
 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย การจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ 

พ.ศ. 2561 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 65(8) และขอ 87(10) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด

ที่ 49 ครั้งท่ี 2 วันที่ 26 มกราคม 2561 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ โดยมีความดังตอไปน้ี 

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการจัดซื้อจัดจางของ

สหกรณ พ.ศ. 2561  

 ขอ  2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 

 ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2559 บรรดาระเบียบ

มติประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไว ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวดท่ี 1 

นิยาม 

 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”  หมายความวา   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   

“ประธานกรรมการ” หมายความวา   ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

จํากัด หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน

ประธานกรรมการ 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย 

สรุนิทร จํากัด 

    “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา     คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการซื้อการจางของสหกรณ  

ตามระเบียบนี้ 

  “ผูจัดการ”   หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

หรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการผูจัดการหรือผูท่ี

คณะกรรมการมอบหมายทําหนาที่ผูจัดการ    

  “เจาหนาที่”  หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

จํากัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใน 

ตําแหนงเจาหนาที่สหกรณ 

  “พัสดุ”   หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสราง แตไม 

รวมถึงสินคาในธุรกิจซ้ือหรือธุรกิจขายของสหกรณ 

  “วัสดุ”   หมายความวา ของใชที่มีสภาพใชสิ้นเปลืองและหมดไป แบงเปน  

3 ประเภท คือ 



  ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 

หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา 

  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมส้ินเปลืองหมดไป แปร

สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 

  ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ

การซอมแซมบํารุงรกัษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดงัเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ 

  “ครภุัณฑ”  หมายความวา ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช 

งานยืนนาน เมื่อชํารุดเสยีหายแลวสามารถซอมแซม 

ใหใชงานไดดังเดิม 

  “การพัสดุ”  หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางออกแบบและ 

ควบคมุงาน การเชา และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนด

ไวในระเบียบนี้ 

  “การซ้ือ”  หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แต 

ไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

  “การจาง”  หมายความวา การจัดจางทําพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัด 

จางทําของการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และการจางเหมาบริการ 

  “การจางออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความวา  การจัดจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล  

ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจดานงานออกแบบ   

และควบคุมงานกอสรางอาคาร และอ่ืนๆ 

  “ใบส่ังซื้อ”  หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพ่ือสั่งซื้อพัสดุจากผูขาย 

โดยระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 

  “ใบส่ังจาง”  หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพ่ือสั่งจางโดยระบุ 

รายละเอียดของงานที่จะจาง 

“เจาหนาที่พัสดุ”  หมายความวา เจาหนาท่ีที่สหกรณแตงต้ังใหมีหนาท่ีเก่ียวกับการ 

พัสดุหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 

  “หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา ผูจัดการที่สหกรณแตงต้ังใหเปนหัวหนาเจาหนาที่ 

พัสดุใหมีหนาที่เก่ียวกับการพัสดหุรือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

พัสดุตามระเบียบนี้ 
 

หมวดท่ี 2 

การจัดซื้อและการจัดจาง 

 ขอ  5  ใหคณะกรรมการจัดทําโครงการหรือแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจายประจําปเสนอใหที่

ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกอน ยกเวนกรณีจําเปน เชน การจัดซื้อจัดจางที่จะตองกระทําเปนการเรงดวน ถาหากลาชา

อาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

 

 



 ขอ  6  การจัดซ้ือและการจัดจาง กระทาํได 4 วิธี คือ 

  (1) วิธีตกลงราคา 

  (2) วิธีสอบราคา 

  (3) วิธีประกวดราคา 

  (4) วิธีพิเศษ 

 ขอ  7  รายงานขอซื้อหรือขอจาง กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางตาม

ขอ 35 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามรายการ ดังตอไปนี้ 

  (1) เหตผุลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 

  (2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือหรืองานที่จะจาง 

  (3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปบัญชีของสหกรณ 

  (4 ) วงเงิน ท่ี จะซื้ อห รือจ างโดยให ระบุ วง เงิน งบประมาณ  วงเงินตาม โครงการเงิน กู ห รือ                        

