ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย การจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด
ที่ 49 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ โดยมีความดังตอไปนี้
ข อ 1 ระเบี ย บนี้ เรีย กวา “ระเบี ยบสหกรณ ออมทรั พยอ นามั ยสุ ริน ทร จํา กั ด ว าด วยการจั ดซื้อจั ดจา งของ
สหกรณ พ.ศ. 2561
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2559 บรรดาระเบียบ
มติประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ไดกําหนดไว ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
“ประธานกรรมการ”

หมวดที่ 1
นิยาม
หมายความวา
หมายความวา

“คณะกรรมการ”

หมายความวา

“คณะอนุกรรมการ”

หมายความวา

“ผูจัดการ”

หมายความวา

“เจาหนาที่”

หมายความวา

“พัสดุ”

หมายความวา

“วัสดุ”

หมายความวา

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรนิ ทร จํากัด
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจางของสหกรณ
ตามระเบียบนี้
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
หรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการผูจัดการหรือผูที่
คณะกรรมการมอบหมายทําหนาที่ผูจัดการ
เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเจาหนาที่สหกรณ
วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง แตไม
รวมถึงสินคาในธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายของสหกรณ
ของใชที่มีสภาพใชส้นิ เปลืองและหมดไป แบงเปน
3 ประเภท คือ

ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลื อง ไดแก สิ่งของที่ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้ นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
“ครุภัณฑ”
หมายความวา สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช
งานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซม
ใหใชงานไดดังเดิม
“การพัสดุ”
หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การเชา และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
“การซื้อ”
หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต
ไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง”
หมายความวา การจัดจางทําพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัด
จางทําของการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจัดจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจดานงานออกแบบ
และควบคุมงานกอสรางอาคาร และอื่นๆ
“ใบสั่งซื้อ”
หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพื่อสั่งซื้อพัสดุจากผูขาย
โดยระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
“ใบสั่งจาง”
หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพื่อสั่งจางโดยระบุ
รายละเอียดของงานที่จะจาง
“เจาหนาที่พัสดุ”
หมายความวา เจาหนาที่ที่สหกรณแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับการ
พัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา ผูจัดการที่สหกรณแตงตั้งใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุใหมีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
พัสดุตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
การจัดซื้อและการจัดจาง
ขอ 5 ใหคณะกรรมการจัดทําโครงการหรือแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจายประจําปเสนอใหท่ี
ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกอน ยกเวนกรณีจําเปน เชน การจัดซื้อจัดจางที่จะตองกระทําเปนการเรงดวน ถาหากลาชา
อาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ

ขอ 6 การจัดซื้อและการจัดจาง กระทําได 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ขอ 7 รายงานขอซื้อหรือขอจาง กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตาม
ขอ 35 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามรายการ ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือ ราคาที่เคยซื้อหรือจา งครั้งหลั งสุด ภายใน
ระยะเวลา 2 ปบัญชีของสหกรณ
(4) วงเงิ น ที่ จะซื้ อ ห รื อ จ า งโดยให ระบุ วงเงิ น งบ ป ระมาณ วงเงิ น ตาม โครงการเงิ น กู ห รื อ
เงิ น ช ว ยเหลื อ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า งในครั้ ง นั้ น ทั้ ง หมด ถ า ไม มี ว งเงิน ดั ง กล า วให ร ะบุ วงเงิ น ที่ ป ระมาณว า จะซื้ อ หรือ จ า ง
ในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีท่จี ะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) ข อเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจางการออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท และการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ
กรณีเรงดวน ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่สหกรณผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํา
รายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
วิธีตกลงราคา
ขอ 8 วิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 200,000 บาท
ขอ 9 การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่พัสดุที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ติดต อตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และให ผูจัดการเป นผูอนุ มัติการซื้อและการจาง ภายใน
วงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
วิธีสอบราคา
ขอ 10 วิธีสอบราคา ไดแก การซื้อและการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
ขอ 11 การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา โดยอยางนอยให
แสดงรายการดังตอไปนี้
(1) คุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปและรายการละเอียด
และปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอี ยดเพิ่มเติมประกอบ ให กําหนดสถานที่วันเวลาที่นัด
หมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งตองมีอาชีพหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐาน
ดังกลาวดวย

