
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2559 

 

 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66 (8) และ      

ขอ้ 94 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 51 ครัง้ที่ 8/2559 เมื่อวนัที่ 10 มนีาคม พ.ศ.2559            

ไดก้าํหนดระเบยีบว่าดว้ยการพสัดุ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2559” 

 ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่ถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ บรรดาระเบยีบ คาํส ัง่ ประกาศและมติอื่นใด ซึ่งขดัหรือแยง้กบัระเบยีบน้ี และใหใ้ช ้

ระเบยีบ น้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 

  “สหกรณ”์ หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจ

ปตัตานี จาํกดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั  

  “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั  

  “สมาชกิสามญั” หมายถงึ สมาชกิสามญัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั  

  “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั  

  “คณะอนุกรรมการ” หมายถงึ คณะอนุกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึ้นตามระเบยีบเพื่อดาํเนินการ

เกี่ยวกบัการพสัดุตามระเบยีบน้ี  

  “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่ และลูกจา้งที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณของสหกรณ์ ตาม

ระเบยีบสหกรณ ์ว่าดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งสหกรณ์ ยกเวน้ลูกจา้งตามสญัญาจา้งเหมา  

  “พสัดุ” หมายถงึ วสัดุ ครุภณัฑ ์ยานพาหนะ ทีด่นิ อาคาร และสิ่งก่อสรา้ง แต่ไม่รวมถงึสนิคา้

ในธุรกจิซื้อหรอืธุรกจิขายของสหกรณ์  

  “การพสัดุ” หมายถงึ การซื้อ การจา้ง การยมื การควบคุม และการจาํหน่ายพสัดุ  
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  “การซื้อ” หมายถงึ การซื้อพสัดุ และบริการที่เกี่ยวเน่ือง แต่ไม่รวมถงึ การจดัหาทรพัยส์นิใน

ลกัษณะการจา้ง  

  “การจา้ง” หมายถงึ การจา้งทาํพสัดุ และใหห้มายความรวมถึงการจา้งทาํของและการรบัขน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และการจา้งเหมาบรกิาร  

 ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ จดัทาํโครงการหรือแผนการดาํเนินงานและงบประมาณเสนอที่

ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการอนุมตัก่ิอนดาํเนินการ 

 ขอ้ 6 การซื้อและการจา้ง กระทาํได ้5 วธิ ีคือ  

  (1) วธิตีกลงราคา  

  (2) วธิสีบืราคา  

  (3) วธิสีอบราคา  

  (4) วธิปีระกวดราคา  

  (5) วธิพีเิศษ  

 ขอ้ 7 วธิตีกลงราคา ไดแ้ก่ การซื้อหรอืการจา้งคร ัง้หน่ึง ซึง่มรีาคาไมเ่กนิ 100,000 บาท  

 ขอ้ 8 วธิสีบืราคา ไดแ้ก่ การซื้อหรอืการจา้งคร ัง้หน่ึง ซึง่มรีาคาเกนิ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 

200,000 บาท 

 ขอ้ 9 วิธีสอบราคา ไดแ้ก่ การซื้อหรือการจา้งคร ัง้หน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 

1,000,000 บาท  

 ขอ้ 10 วธิปีระกวดราคา ไดแ้ก่ การซื้อหรอืการจา้งคร ัง้หน่ึง ซึง่มรีาคาเกนิ 1,000,000 บาท  

 ขอ้ 11 วธิีพเิศษ ไดแ้ก่ การซื้อหรือการจา้งคร ัง้หน่ึง ซึ่งมรีาคาเกินกว่า 200,000 บาท และใหก้ระทาํได ้

เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี  

  (1) การซื้อโดยวธิพีเิศษ  

   (ก) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่า

ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบญัญตัิใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ทอ้งถิน่รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ  

   (ข) เป็นพสัดุที่ตอ้งซื้อเร่งด่วน เพื่อประโยชนต่์อการบริหารกิจการของสหกรณ์และ

หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่สหกรณ์  
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   (ค) เป็นพสัดุที่มีขายเฉพาะแห่ง หรือจาํเป็นตอ้งซื้อจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่าย