เงินชวยเหลือท่ีจะซื้อหรือจางในคร้ังนั้นท้ังหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง             

ในครั้งนั้น 

  (5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุน้ัน หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 

  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตผุลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 

  (7) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจางการออก

ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท และการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ

กรณีเรงดวน ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีสหกรณผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันจะทํา

รายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 
 

วิธีตกลงราคา 

 ขอ  8  วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาไมเกิน 200,000 บาท  

 ขอ  9  การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีพัสดุที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และใหผูจัดการเปนผูอนุมัติการซ้ือและการจาง ภายใน

วงเงนิท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว 
 

วิธีสอบราคา 

 ขอ  10  วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือและการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท 

 ขอ  11  การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา โดยอยางนอยให

แสดงรายการดังตอไปนี้ 

  (1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปและรายการละเอียด

และปรมิาณงานท่ีตองการจาง 

  ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานท่ี หรือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบ ใหกําหนดสถานที่วันเวลาท่ีนัด

หมายไวดวย 

  (2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงตองมีอาชีพหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐาน

ดังกลาวดวย 



  (3) ในกรณีจําเปน ใหระบุใหผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด พรอม

กับใบเสนอราคาดวยก็ได 

  (4) ในกรณีจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหมีขอกําหนดไวดวยวาสหกรณจะไมรับผิดชอบในความ

เสยีหายใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางน้ัน 

  (5) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวย หรือตอรายการพรอมท้ังระบุ

หลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย 

  (6) แบบใบเสนอราคาใหกําหนดดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งส้ินเปนตัวเลขและตองมี

ตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขหรือตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

  ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและ

ประเภทของงาน เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาดวย 

  (7) กําหนดระยะเวลาย่ืนราคาเทาท่ีจําเปน และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาท่ียื่นตอสหกรณและ

ลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได 

  (8) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการจัดซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะ

เริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจัดจาง) 

  (9) กําหนดสถานท่ี วัน เวลา เปดซองสอบราคา 

  (10) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย กอนย่ืนตอสหกรณจาหนาซองถึงประธาน

คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งน้ัน และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองโดยสงเอกสารหลักฐาน

ตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

  สําหรับกรณีที่มีการย่ืนซองทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวันและเวลาที่สหกรณลงรับจากไปรษณีย 

เปนเวลารับซอง 

  (11) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจางกับสหกรณ 

เปนผูทิ้งงาน 

  (12) ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกันสัญญาไวดวย 

  (13) การแบงงวดงาน การจายเงิน เง่ือนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

  (14) ขอสงวนสิทธิวา สหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูทิ้งงานของสหกรณ หรือของสหกรณ

อ่ืน หรือของราชการ และสหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซ้ือหรือจางจากผู

เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีสาเหตุ

ที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  

 ขอ  12  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดาํเนินการดังนี้ 

  (1) กอนวันเปดซองราคาไมนอยกวา 7 วัน ใหสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคา

ไปยังผูมีอาชีพขยายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําไดและใหปดประกาศเผยแพร

การสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ หรือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี) หรือจะสงไปขอความรวมมือปด

ประกาศ ณ สาํนักงานสหกรณจังหวัด หรือสถานท่ีราชการอ่ืนใดก็ได 

  (2) ในการย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะอนุกรรมการเปดซองสอบ

ราคาการซ้ือหรือการจางครั้งน้ัน และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองสอบราคาโดยย่ืนโดยตรงตอสหกรณ หรือสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณกําหนดใหกระทําได) 



  (3) ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงรับไวโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและ

เวลาที่รับซอง สําหรับกรณีท่ีย่ืนซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาท่ีสหกรณลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และให

สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

  (4) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปด

ซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองสอบราคาพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาเพ่ือ

ดําเนินการตอไป 
 

วิธีประกวดราคา 

 ขอ  13  วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อและการจางครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท ข้ึนไป 