(3) ในกรณีจําเปน ใหระบุใหผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด พรอม
กับใบเสนอราคาดวยก็ได
(4) ในกรณีจําเป น ตองมี การตรวจทดลอง ให มีขอกําหนดไวดวยวา สหกรณ จะไม รั บผิ ดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(5) ขอกําหนดใหผเู ขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวย หรือตอรายการพรอมทั้งระบุ
หลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย
(6) แบบใบเสนอราคาให กําหนดดวยวา ในการเสนอราคาให ลงราคารวมทั้งสิ้ น เป นตั วเลขและตองมี
ตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขหรือตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและ
ประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาดวย
(7) กําหนดระยะเวลายื่นราคาเทาที่ จําเปน และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นต อสหกรณ และ
ลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได
(8) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการจัดซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะ
เริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจัดจาง)
(9) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(10) ข อกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย ก อนยื่นตอสหกรณ จาหนาซองถึงประธาน
คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองโดยสงเอกสารหลักฐาน
ตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่มีการยื่ นซองทางไปรษณียลงทะเบียน ให ถือวันและเวลาที่สหกรณ ลงรับจากไปรษณี ย
เปนเวลารับซอง
(11) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ ใบสั่งจางกับสหกรณ
เปนผูทิ้งงาน
(12) ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกันสัญญาไวดวย
(13) การแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ
(14) ขอสงวนสิทธิวา สหกรณ จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เป นผูทิ้งงานของสหกรณ หรือของสหกรณ
อื่น หรือของราชการ และสหกรณทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผู
เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีสาเหตุ
ที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ 12 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดาํ เนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองราคาไมนอยกวา 7 วัน ใหสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคา
ไปยังผูมีอาชีพขยายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอื่นใดใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดและใหปดประกาศเผยแพร
การสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ หรือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี ) หรือจะสงไปขอความรวมมือป ด
ประกาศ ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะอนุกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการซื้ อหรือการจางครั้งนั้ น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองสอบราคาโดยยื่ น โดยตรงต อสหกรณ หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณกําหนดใหกระทําได)

(3) ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหเจาหนาที่พัสดุลงรับไวโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและ
เวลาที่รับซอง สําหรับกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาที่สหกรณลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และให
สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(4) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปด
ซองสอบราคาแลว ให สงมอบซองสอบราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับ ซองต อคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อ
ดําเนินการตอไป
วิธีประกวดราคา
ขอ 13 วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อและการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ขอ 14 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศประกวดราคา โดยมี
รายการทํานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แตตองมีการวางหลักประกันซองประกวดราคาดวย และการเผยแพร
เอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ มีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา และราคาของเอกสาร
ขอ 15 การซื้อหรือการจางโดยวิธีป ระกวดราคา ใหปดประกาศประกวดราคาโดยเป ดเผย ณ สํานักงานของ
สหกรณห รือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี) และหากเห็น สมควรจะสงไปประกาศทางวิท ยุ กระจายเสียง หรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ใหทําได และควรดําเนินการกอนวันรับซองประกวดราคา ไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 16 การให หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ใหกระทํา ณ สถานที่ที่ผูตองการสามารถ
ติดตอไดสะดวก จะตองจัดเตรียมใหพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น
โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหหรือขาย ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่สหกรณ ตองเสียไปใน
การจัดทําเอกสารประกวดราคานั้น
กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาครั้งใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อ
เอกสารประกวดราคาอีก
ข อ 17 ก อนวั น เป ด ซองประกวดราคา หากมี ความจํ าเป น ที่ จ ะต อ งชี้ แ จงหรื อให ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ มเพื่ อ
ประโยชนแกสหกรณ หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไว
ในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดําเนินการตามขอ 15 โดยอนุโลม กับ
แจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย และหากเปนเหตุใหผเู สนอราคาไมสามารถ
ยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกําหนดเดิมใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา ตามความ
จําเปนดวย
ขอ 18 นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ 17 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประกวดราคา

วิธีพิเศษ
ขอ 19 วิธีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท และใหกระทําไดเฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
ก. การซื้อโดยวิธีพิเศษ
(1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ
(2) เปนพัสดุที่มีขายเฉพาะแหง หรือจําเปนตองซื้อจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรง
(3) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ
(4) เปนพัสดุที่มีลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิ คที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล หรือเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี
ข. การจางโดยวิธีพิเศษ
(1) เปนงานที่ตองจางชาง หรือหนวยงาน ผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานที่ตองการทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
(3) เปนงานที่มีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย
(4) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี
ขอ 20 การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเจาหนาที่พัสดุและหรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ทําบันทึกพรอมชี้แจง
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนตามขอ 19 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการเมื่อไดรับอนุ มัติใหทําการ
จัดหาโดยวิธีพิเศษแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เพื่อดําเนินการ
ตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป
ขอ 21 การจัดซื้อหรือการจัดจางตามขอ 8 ขอ 10 และขอ 13 ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางกระทําโดยวิธีที่
กําหนดไว การแบงซื้อหรือแบงจาง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได
หมวดที่ 3
คณะอนุกรรมการ
ขอ 22 ในการดําเนินการซื้อหรือการจางในแตละครั้ง ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
คณะละอยางนอย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ตองมีอนุกรรมการที่แตงตั้งจากกรรมการดําเนินการเปนจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และใหประธานอนุกรรมการตองเปนอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
จากกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหมีคณะอนุกรรมการแลวแตกรณีคือ
(1) คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจาง

ในการซื้อหรือการจางครั้งเดียวกัน ผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแลว หามเปนอนุกรรมการ
ในคณะอื่นอีก
ขอ 23 ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ตองมีอนุกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด ใหประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแตละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ
มติของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหถือเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันให ประธานคณะอนุกรรมการ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในการประชุม ของคณะอนุ ก รรมการดั งกล าว ถ ามี ก ารต อรองราคาการจั ด ซื้ อหรือกการจั ด จ าง ให ป ระธาน
คณะอนุกรรมการคณะนั้น ตองอยูรวมการประชุมทุกครั้ง
ขอ 24 การจางเพื่อกอสรางแตละครั้ง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ควรตั้งผูควบคุมงานใหแตงตั้งผูควบคุม
งานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตอง
ใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดาน หรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ขอ 25 คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา
ทุกรายโดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย
แลวใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอคารา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด
แลวคัดเลือกผูเ สนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอสหกรณ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาว ไม ยอมทําสัญ ญาหรือขอตกลงกั บ สหกรณ ในเวลาที่ กําหนดตาม
เอกสารสอบราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
(4) ใหคณะอนุ กรรมการเปดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็ น พรอมด วยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติตอไป
ขอ 26 คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไวที่หน าซองวา
เปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผู
ยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
(3) รับเอกสารตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ ตัวอยางแคตตาล็อก หรือ
แบบรูปและรายการละเอียด หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา
ทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในแบบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนิ นการ
ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน

ขอ 27 คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลั ก ฐานต า งๆ พั ส ดุ ตั ว อย า ง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอ
ราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (1) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณ สมบัติเป นประโยชนตอสหกรณ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมมาทําสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับใบสั่งจางกับสหกรณในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
(3) ใหคณะอนุกรรมการพิ จารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการดําเนินการ
ข อ 28 ในกรณี ไ ม มี ผู เสนอราคา หรื อ มี แ ต ไ ม ถู ก ต อ งตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด ให เสนอ
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากคณะกรรมการเห็นวาการประกวด
ราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ แลวแตกรณีก็ได
ขอ 29 ในการซื้อหรือการจางที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ให
อยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิ จารณาไวในเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาดวย
ขอ 30 คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณี เป น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดของหน ว ยงานต น สั ง กั ด ให ดํ า เนิ น การซื้ อ โดยวิ ธี เจรจา
ตกลงราคา
(2) ในกรณีเปน พัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากล าชาอาจเสียหายแก สหกรณ ให เชิญ ผูมี อาชีพขายพั สดุ นั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(3) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปน ตองระบุยี่หอเป น
การเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนิน การซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบ ราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร ใหตอ รองราคาลงเทาที่จะทําได
(5) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็ นวาผูเสนอราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