โดยตรง  

   (ง) เป็นพสัดุที่จ ําเป็นตอ้งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินกา รโดยผ่าน 

องคก์ารระหว่างประเทศ  

   (จ) เป็นพสัดุที่มลีกัษณะของการใชง้านหรือมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคที่จาํเป็นตอ้งระบุ

ยีห่อ้ เป็นการเฉพาะ ซึง่หมายความรวมถงึอะไหล ่หรอืยารกัษาโรค  

   (ฉ) เป็นพสัดุทีไ่ดด้าํเนินการซื้อโดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ล  

  (2) การจา้งโดยวธิพีเิศษ  

   (ก) เป็นงานทีต่อ้งจา้งช่างผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรอืมคีวามชาํนาญเป็นพเิศษ  

   (ข) เป็นงานทีต่อ้งทาํโดยเร่งด่วน หากลา่ชา้อาจจะเสยีหายแก่สหกรณ์  

   (ค) เป็นงานทีม่ผูีช้าํนาญในกจิการนัน้นอ้ยราย  

   (ง) เป็นงานทีไ่ดด้าํเนินการจา้งโดยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ลดี   

วธิีตกลงราคา 

 ขอ้ 12 การซื้อหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคา ใหเ้จา้หนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ตดิต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรอืผูจ้า้งโดยตรง ใหจ้ดัซื้อหรือจา้งภายในวงเงนิที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ผูม้อีาํนาจในการอนุมตัิ 

วธิีสบืราคา 

 ขอ้ 13 การซื้อหรือการจา้งโดยวธิีสบืราคา ใหเ้จา้หนา้ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการ

อย่างนอ้ย 2 คน ติดต่อผูข้ายหรือผูร้บัจา้งใหเ้สนอราคาโดยตรง หรือ โดยทางไปรษณีย ์หรือโดยวธิีอื่นใด ซึ่ง

ตอ้งใหไ้ดผู้เ้สนอราคารวมกนัแลว้อย่างนอ้ย 3 ราย ใหเ้จา้หนา้ที่เสนอประธานกรรมการดาํเนินการใหซ้ื้อหรือจา้ง    

ผูเ้สนอราคาทีถ่กูตอ้งตาม เงือ่นไขรายละเอียดและคุณลกัษณะของพสัดุหรืองานจา้งตามที่สหกรณ์กาํหนดไว ้ซึ่ง

เป็นผูเ้สนอราคาตํา่สุด 

วธิีสอบราคา 

 ขอ้ 14 การซื้อหรือการจา้งโดยวธิีสอบราคา ใหจ้ดัทาํเอกสารประกาศสอบราคาโดยอย่างนอ้ยใหแ้สดง

รายการ ดงัต่อไปน้ี  
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  (1) คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่ตอ้งการซื้อและจาํนวนที่ตอ้งการ หรือแบบรูปรายละเอียด

และปริมาณที่ตอ้งการจา้ง ในกรณีที่จาํเป็นตอ้งดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียด  เพิ่มเติมประกอบใหก้าํหนด

สถานที ่วนั เวลา ทีน่ดัหมาย ไวด้ว้ย  

  (2) คุณสมบตัิของผูเ้ขา้เสนอราคาซึ่งจะตอ้งมอีาชีพขายหรือรบัจา้งตาม (1) โดยใหผู้ ้ เสนอ

ราคาแสดงหลกัฐานดงักลา่วดว้ย  

  (3) ในกรณีจําเป็น ใหร้ะบุผูเ้ขา้เสนอราคาส่งตวัอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 

รายละเอยีดพรอ้มกบัใบเสนอราคา  

  (4) ในกรณีจาํเป็นตอ้งมกีารตรวจทดลอง ใหม้ขีอ้กาํหนดไวด้ว้ยว่าสหกรณ์ไม่รบัผดิชอบใน 

ความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการทดสอบตวัอย่างนัน้  

  (5) ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมท ัง้สิ้น และราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ 