 ขอ  14  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศประกวดราคา โดยมี

รายการทํานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แตตองมีการวางหลักประกันซองประกวดราคาดวย และการเผยแพร

เอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ มีสาระสําคัญดังนี้ 

  (1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานท่ีตองการจาง 

  (2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 

  (3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 

  (4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา และราคาของเอกสาร 

 ขอ  15  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ สํานักงานของ

สหกรณหรือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี) และหากเห็นสมควรจะสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือประกาศทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ใหทําได และควรดําเนินการกอนวันรับซองประกวดราคา ไมนอยกวา 15 วัน 

 ขอ  16  การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ใหกระทํา ณ สถานท่ีที่ผูตองการสามารถ

ติดตอไดสะดวก จะตองจัดเตรียมใหพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานน้ัน 

โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนในการใหหรือขาย ในกรณีท่ีมีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่สหกรณตองเสียไปใน

การจัดทําเอกสารประกวดราคาน้ัน 

 กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน และมีการประกวดราคาครั้งใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคา

ในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อ

เอกสารประกวดราคาอีก 

 ขอ  17  กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนท่ีจะตองช้ีแจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ

ประโยชนแกสหกรณ หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไว

ในเอกสารประกวดราคาต้ังแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม และดําเนินการตามขอ 15 โดยอนุโลม กับ

แจงเปนหนังสือใหผูท่ีขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย และหากเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถ

ย่ืนซองประกวดราคาไดทันตามกําหนดเดิมใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา ตามความ

จําเปนดวย 

 ขอ  18  นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ 17 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประกวดราคา 

 

 

 
 



วิธีพิเศษ 

 ขอ  19  วิธีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงซึ่งมรีาคาเกิน 200,000 บาท และใหกระทําไดเฉพาะกรณี

หนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

  ก. การซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

   (1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ 

   (2) เปนพัสดุท่ีมีขายเฉพาะแหง หรือจําเปนตองซ้ือจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรง 

   (3) เปนพัสดุที่จําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง

ประเทศ 

   (4) เปนพัสดุท่ีมีลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุย่ีหอเปน

การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล หรือเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลว ไมไดผลดี 

  ข. การจางโดยวิธีพิเศษ 

   (1) เปนงานท่ีตองจางชาง หรือหนวยงาน ผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ 

   (2) เปนงานท่ีตองการทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 

   (3) เปนงานท่ีมีผูชํานาญในกิจการน้ันนอยราย 

   (4) เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลว ไมไดผลดี 

 ขอ  20  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเจาหนาที่พัสดุและหรือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ทําบันทึกพรอมช้ีแจง

รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนตามขอ 19 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการเมื่อไดรับอนุมัติใหทําการ

จัดหาโดยวิธีพิเศษแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ เพ่ือดําเนินการ

ตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป 

 ขอ  21  การจัดซ้ือหรือการจัดจางตามขอ 8 ขอ 10 และขอ 13 ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางกระทําโดยวิธีท่ี

กําหนดไว การแบงซื้อหรือแบงจาง โดยลดวงเงนิท่ีจะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีใดวิธี

หนึ่ง หรือเพ่ือใหอํานาจส่ังซื้อสั่งจางเปล่ียนไป จะกระทํามิได 
 

หมวดท่ี 3 

คณะอนุกรรมการ 

 ขอ  22  ในการดําเนินการซ้ือหรือการจางในแตละคร้ัง ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน

คณะละอยางนอย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหน่ึงๆ ตองมีอนุกรรมการท่ีแตงต้ังจากกรรมการดําเนินการเปนจํานวนไม

นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนคณะอนุกรรมการคณะน้ันๆ และใหประธานอนุกรรมการตองเปนอนุกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง

จากกรรมการ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหมีคณะอนุกรรมการแลวแตกรณีคือ 

  (1) คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา 

  (2) คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

  (3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

  (4) คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

  (5) คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

  (6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  (7) คณะอนุกรรมการตรวจการจาง 



