
 

 ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย   จํากัด 

วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ   

พ.ศ. 2562 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 74(16) และขอ105 (10)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 11 เมษายน  2562   ไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดซ้ือและจัดจาง

ของสหกรณ โดยมีความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย   จํากัด วาดวยการจัดซ้ือและจัด

จางของสหกรณ พ.ศ.2562” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 12 เมษายน  2562 เปนตนไป 

 

หมวดท่ี 1 

นิยาม 

ขอ   3  ในระเบียบนี้ 

    “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการซ้ือการจางของสหกรณตามระเบียบนี้ 

  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด หรือผูปฏิบัติหนาท่ี

รักษาการผูจัดการหรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมายทําหนาท่ีผูจัดการ 

  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณ  

  “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ   ท่ีดิน  อาคาร  และสิ่งกอสราง แตไมรวมถึงสินคา

ในธุรกิจซ้ือหรือธุรกิจขายของสหกรณ 

  “วัสดุ”  หมายความวา ของใชท่ีมีสภาพใชสิ้นเปลืองและหมดไป แบงเปน 3 ประเภท คือ 

ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ 

ใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง 

หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 
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ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ

หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ 

  “ครุภัณฑ” หมายความวา สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน 

เม่ือชํารุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

  “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางออกแบบและควบคุม

งาน การเชา และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

  “การซ้ือ”  หมายความวา  การซ้ือพัสดุทุกชนิด  และบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ  แตไมรวมถึง

การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

  “การจาง”  หมายความวา  การจัดจางทําพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจางทําของ 

การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ 

  “การจางออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความวา  การจัดจางบริการจากนิติบุคคลหรือ

บุคคลธรรมดา ท่ีประกอบธุรกิจดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร และอ่ืนๆ 

                   “ใบสั่งซ้ือ” หมายความวา เอกสารท่ีออกโดยสหกรณเพ่ือสั่งซ้ือพัสดุจากผูขายโดยระบุ

รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือ 

“ใบสั่งจาง” หมายความวา เอกสารท่ีออกโดยสหกรณเพ่ือสั่งจางโดยระบุรายละเอียดของ

งานท่ีจะจาง 

“เจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา  เจาหนาท่ีท่ีสหกรณแตงต้ังใหมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ

หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 

  “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา  ผูจัดการท่ีสหกรณแตงต้ังใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี

พัสดุใหมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 2 

การจัดซ้ือและการจัดจาง 

ขอ 4 ใหคณะกรรมการจัดทําโครงการหรือแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจายประจําป

เสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกอน  ยกเวนกรณีจําเปน  เชน  การจัดซ้ือจัดจางท่ีจะตองกระทําเปนการ

เรงดวน  ถาหากลาชาอาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

ขอ 5 การจัดซ้ือและการจัดจาง กระทําได 4 วิธี คือ 

(1) วิธีตกลงราคา 

(2) วิธีสอบราคา 

(3) วิธีประกวดราคา 

(4) วิธีพิเศษ 
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         ขอ  6  รายงานขอซ้ือหรือขอจาง กอนดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือ

สิ่งกอสรางตามขอ 35 ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามรายการ ดังตอไปนี้  

(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 

(2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง  

(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุด 

ภายในระยะเวลา 2 ปบัญชีของสหกรณ  

(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน 

ชวยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจาง 

ในครั้งนั้น   

(5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

(6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น  

(7) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือจาง 

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  

การ ซื ้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 50,000 1 บาท และการซ้ือ 

หรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีสหกรณ

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 

วิธีตกลงราคา 

ขอ  7  วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 200,000   2  บาท 

ขอ  8  การซ้ือและการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และใหผูจัดการเปนผูอนุมัติการ

ซ้ือและการจาง ภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว 

วิธีสอบราคา 

ขอ  9  วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือและการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 .3 บาท    แตไมเกิน

2,000,000  4  บาท 

ขอ 10 การซ้ือและการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา โดย

อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 

(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการซ้ือและจํานวนท่ีตองการ หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดและปริมาณงานท่ีตองการจาง 