ขอ 31 คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนงานที่ตองจางชางหรือหนวยงานผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ ให
เชิญชางหรือหนวยงาน ผูมีฝมื อหรือมีความชํานาญดังกลาวมาเสนอราคา หากเห็น ว าราคาที่ เสนอนั้ นยังสูงกวาราคาซึ่ง
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอ รองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) ในกรณีเปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ ใหดําเนินการโดยเร็ว
ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(3) ในกรณีเปนงานที่มีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย ใหเชิญผูชํานาญในกิจการนั้นมาเสนอราคา และ
ใหดําเนินการเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณี เป น งานที่ ไดดํา เนิ น การจ างโดยวิธีอื่ น แล วไม ได ผลดี ให เชิ ญ ผู มี อาชี พ รับ จ า งทํ างานนั้ น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะ
ทําได
ให คณะอนุ กรรมการจัดจางโดยวิธีพิ เศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็ น พรอมด วยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ 32 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ และเปน
อํานาจของผูจัดการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท หากวงเงินเกินกวา 10,000 บาท ใหเปนอํานาจ
ของประธานกรรมการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจาง
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 33 คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สํานักงานของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา หรือขอตกลง
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงไว สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้น
ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒนิ ั้นๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจนับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติ ให ตรวจรับ พัสดุ ในวัน ที่ผูขายหรือผูรับ จ างนํ าพั ส ดุ ม าส ง และให ดําเนิ นการให เสร็จสิ้ น
โดยเร็วที่สุด
(4) เมื่ อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพั สดุไวแ ละถือวาผูขายและผูรับ จาง ไดสงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวน ตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจาง นําพัสดุท่ถี ูกตองครบถวนมาสงและรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางส งมอบพัสดุถูกต องแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม
(4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับ จางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ ตรวจพบ แต ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของสหกรณที่จะ
ปรับผูขายหรือผูรับจาง ในจํานวนที่สงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองนั้น

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ 34 คณะอนุกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดงั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิ บั ติงานของผูรับ จา งและเหตุ การณ แ วดล อมที่ ผูค วบคุม งานรายงาน
โดยตรวจสอบกั บแบบรูปและรายการละเอียดและขอกําหนดในสั ญญา เพื่ อให เป น ไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
และข อ กํ า หนดในสั ญ ญา รวมทั้ งรั บ ทราบหรื อ พิ จ ารณาสั่ ง หยุ ดงาน หรื อ พั ก งานของผู ค วบคุ ม งาน แล วรายงานให
คณะกรรมการทราบ
(2) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผรู ับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานคณะอนุกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(3) เมื่ อ ตรวจแล วเห็ น ว า เป น การถู ก ต อ งครบถ ว น เป น ไปตามแบบรู ป และรายการละเอี ย ดและ
ขอกําหนดในสัญ ญา ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางส งงานจางที่ถูกตองครบถวนนั้นและใหทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ
มอบใหเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจายเงินตามระเบียบ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ในกรณีท่เี ห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปและรายละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา ใหรายงานคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือพิจารณาแลวในแตละกรณี
ขอ 35 ผูควบคุมงาน ตองเปนผูที่มีคุณวุฒิตามที่ผอู อกแบบเสนอแนะ มีความรูความชํานาญงานการกอสรางให
เหมาะสมกับงานการกอสรางนั้นๆ และโดยปกติจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหผูควบคุม
งานมีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุ ม งาน ณ สถานที่ ที่ กํ าหนดไว ในสั ญ ญาหรื อที่ ต กลงให ทํ างานจ างนั้ น ๆ ทุ ก วั น
ใหเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ
(2) ในกรณี ที่ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอี ยด หรือขอกําหนดในสัญ ญามีข อความขั ดกัน หรือ
เปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมงานนั้นจะไดเปน ไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จ
แล ว จะไม มั่ น คงแข็ ง แรง หรือไมเปน ไปตามหลัก วิชาชา งที่ ดี หรือไมป ลอดภั ย ให สั่ งพั ก งานนั้ นไวก อน แล วรายงาน
คณะอนุกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน
อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบ
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ใี ชดวย
(4) ในวัน กํ า หนดลงมื อ ทํ า การของผู รับ จ า งตามสั ญ ญาและในวั น ถึ ง กํ าหนดส งมอบงานแต ล ะงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม ใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบภายใน
3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ
การดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
ขอ 36 กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตามรายการ
ตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ เชน จํานวนเนื้อที่ ทองที่ที่ต้ังของที่ดิน หรือ
สิ่งกอสราง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เปนตน