 ในการซื้อหรือการจางคร้ังเดียวกัน ผูไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแลว หามเปนอนุกรรมการ

ในคณะอ่ืนอีก 

 ขอ  23  ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ตองมีอนุกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวา

ก่ึงหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด ใหประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแตละคนมีหน่ึงเสียงในการลงมติ 

 มติของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหถือเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะอนุกรรมการ

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกลาว ถามีการตอรองราคาการจัดซ้ือหรือกการจัดจาง ใหประธาน

คณะอนุกรรมการคณะน้ัน ตองอยูรวมการประชุมทุกครั้ง 

 ขอ  24  การจางเพ่ือกอสรางแตละคร้ัง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ควรต้ังผูควบคุมงานใหแตงต้ังผูควบคุม

งานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง ในกรณีท่ีลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตอง

ใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะดาน หรอืเปนกลุมบุคคลก็ได 

 ขอ  25  คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดังน้ี 

  (1) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา

ทุกรายโดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย 

แลวใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

  (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอคารา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด 

แลวคดัเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปน

ประโยชนตอสหกรณ และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาว ไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณในเวลาที่กําหนดตาม

เอกสารสอบราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลาํดับ 

  (4) ใหคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่

ไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติตอไป 

 ขอ  26  คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้ 

  (1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึกไวท่ีหนาซองวา

เปนของผูใด 

  (2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับใหแกผู

ย่ืนซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

  (3) รับเอกสารตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังพัสดุ ตัวอยางแคตตาล็อก หรือ

แบบรูปและรายการละเอียด หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 

  (4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่

กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

  (5) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา

ทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ท่ีกําหนด และใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในแบบเสนอราคา และ

เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

  (6) สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการ 

ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน 



 ขอ  27  คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหนาท่ีดังน้ี 

  (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุ ตัวอยาง           

แคตตาล็อก หรอืแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

  ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอ

ราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคญัที่เสนอไวแลวมิได 

  (2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (1) ซึ่งมี

คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอ

ราคาตํ่าสุด 

  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมมาทําสัญญา หรือรับใบส่ังซ้ือหรือรับใบสั่งจางกับสหกรณในเวลา

ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

  (3) ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย

เอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ  28  ในกรณี ไมมีผู เสนอราคา หรือมีแตไม ถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ กําหนด ให เสนอ

คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม หากคณะกรรมการเห็นวาการประกวด

ราคาใหมจะไมไดผลดี จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ แลวแตกรณีก็ได 

 ขอ  29  ในการซ้ือหรือการจางที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ให

อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวในเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคาดวย 

 ขอ  30  คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (1) ในกรณี เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหนวยงานตนสังกัด ให ดําเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจา          

ตกลงราคา 

  (2) ในกรณีเปนพัสดุท่ีตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุน้ัน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้น ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให

ตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

  (3) ในกรณีเปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปน ตองระบุย่ีหอเปน

การเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2) โดยอนโุลม 

  (4) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น

โดยตรง หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ

เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

  (5) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของท่ีดินโดยตรงมา

เสนอราคา หากเห็นวาผูเสนอราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให

ตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

  ใหคณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ

ไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 



 ขอ  31  คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (1) ในกรณีเปนงานท่ีตองจางชางหรือหนวยงานผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ ให

เชิญชางหรือหนวยงาน ผูมีฝมือหรือมีความชํานาญดังกลาวมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาซ่ึง

คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

  (2) ในกรณีเปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ ใหดําเนินการโดยเร็ว 

ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาท่ี

ประมาณได หรอืราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

  (3) ในกรณีเปนงานที่มีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย ใหเชิญผูชํานาญในกิจการน้ันมาเสนอราคา และ

ใหดําเนินการเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

  (4) ในกรณีเปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานน้ัน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะ

ทําได 

  ใหคณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี

ไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ 
 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 

