ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2556
**********

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด พ.ศ.2554
ขอ 94(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได
กําหนดระเบียบ วาดวยการพัสดุ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตาํ รวจสุราษฎรธานี จํากัด วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก “ระเบียบ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2555”
บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดทีม่ ีอยูกอนวันใช
ระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ทีด่ นิ และสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวาการซื้อ การจาง การซอม และการบํารุงรักษา
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา ผูจัดการหรือผูซ ึ่งไดรับการแตงตั้ง จาก
ประธานกรรมการใหเปนหัวหนาแลวแตกรณี
“เจาหนาทีพ่ ัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี
จํากัด ที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูจัดการสหกรณฯ โดยไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิด แตไมรวมถึงการจัดหา
วัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความวา การจางซอมครุภัณฑสํานักงาน การจางเหมาตอเติมอาคาร
สํานักงานและการจางเหมาบริการ
“ผูสั่งซื้อ”หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งซื้อตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด มอบหมาย
“ผูสั่งจาง” หมายความวา ผูมีอํานาจสั่งจางตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด มอบหมาย

หมวดที่ 2
การจัดหาพัสดุ
ขอ 5 การจัดหาพัสดุ ไดแกการซื้อหรือการจางของผูมีอํานาจในวงเงิน ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ซึ่งกระทําได 4
วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ
5.1 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคา
กับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และใหหัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุซื้อหรือจัดจางไดภายในวงเงินที่ไดรบั ความ
เห็นชอบจากประธานกรรมการ สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและ
เรงดวนทีเ่ กิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอ น และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทนั ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุ
หรือเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ
ประธานกรรมการและเมื่อประธานกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหถือรายงานดังกลาวเปน
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
กรณีการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท ใหผูจัดการ หรือ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุซื้อไดโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคแรก
5.2 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกินหนึ่งแสนบาท แตไมเกินสองลานบาท
5.3 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกินกวาสองลานบาท
5.4 การซื้อหรือการจางโดยวิธีพเิ ศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินหนึ่งแสน
บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
(2) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มมากขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือ
เรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสหกรณ และจําเปนตองซื้อเพิ่ม
(3) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถ
ประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
(4) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซือ้ เฉพาะแหง
(5) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี

การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดาํ เนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบ
ราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนัน้ โดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหมากที่สดุ เทาทีจ่ ะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการ
สหกรณ
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนัน้ และสงถึงสหกรณกอนวันเปดซองสอบราคา
โดยยืน่ โดยตรงที่สํานักงาน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
(3) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามายืน่ ซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือ
วันและเวลาทีส่ วนราชการนัน้ ลงรับจากไปรษณียเ ปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหวั หนา
เจาหนาที่พัสดุทันที
(4) ใหหวั หนาเจาหนาทีพ่ สั ดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพือ่ ดําเนินการตอไป
คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาทีด่ ังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด และตรวจสอบรายการเอกสาร
ตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัตเิ ปนประโยชนตอทางสหกรณเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการใน
เวลาที่กาํ หนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่าํ รายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
(4) ในกรณีทมี่ ีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการได โดยอนุโลม

(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อสั่งการ
การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจางยังสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสว นที่สงู กวา
นั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่
สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาว
เปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซือ้ หรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายืน่ ซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอ
ราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจาง หรือสูงกวา แตสว นที่
สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็
ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนัน้
(3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน
เพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม
การซื้อหรือการจางโดยวิธปี ระกวดราคาการใหดําเนินการดังนี้
ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุจัดทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอยางที่ สหกรณกาํ หนดหรือตาม
แบบที่ผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป
จากที่ สหกรณ กําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหสหกรณเสียเปรียบก็ใหกระทํา
ได
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(2) คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคา
ของเอกสาร
(5) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ

การซื้อหรือการจางโดยวิธปี ระกวดราคา ใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุมหี นาที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยใหเจาหนาที่พสั ดุดําเนินการดังนี้
(1) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการสหกรณ
(2) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่ หากจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใช
บริการไปรษณียด วนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียด วนพิเศษ (EMS) จึงใหจัดสง
ทางไปรษณียล งทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสหกรณถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และ
จะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มี
อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมเี งื่อนไขอื่นใดในการใหหรือการขาย
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา 7 วันทําการ และ
จะตองมีชว งเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขาย
เอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางสหกรณตองเสียไป
ในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานัน้
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับ
เอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปนโดย
สภาพของการซื้อ หรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหสหกรณกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสหกรณเห็นวามีความจําเปนที่จะตอง
กําหนดรายละเอียดเพิม่ เติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญซึ่ง
มิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตัง้ แตตน ใหสหกรณจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิม่ เติม
และใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดว ย และใหดําเนินการ