 ในกรณีท่ีจําเปนตองดูสถานท่ี หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบ ใหกําหนดสถานท่ี 

วันเวลาท่ีนัดหมายไวดวย 
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(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงตองมีอาชีพหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอราคา

แสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

(3) ในกรณีจําเปน ใหระบุใหผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ

ละเอียด พรอมกับใบเสนอราคาดวยก็ได 

(4) ในกรณีจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหมีขอกําหนดไวดวยวาสหกรณจะไมรับผิดชอบ

ในความเสียหายใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนั้น 

(5) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมท้ังสิ้นและราคาตอหนวย หรือตอรายการ 

พรอมท้ังระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย 

(6) แบบใบเสนอราคาใหกําหนดดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้นเปนตัวเลข

และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขหรือตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

 ในการสอบราคาจางกอสราง  ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม

ของลักษณะและประเภทของงาน  เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาดวย 

(7) กําหนดระยะเวลายื่นราคาเทาท่ีจําเปน และมีเง่ือนไขดวยวาซองเสนอราคาท่ียื่นตอ 

สหกรณและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได  

(8) กําหนดสถานท่ีสงมอบพัสดุ  และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการจัดซ้ือ)  หรือ 

กําหนดวันท่ีจะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ  (สําหรับการจัดจาง) 

(9) กําหนดสถานท่ี  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา 

(10) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย กอนยื่นตอสหกรณจาหนาซองถึง

ประธานคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น  และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซอง  

โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

 สําหรับกรณีท่ีมีการยื่นซองทางไปรษณียลงทะเบียน  ใหถือวันและเวลาท่ีสหกรณลงรับ

จากไปรษณีย  เปนเวลารับซอง 

(11) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งซ้ือ  ใบสั่งจาง

กับสหกรณ  เปนผูท้ิงงาน 

(12) ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกัน

สัญญาไวดวย 

 
1    ใหกําหนดจํานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตในวงเงินไมเกิน  50,000 บาท 
2    ใหกําหนดจํานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตในราคาไมเกิน 200,000 บาท 

3    ใหกําหนดจาํนวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตตองเปนตัวเลขจํานวนเดียวกันกับ ขอ 7 2 
4     ใหกําหนดจํานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตในราคาไมเกิน  2,000,000 บาท 
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(13) การแบงงวดงาน การจายเงิน เง่ือนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

(14) ขอสงวนสิทธิวา สหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของสหกรณ หรือของ

สหกรณอ่ืน หรือของราชการ และสหกรณทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจาง หรือเลือกซ้ือหรือจางโดยไมจําตอง

ซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป  รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา

เสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีสาเหตุท่ีเชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันใน

การเสนอราคา 

ขอ 11 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดําเนินการดังนี้ 

  (1) กอนวันเปดซองราคาไมนอยกวา 7 วัน ใหสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

และใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานของสหกรณ หรือเว็บไซตของสหกรณ

(ถามี) หรือจะสงไปขอความรวมมือปดประกาศ  ณ  สํานักงานสหกรณจังหวัด  หรือสถานท่ีราชการอ่ืนใดก็ได 

  (2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะอนุกรรมการ

เปดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรงตอ

สหกรณ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณกําหนดใหกระทําได) 

  (3) ในกรณีท่ีผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงรับไวโดยไมเปดซองพรอม

ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง สําหรับกรณีท่ียื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาท่ีสหกรณลงรับจากไปรษณีย

เปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

  (4) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเม่ือถึง

กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอ

คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาเพ่ือดําเนินการตอไป 

วิธีประกวดราคา 

ขอ 12 วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือและการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000    5   บาท ข้ึนไป 

ขอ 13   การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกาศประกวด

ราคา โดยมีรายการทํานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แตตองมีการวางหลักประกันซองประกวดราคา

ดวย และการเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ มีสาระสําคัญดังนี้ 