 ขอ  32  การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหน่ึงโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ และเปน

อํานาจของผูจัดการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท หากวงเงินเกินกวา 10,000 บาท ใหเปนอํานาจ

ของประธานกรรมการลงนามส่ังซ้ือหรือส่ังจาง 
 

การตรวจรับพสัดุ 

 ขอ  33  คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีดังน้ี 

  (1) ตรวจรับพัสด ุณ สํานักงานของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญา หรือขอตกลง 

  (2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบ

ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุน้ัน

ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒนิั้นๆ ก็ได 

  ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจนับตามหลักวิชาการสถิติ 

  (3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 

  (4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายและผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุถูกตอง

ครบถวน ต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจาง นําพัสดุที่ถูกตองครบถวนมาสงและรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

  (5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไม

ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม 

(4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีตรวจพบ แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิของสหกรณที่จะ

ปรับผูขายหรือผูรับจาง ในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองน้ัน 

 

 
 



การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 

 ขอ  34  คณะอนุกรรมการตรวจการจาง มีหนาท่ีดงันี้ 

  (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ ผูควบคุมงานรายงาน         

โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด 

และขอกําหนดในสัญญา รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานให

คณะกรรมการทราบ 

  (2) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานคณะอนุกรรมการ

ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

  (3) เมื่อตรวจแลวเห็นวาเปนการถูกตองครบถวน เปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและ

ขอกําหนดในสัญญา ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันที่ผูรับจางสงงานจางท่ีถูกตองครบถวนน้ันและใหทํา

ใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงช่ือไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ 

มอบใหเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือเบิกจายเงินตามระเบียบ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปและรายละเอียดและขอกําหนดใน

สญัญา ใหรายงานคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลวในแตละกรณี 

 ขอ  35  ผูควบคุมงาน ตองเปนผูที่มีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ มีความรูความชํานาญงานการกอสรางให

เหมาะสมกับงานการกอสรางนั้นๆ และโดยปกติจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหผูควบคุม

งานมีหนาที่ดังนี้ 

  (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน         

ใหเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ 

  (2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือ        

เปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จ

แลว จะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงาน

คณะอนุกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

  (3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน

อยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบ 

  การบันทกึการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 

  (4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด        

ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม ใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบภายใน           

3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดน้ันๆ  
 

การดําเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

 ขอ  36  กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ใหทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตามรายการ

ตอไปนี้ 

  (1) เหตผุลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 

  (2) รายละเอียดของท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ เชน จํานวนเนื้อท่ี ทองที่ท่ีตั้งของที่ดิน หรือ

สิ่งกอสราง ลักษณะของท่ีดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เปนตน 

 



  (3) ราคาประเมนิของทางราชการในทองท่ีนั้น 

  (4) ราคาซื้อขายของที่ ดินและหรือส่ิงกอสราง ใกล เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด ประมาณ              

3 ราย หรือผลการประเมนิหลักทรัพยของบริษัท 

  (5) วงเงินท่ีจะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อใน

ครั้งน้ันทั้งหมด ถาไมมีวงเงนิดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น 

  (6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 

  (7) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซ้ือการออกแบบ

ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

  การซ้ือท่ีดิน และหรือสิ่งกอสราง ใหติดตอกับเจาของโดยตรง หรือดําเนินการตามกฎหมาย หรือ

ประเพณีนิยมของทองถ่ิน  

 ขอ  37  เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 36 แลว ใหดําเนินการตามวิธีการซื้อ

หรือวิธีการจางน้ันตอไป 
 

หมวดท่ี 4 

สัญญาและหลักประกันสัญญา 

 ขอ  38  การซื้อ การจางใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญาหรือใบส่ังซื้อหรือใบสั่งจาง  ถาเปน

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา จะไมทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง หรือสญัญาไวตอกันก็ได 

 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน เวนแตการซ้ือหรือการจางในกรณีดังตอไปนี้ 