(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(4) ราคาซื้ อ ขายของที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก อ สร า ง ใกล เคี ย งบริ เ วณที่ จ ะซื้ อ ครั้ ง หลั ง สุ ด ประมาณ
3 ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพยของบริษัท
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อใน
ครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีท่จี ะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข อเสนออื่น ๆ เช น การขออนุมั ติแต งตั้ งคณะอนุกรรมการตางๆ ที่ จํา เป นในการซื้ อการออกแบบ
ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
การซื้ อที่ ดิ น และหรื อสิ่ ง ก อสร าง ให ติ ดต อ กั บ เจาของโดยตรง หรื อดํ า เนิ น การตามกฎหมาย หรื อ
ประเพณีนิยมของทองถิ่น
ขอ 37 เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 36 แลว ใหดําเนินการตามวิธีการซื้อ
หรือวิธีการจางนั้นตอไป
หมวดที่ 4
สัญญาและหลักประกันสัญญา
ขอ 38 การซื้อ การจางใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ถาเปน
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา จะไมทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง หรือสัญญาไวตอกันก็ได
การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน เวนแตการซื้อหรือการจางในกรณีดังตอไปนี้
จะทําเปนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางแทนการทําสัญญาก็ได
(1) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวนแตคณะกรรมการเห็นสมควรจะใหทําเปนสัญญา
ไวตอกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ก็ใหทําได
ขอ 39 การทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง ใหกําหนดคาปรับ ดังตอไปนี้
(1) การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงิน
ตายตัวในอัตรารอยละ 1 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
(2) การจ างบริการซึ่งกําหนดให ทํางานจ าง สงมอบเปน รายเดือนหรื อรายงวดให กําหนดค าปรับ เปน
รายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาคาจางแตละเดือน หรือแตละงวดดังกลาว แตจะตองไมต่ํากวา
วันละ 50 บาท
(3) การจา งทํ าสิ่ งของที่มี ป ริม าณหลายชิ้น แตละชิ้ นสมบู รณ ได ในตั วเอง ซึ่ งสามารถนํ าไปใชงานได
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรบั มอบ แตจะตองไมตํา่ กวาวันละ 100 บาท
(4) การซื้อสิ่งของใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตราตายตัวรอยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไมสามารถใชการได
โดยสมบู รณ แมคู สัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ขอ 40 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสหกรณ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คสู ัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหสหกรณระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้น
ไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อ ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือ สหกรณทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
ขอ 41 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ
เพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป
ขอ 42 การใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจาง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานไดใหแลวเสร็จ หรือผูขายไมสามารถสงมอบภายในระยะเวลาที่กําหนด ให เสนอคณะกรรมการพิ จารณาบอกเลิ ก
สัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจาง
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแก
สหกรณโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของสหกรณในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางนั้นตอไป
ทั้งนี้ ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ 43 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติใหกําหนดเป นมูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละ
หาของวงเงินหรื อราคาพั สดุ ที่จั ดหาครั้งนั้ น ให ค ณะกรรมการมี อํานาจใชดุลพิ นิ จให เพิ่ ม หรือลดจํ า นวนอั ตราการวาง
หลักประกันได แตจะตองไมต่ํากวารอยละสอง หรือไมสูงกวารอยละสิบของวงเงิน หรือราคาพัสดุแลวแตกรณี
ขอ 44 การกําหนดหลักประกันตามขอ 43 จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวด
ราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได
ในกรณีที่มีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวด
ราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได
ขอ 45 ในกรณีท่สี วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา หรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน
ขอ 46 ใหสหกรณคืนหลักประกันใหแกผเู สนอราคา คูสัญญา หรือผูคํา้ ประกันตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) หลักประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันดังนี้
ก. ผูเสนอราคารายที่ไมไดรับ การคั ดเลือก ใหคืน ภายใน 15 วั น นับ แต วัน พิ จารณาผลการ
ประกวดราคาแลวเสร็จ
ข. ผูเสนอราคารายที่สหกรณรับราคาและตกลงซื้อหรือจาง ใหคืนเมื่อไดทําสัญญาหรือไดมีการ
รับใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจางแลว
(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วันทํา
การ นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การคื น หลั กประกั นที่ เป น หนั งสือค้ํ าประกัน ของธนาคาร ในกรณี ที่ผูเสนอราคาหรือคู สัญ ญาไม ม ารั บภายใน
กําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหรือหนังสือค้ําประกัน ใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
หรือโดยวิธีอื่นก็ได พรอมกับแจงใหธนาคารผูค้ําประกันทราบดวย

หลักประกัน
ขอ 47 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ค (แคชเชียรเช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจาย
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ 48 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ในการจัดซื้ อจัดจ างให สหกรณ ปฏิ บัติใหเปน ไปตามระเบี ยบนี้ เวนแต สหกรณ ไดรับเงิน อุ ดหนุน จากหน วยงาน
ราชการใหถือปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานราชการผูใหเงินอุดหนุนนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
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