(1) รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง 

(2) คุณสมบัติของผูมีสทิธิเขาประกวดราคา 

(3) กําหนดวัน  เวลา รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 

(4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา  และราคาของเอกสาร 

 
---------------------------------------------------- 

5    ใหกําหนดจํานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตตองเปนจํานวนเดียวกับกับขอ  9 4 
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ขอ 14 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ สํานักงาน

ของสหกรณหรือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี) และหากเห็นสมควรจะสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือ

ประกาศทางหนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ใหทําได และควรดําเนินการกอนวันรับซองประกวดราคา 

ไมนอยกวา  15 วัน 

ขอ 15 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ใหกระทํา  ณ  สถานท่ีท่ีผูตองการ

สามารถติดตอไดสะดวก  จะตองจัดเตรียมใหพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขาย

หรือรับจางทํางานนั้น  โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนในการใหหรือขาย  ในกรณีท่ีมีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควร

กับคาใชจายท่ีสหกรณตองเสียไปในการจัดทําเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  และมีการประกวดราคาครั้งใหม  ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร

ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน  มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวด

ราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

ขอ 16 กอนวันเปดซองประกวดราคา  หากมีความจําเปนท่ีจะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติม

เพ่ือประโยชนแกสหกรณ  หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญ  

ซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาต้ังแตตน  ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  และดําเนินการ

ตามขอ 14   โดยอนุโลม  กับแจงเปนหนังสือใหผูท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย  

และหากเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกําหนดเดิมใหเลื่อนวัน  เวลารับซอง  

ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา  ตามความจําเปนดวย 

ขอ 17 นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ 16 เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิให

รนหรือเลื่อนหรอืเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประกวดราคา 

วิธีพิเศษ 

ขอ 18 วิธีพิเศษ  ไดแกการซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 6 บาท และใหกระทําได

เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 

ก. การซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

(1)  เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ 

(2) เปนพัสดุท่ีมีขายเฉพาะแหง  หรือจําเปนตองซื้อจากผูผลิต  หรือผูแทนจําหนาย

โดยตรง 

(3) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  หรือดําเนินการโดยผานองคการ

ระหวางประเทศ 

 
6   ใหกําหนดจาํนวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ แตตองเปนจํานวนเดียวกันกบัขอ 7 2 และขอ 9 3 
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(4) เปนพัสดุท่ีมีลักษณะของการใชงาน  หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุ

ยี่หอเปนการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล  หรือเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลว  ไมไดผลดี 

 ข. การจางโดยวิธีพิเศษ 

 (1) เปนงานท่ีตองจางชาง หรือหนวยงาน ผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ 

(2) เปนงานท่ีตองการทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 

(3) เปนงานท่ีมีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย 

(4) เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลว  ไมไดผลดี 

ขอ 19 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเจาหนาท่ีพัสดุและหรือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ทําบันทึก

พรอมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจําเปนตามขอ 18 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ  

เม่ือไดรับอนุมัติใหทําการจัดหาโดยวิธีพิเศษแลว  ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดซ้ือ

หรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ  เพ่ือดําเนินการตามขอ 29  และขอ 30 ตอไป 

ขอ 20 การจัดซ้ือหรือการจัดจางตามขอ 7  ขอ 9  และขอ 12  ใหผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจาง

กระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไว การแบงซ้ือหรือแบงจาง โดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือใหวงเงิน

ตํ่ากวาท่ีกําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได 

 

หมวดท่ี  3 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ 21 ในการดําเนินการ ซ้ือหรือการจางในแตละครั้ ง ใหคณะกรรมการพิจารณาแตง ต้ัง

คณะอนุกรรมการข้ึนคณะละอยางนอย 3 คน  คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ตองมีอนุกรรมการท่ีแตงต้ังจาก

กรรมการดําเนินการเปนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และใหประธาน