ได โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกราย
ทราบโดยมิชักชา
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชีส้ ถานที่เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐาน
ทุกครั้ง ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสหกรณพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปดการรับ
ซอง และการเปดซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย
เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่ง
กําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับ
บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงินออก
ใบรับใหแกผูยนื่ ซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้ง
พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงาน
ไวดว ย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง
ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือ
ชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวย บันทึก
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนัน้ ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพจิ ารณาผอนปรนใหผูเขาประกวด
ราคาโดยไมตดั ผูเขาประกวดราคารายนั้นออก

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแต
จะใหผูเสนอราคารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
ตรวจสอบแลวตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ แลวเสนอใหซื้อหรือจาง
จากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน ดวยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนด ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวด
ราคาใหม
หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอ
ราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของสหกรณเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใน
รายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหสหกรณพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ
การซื้อหรือการจางโดยวิธีพเิ ศษ ใหประธานแตงตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ ใหเชิญผูมีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณทจี่ ําเปนหรือ
เรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสหกรณใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง สิ้นสุด
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิมภายใต
เงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพือ่ ใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรบั
(3) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํา
ได

(4) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซือ้ เฉพาะแหง ใหเชิญ
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะได
(5) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสบื ราคาจากผูมีอาชีพขาย
พัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ขอ 6 กอนดําเนินการซื้อ หรือ กอนดําเนินการจางทุกครั้ง ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานถึง
ผูมีอํานาจสั่งซื้อ หรือสั่งจายตามรายการนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนตองซื้อหรือตองจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(3) ราคาพัสดุในทองตลาดในขณะนั้น ทีพ่ อจะสืบทราบได
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจะจาง
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น ๆ
(6) เสนอแนะแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) อื่น ๆ
ขอ 7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ตรวจรับพัสดุที่ไดซื้อหรือไดจางวามีจํานวนถูกตอง
คุณภาพเหมาะสมหรือไม แลวรายงานเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวแตกรณีภายใน 3 วันทําการ
ตั้งแตผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุ แลวสงมอบเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาไว
ขอ 8 เมื่อผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางไดรับรายงานการตรวจนับถูกตองใหรวบรวมหลักฐาน
การดําเนินการทั้งหมด เสนอประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการสหกรณ พิจารณาอนุมัติ
จายเงินใหแกผูขายผูรับจาง และเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินทันที หลังจากจายเงินใหแกผูขาย หรือผูรับ
จาง
ขอ 9 ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถรับพัสดุไดดว ยเหตุผลไดใหผูจัดการสหกรณ
อมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบทันทีที่ไดรับรายงาน และใหระงับ
การจายเงินไวกอนจนกวาการวินิจฉัยสิน้ สุด
ขอ 10 ในกรณีเจาหนาที่พสั ดุ มีความจําเปนจะขอยืมเงินทดรองจาย สําหรับเปนคาใชจายใน
การจัดซื้อ หรือจัดจาง ใหผูจดั การพิจารณาจายเงินทดรองจายไดตามความจําเปน และใหผูยืมเงินทด
รองจายยืน่ เบิกเงินพรอมดวยเอกสารการจายเงิน และเงินเหลือจายเพื่อหักลางเงินยืมทดรองจายภายใน
30 วัน นับตั้งแตวนั ที่ไดเบิกเงินทดรองจาย

การควบคุมและการจําหนาย
ขอ 11 ใหเจาหนาที่พัสดุจดั ทําหลักฐานการรับจายพัสดุ
ขอ 12 การจําหนายพัสดุ ทีช่ ํารุด หรือเสื่อมคาหรือสูญหายทุกกรณี ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด เปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือใหความเห็นชอบ
และแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ควบคุมในการจําหนวยหรือทําลาย
ขอ 13 ใหผูจดั การสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัดเปนผูร ักษาการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556
ดาบตํารวจ

ถานันเดช ชัยสงคราม

( ถานันเดช ชัยสงคราม )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากัด

