรณีผูเ้ สนอเป็ นนิตบิ ุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ
- บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
(2) ในกรณีผูเ้ สนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิตบิ คุ คล ให้ยน่ื เอกสารพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (กรณีของคณะบุคคลทีไ่ ม่ใช่นิตบิ ุคคล)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
สาหรับเอกสารอื่นของผูเ้ สนอราคาหรือเสนอผลงาน ให้อยู่ในประกาศของคณะกรรมการออกแบบ
ข้อกาหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ
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ข้อ 8 ขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีมาตรฐานดังต่อไปนี้
(1) ฝ่ ายจัดการสหกรณ์หรือกรรมการเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการ แต่งตัง้ คณะกรรมการออกแบบข้อกาหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ 1 ชุด และแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ อีก 1 ชุด ในวาระเดียวกัน
(3) คณะกรรมการออกแบบข้อกาหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ ออกแบบข้อกาหนดพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ราคากลางที่เหมาะสมภายในหนึ่งเดือน
(4) ดาเนินการติดประกาศรายละเอียดพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไว้ ณ ทีท่ าการสหกรณ์ บนหน้าเว็บไซด์
หรือ/และจดหมายถึงผูท้ อ่ี าจเสนอราคาหรือเสนอผลงานโดยตรง เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองสัปดาห์
(5) ให้คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ ทาการสอบทานคุณสมบัตแิ ละจัดการ
ประชุมเพือ่ คัดเลือกภายในสองสัปดาห์
(6) ให้นาผลการคัดเลือกนาเสนอยังคณะกรรมการ เพือ่ ทาการสรุปผลการคัดเลือก
(7) ให้ฝ่ายจัดการ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(8) ให้คณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ คัดเลือก และตรวจรับ ดาเนินการตรวจรับ
ข้อ 9 คณะกรรมการออกแบบข้อกาหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบทานคุณสมบัติ
คัดเลือก และตรวจรับ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ ให้มจี านวนอย่างน้อย 3 คน ทัง้ นี้ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
(1) ตัวแทนจากคณะกรรมการ
(2) ตัวแทนจากฝ่ ายจัดการ โดย 1 คน ต้องเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนี้
ข้อ 10 กาหนดให้คณะกรรมการ ทัง้ 2 ชุด ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการ
หนึ่งคน ทีเ่ หลือให้เป็ นกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

(นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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