จะทําเปนใบสั่งซ้ือหรือใบส่ังจางแทนการทําสัญญาก็ได 

  (1) การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ 

  (2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวนแตคณะกรรมการเห็นสมควรจะใหทําเปนสัญญา

ไวตอกันแทนใบส่ังซ้ือหรือใบสั่งจาง ก็ใหทําได 

 ขอ  39  การทําสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง ใหกําหนดคาปรับ ดังตอไปนี้ 

  (1) การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงิน

ตายตัวในอัตรารอยละ 1 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

  (2) การจางบริการซ่ึงกําหนดใหทํางานจาง สงมอบเปนรายเดือนหรือรายงวดใหกําหนดคาปรับเปน

รายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาคาจางแตละเดือน หรือแตละงวดดังกลาว แตจะตองไมตํ่ากวา

วันละ 50 บาท 

  (3) การจางทําส่ิงของที่มีปริมาณหลายช้ิน แตละช้ินสมบูรณไดในตัวเอง ซ่ึงสามารถนําไปใชงานได        

ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรบัมอบ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

  (4) การซ้ือสิ่งของใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตราตายตัวรอยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 

 ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไมสามารถใชการได

โดยสมบูรณ แมคู สัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบ

สวนประกอบที่ยังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

 ขอ  40  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจ

ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี ดงัตอไปนี้ 

 



  (1) เหตเุกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสหกรณ 

  (2) เหตสุุดวิสัย 

  (3) เหตเุกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

 ใหสหกรณระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน นับแตเหตุน้ัน

ไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือ ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาใน

ภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือ สหกรณทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 ขอ  41  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือ

เพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป 

 ขอ  42  การใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบส่ังซ้ือ หรือใบสั่งจาง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ

ทํางานไดใหแลวเสร็จ หรือผูขายไมสามารถสงมอบภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาบอกเลิก

สญัญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจาง 

 การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแก

สหกรณโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของสหกรณในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางน้ันตอไป 

ทั้งน้ี ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 ขอ  43  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติใหกําหนดเปนมูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละ

หาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้น ใหคณะกรรมการมีอํานาจใชดุลพินิจใหเพ่ิมหรือลดจํานวนอัตราการวาง

หลักประกันได แตจะตองไมตํ่ากวารอยละสอง หรอืไมสูงกวารอยละสิบของวงเงนิ หรือราคาพัสดุแลวแตกรณี 

 ขอ  44  การกําหนดหลักประกันตามขอ 43 จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวด

ราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได 

 ในกรณีที่มีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวด

ราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได 

 ขอ  45  ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา หรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน 

 ขอ  46 ใหสหกรณคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา หรือผูค้ําประกันตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (1) หลกัประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันดังนี้ 

   ก. ผูเสนอราคารายที่ไมไดรับการคัดเลือก ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาผลการ

ประกวดราคาแลวเสร็จ 

   ข. ผูเสนอราคารายที่สหกรณรับราคาและตกลงซื้อหรือจาง ใหคืนเมื่อไดทําสัญญาหรือไดมีการ

รับใบสั่งซ้ือ หรอืใบสั่งจางแลว 

  (2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วันทํา

การ นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

 การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายใน

กําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหรือหนังสือค้ําประกัน ใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได พรอมกับแจงใหธนาคารผูคํ้าประกันทราบดวย 

 

 

 
 



หลักประกัน 

 ขอ  47  หลักประกันซองหรือหลักประกันสญัญา ใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 

  (1) เงินสด 

  (2) เช็ค (แคชเชียรเช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต) ท่ีธนาคารภายในประเทศเซ็นส่ังจาย 

  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 ขอ  48  ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 ในการจัดซ้ือจัดจางใหสหกรณปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ เวนแตสหกรณไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงาน

ราชการใหถือปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานราชการผูใหเงินอุดหนุนน้ัน 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2561 

 

 

                                                              ศุภรัฐ  พูนกลา 

        (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

    ประธานกรรมการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 

 