อนุกรรมการ ตองเปนอนุกรรมการท่ีไดรับแตง ต้ังจากกรรมการ เ พ่ือปฏิบั ติตามระเบียบนี้  ให มี

คณะอนุกรรมการแลวแตกรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา 

(2) คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

(5) คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจาง 

   ในการซ้ือหรือการจางครั้งเดียวกัน  ผูไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแลว  หามเปน

อนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 
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ขอ 22   ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแตละคณะ  ตองมีอนุกรรมการมาพรอมกัน

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด  ใหประธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแตละคน

มีหนึ่งเสียงในการลงมติ 

 มติของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหถือเสียงขางมาก  หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะ 

อนุกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกลาว  ถามีการตอรองราคาการจัดซ้ือหรือการจัดจาง  ให

ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น  ตองอยูรวมการประชุมทุกครั้ง 

ขอ 23 การจางเพ่ือกอสรางแตละครั้ง  ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ควรต้ังผูควบคุมงานให       

แตงต้ังผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง  ในกรณีท่ีลักษณะของ

งานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน  จะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะดาน  หรือเปน

กลุมบุคคลก็ได 

ขอ 24  คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม

บัญชีของผูเสนอราคาทุกราย  แลวใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในแบบเสนอราคาและเอกสาร

ประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ

รายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม  (2)  ท่ีมีคุณภาพและ

คุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ  และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ีคัดเลือกไวแลว  ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด  

                          ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาว  ไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณในเวลาท่ี

กําหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

(4) ใหคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พรอมดวย

เอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติตอไป 

ขอ 25 คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไวท่ี 

หนาซองวาเปนของผูใด 

(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน  และใหเจาหนาท่ีการเงินออก

ใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 

(3) รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังพัสดุ ตัวอยาง  

แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
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(4) เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตางๆ 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(5) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของ

ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  ตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  และใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ

ไวในแบบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(6) สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการ

ดําเนินการ  ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที  ในวันเดียวกัน 

ขอ 26  คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุ 

ตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคา 

                   ในการพิจารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได  

แตจะใหผูเสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 

(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว 

ตาม (1) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ  แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายท่ี

คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมมาทําสัญญา  หรือรับใบสั่งซ้ือหรือรับใบสั่งจาง 

กับสหกรณในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่า 

รายถัดไปตามลําดับ 

(3) ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น

พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 27 ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด  ใหเสนอ

คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม  หากคณะกรรมการเห็นวา  

การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ  แลวแตกรณีก็ได 

ขอ 28 ในการซ้ือหรือการจางท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการ

เฉพาะ  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ  ท้ังนี้  ใหกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไว

ในเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 

ขอ 29 คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีเปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดของหนวยงานตนสังกัด ใหดําเนินการซ้ือโดยวิธี 

เจรจาตกลงราคา 
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(2) ในกรณีเปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ  ใหเชิญผูมีอาชีพ

ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้น  ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ี

คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(3) ในกรณีเปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปน ตอง

ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ

ขายพัสดุนั้นโดยตรง  หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือ  เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคา

ท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(5) ในกรณีพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของท่ีดิน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาผูเสนอราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีคณะ 

อนุกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

ใหคณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสาร 

ท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ 30 คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีเปนงานท่ีตองจางชางหรือหนวยงานผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญ 

เปนพิเศษ ใหเชิญชางหรือหนวยงาน ผูมีฝมือหรือมีความชํานาญดังกลาวมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ี

เสนอนั้นยังสูงกวาราคาซ่ึงคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(2) ในกรณีเปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ ให

ดําเนินการโดยเร็ว ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวา

ราคาในทองถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณได หรือราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(3) ในกรณีเปนงานท่ีมีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย ใหเชิญผูชํานาญในกิจการนั้นมา

เสนอราคา และใหดําเนินการเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง

ทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให

ตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

ใหคณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสาร 

ท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ 
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อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจาง  

          ขอ 31  การสั่งซ้ือหรือสั่งจางครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการเปน

ผูอนุมัติ และเปนอํานาจของผูจัดการลงนามสั่งซ้ือหรือสั่งจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท หากวงเงินเกินกวา 

10,000 บาท ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซ้ือหรือสั่งจาง  

การตรวจรับพัสดุ 

ขอ 32 คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้ 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สํานักงานของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญา  หรือขอตกลง 

(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาให

คําปรึกษา  หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได 

ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได  ใหตรวจนับตามหลัก

วิชาการสถิติ 

(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการให

เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

(4) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายและผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุ

ถูกตองครบถวน  ต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจาง นําพัสดุท่ีถูกตองครบถวนมาสงและรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(5) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือสงมอบครบ

จํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ี

ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน  3  วันทําการ นับแตวันท่ีตรวจพบ  

แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิของสหกรณท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจาง  ในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวน  หรือไมถูกตองนั้น   

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 

ขอ 33 คณะอนุกรรมการตรวจการจาง  มีหนาท่ีดังนี้ 

1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงาน 

รายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป

และรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ          

ผูควบคุมงาน  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ   

2) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน

คณะอนุกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไป

โดยเร็วท่ีสุด 
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(3) เม่ือตรวจแลวเห็นวาเปนการถูกตองครบถวน เปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  

และขอกําหนดในสัญญา  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางท่ีถูกตองครบถวน

นั้นและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ 

มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ มอบใหเจาหนาท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือเบิกจายเงินตามระเบียบ แลวรายงานให

คณะกรรมการทราบ 

  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมด  หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  

และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือพิจารณาแลว   

แตกรณี 

ขอ 34 ผูควบคุมงาน  ตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ มีความรูความชํานาญงานการ

กอสรางใหเหมาะสมกับงานการกอสรางนั้นๆ และโดยปกติจะตองมีคุณสมบัติไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และใหผูควบคุมงานมีหนาท่ีดังนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้นๆ  

ทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียด  หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ

ขัดกัน  หรือเปนท่ีคาดหมายไดวา  ถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอกําหนด

ในสัญญา  แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี  หรือไมปลอดภัย ใหสั่ง

พักงานนั้นไวกอน  แลวรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมท้ังผล

การปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

วัสดุท่ีใชดวย 

(4)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงาน         

แตละงวด  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม  ใหคณะอนุกรรมการ

ตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

การดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง 

ขอ 35 กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใหทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา

ตามรายการตอไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 

(2) รายละเอียดของท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางท่ีตองการซ้ือ เชน จํานวนเนื้อท่ี ทองท่ีท่ีต้ังของ

ท่ีดิน  หรือสิ่งกอสราง ลักษณะของท่ีดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เปนตน 
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(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีนั้น 

(4) ราคาซ้ือขายของท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใกลเคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั้งหลังสุด ประมาณ  

3 ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพยของบริษัท 

(5) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือ 

ท่ีจะซ้ือในครั้งนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาว  ใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในครั้งนั้น 

(6) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 

(7) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือ    

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

การซ้ือท่ีดิน  และหรือสิ่งกอสราง  ใหติดตอกับเจาของโดยตรง  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  หรือ

ประเพณีนิยมของทองถ่ิน 

ขอ 36 เม่ือคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ 35 แลว ใหดําเนินการตาม

วิธีการซ้ือหรือวิธีการจางนั้นตอไป 

หมวดท่ี  4 

สัญญาและหลักประกัน 

สัญญา 

ขอ 37 การซ้ือ การจาง ใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง

ถาเปนการซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา จะไมทําใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง หรือสัญญาไวตอกันก็ได 

 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน  เวนแตการซ้ือหรือการจาง  

ในกรณีดังตอไปนี้ จะทําเปนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางแทนการทําสัญญาก็ได 

(1) การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ 

(2) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวนแตคณะกรรมการเห็นสมควรจะใหทํา

เปนสัญญาไวตอกันแทนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง ก็ใหทําได 

ขอ 38  การทําสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง ใหกําหนดคาปรับ ดังตอไปนี้ 

(1) การจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน 

 เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 1 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 

(2) การจางบริการซ่ึงกําหนดใหทํางานจาง สงมอบเปนรายเดือนหรือรายงวดใหกําหนด

คาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาคาจางแตละเดือน หรือแตละงวด 

ดังกลาว แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 50 บาท 

(3) การจางทําสิ่งของท่ีมีปริมาณหลายชิ้น และแตละชิ้นสมบูรณไดในตัวเอง ซ่ึงสามารถ

นําไปใชงานได ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 1 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  แต

จะตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 
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(4) การซ้ือสิ่งของใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตราตายตัวรอยละ 0.5  ของราคาพัสดุ

ท่ียังไมไดรับมอบ 

             ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไม

สามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แตยังขาดสวนประกอบ

บางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย    

ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

ขอ 39  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ให

อยูในอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้  

  (1)  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสหกรณ  

  (2) เหตุสุดวิสัย  

  (3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย  

 ใหสหกรณระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน 

นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพ่ือ ขอลดหรืองด       

คาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือ สหกรณทราบดีอยู

แลวต้ังแตตน 

ขอ 40 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง หากมีความจําเปนตองเพ่ิมหรือลด

วงเงิน  หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของ  หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป 

ขอ 41 การใชสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจาง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจาง

ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ หรือผูขายไมสามารถสงมอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจาง 

 การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีเปน

ประโยชนแกสหกรณโดยตรง  หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของสหกรณในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญา  หรือ

ใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางนั้นตอไป  ท้ังนี้  ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ขอ 42 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติใหกําหนดเปนมูลคาเปนจํานวนเต็ม ใน

อัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งนั้น  ใหคณะกรรมการมีอํานาจใชดุลพินิจใหเพ่ิมหรือลด

จํานวนอัตราการวางหลักประกันได  แตจะตองไมตํ่ากวารอยละสอง  หรือไมสูงกวารอยละสิบของวงเงิน  หรือ

ราคาพัสดุแลวแตกรณี 

ขอ 43 การกําหนดหลักประกันตามขอ 42 จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา หรือ

เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาในเอกสารสอบราคา  หรือเอกสาร

ประกวดราคา  หรือสัญญา  ก็ใหอนุโลมรับได 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการจดัซื้อและจัดจางของสหกรณ 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
 

 

 

 

ขอ 44 ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา หรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน 

ขอ 45 ใหสหกรณคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา  หรือผูคํ้าประกันตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

(1) หลักประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคา หรือผูคํ้าประกันดังนี้ 

ก. ผูเสนอราคารายท่ีไมไดรับการคัดเลือก ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาผล

การประกวดราคาแลวเสร็จ  

ข.  ผูเสนอราคารายท่ีสหกรณรับราคาและตกลงซ้ือหรือจาง ใหคืนเม่ือไดทําสัญญาหรือ

ไดมีการรับใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจางแลว 

(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน  

15 วันทําการ นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับ

ภายในกําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหรือหนังสือคํ้าประกัน  ใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน  หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได  พรอมกับแจงใหธนาคารผูคํ้าประกันทราบดวย 

หลักประกัน 

ขอ 46 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด 

(2) เช็ค (แคชเชียรเช็ค) หรือต๋ัวแลกเงิน (ดราฟต) ท่ีธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจาย 

(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ขอ 47 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

ในการจัดซ้ือจัดจางใหสหกรณปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ เวนแตสหกรณไดรับเงินอุดหนุนจาก

หนวยงานราชการใหถือปฏิบัติเปนไปตามเง่ือนไขของหนวยงานราชการผูใหเงินอุดหนุนนั้น 

 

             ประกาศ ณ วันท่ี 11 เมษายน  พ.ศ. 2562 

              

 

  

 (นายหนู  กมลสินธ) 

              ประธานกรรมการ 

                  สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 
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