พรอ้มท ัง้ระบหุลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่าจะพจิารณาราคารวมหรอืราคาต่อหน่วย  

  (6) แบบใบเสนอราคา กาํหนดดว้ยว่าในการเสนอราคาใหล้งราคารวมท ัง้สิ้นเป็นตวัเลข และ

ตอ้งมีตวัหนงัสือกาํกบั ถา้ตวัเลขหรือตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถ้ือตวัหนงัสือเป็นสาํคญั  ในการสอบราคาจา้ง

ก่อสรา้ง ใหก้าํหนดแบบบญัชีรายการก่อสรา้งตามความเหมาะสม ของลกัษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผู้เ้ขา้

เสนอราคากรอกปรมิาณทรพัยส์นิและราคาดว้ย  

  (7) กาํหนดระยะเวลายนืราคาเท่าทีจ่าํเป็น และมเีงือ่นไขดว้ยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อสหกรณ์

และลงทะเบยีนรบัซองแลว้จะถอนคืนไมไ่ด ้ 

  (8) กาํหนดสถานที่ส่งมอบพสัดุและวนัส่งมอบโดยประมาณ (สาํหรบัการซื้อ) หรือ  กาํหนด

วนัทีจ่ะเริ่มทาํงานและวนัแลว้เสรจ็โดยประมาณ (สาํหรบัการจา้ง)  

  (9) กาํหนดสถานที ่วนั เวลา เปิดซองราคา  

  (10) ขอ้กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาผนึกซอง จ่าหนา้ถงึประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาการซื้อหรือการจา้งคร ัง้นัน้ และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองโดยใหส้่งเอกสาร  หลกัฐานต่าง ๆ พรอ้ม

จดัทาํบญัชรีายการเอกสารเสนอไปพรอ้มกบัซองราคาดว้ย  

         สาํหรบักรณีที่มกีารยื่นซองทางไปรษณียล์งทะเบยีน ใหถ้อืวนัและเวลาที่สหกรณ์ลงรบั 

จากไปรษณียเ์ป็นเวลารบัซอง  

  (11) กาํหนดเงือ่นไขในการสงวนสทิธิ์ที่จะถอืว่า ผูท้ี่ไม่ไปทาํสญัญาหรือรบัใบส ัง่ซื้อใบส ัง่ จา้ง

กบัสหกรณเ์ป็นผูท้ิ้งงาน  
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  (12) ขอ้กาํหนดว่าผูเ้ขา้เสนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ปทาํสญัญา จะตอ้งวางหลกัประกนั

สญัญาไวด้ว้ย  

  (13) การแบง่งวดงาน การจ่ายเงนิ เงือ่นไขการจ่ายเงนิลว่งหนา้ (ถา้ม)ี และอตัราค่าปรบั  

  (14) ขอ้สงวนสิทธิว่าสหกรณ์จะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาที่เป็นผูท้ิ้ งงานของสหกรณ์และ 

สหกรณ์ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจา้ง หรือเลอืกซื้อหรือจา้ง โดยไม่จาํเป็นตอ้งซื้อหรือจา้งจาก  ผูเ้สนอราคา

ตํา่สุดเสมอไป รวมท ัง้จะพจิารณายกเลกิการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคา เสมอืนเป็นผูท้ิ้งงาน หากมเีหตุ ที่

เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระทาํไปโดยไมสุ่จริต หรอืมกีารสมยอมกนัในการเสนอราคา  

 

 ขอ้ 15 การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคา ใหส้หกรณด์าํเนินการ ดงัน้ี  

  (1) ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่นอ้ยกว่า 10 วนั ใหส้่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชีพขายหรือรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรง หรือโดยวธิี อื่นใดใหม้ากที่สุดเท่าที่ทาํไดแ้ละ

ใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ทีท่าํการของสหกรณ์  

  (2) ใหเ้จา้หนา้ทีร่บัซองสอบราคาและลงทะเบยีนซองรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและ เวลา

ที่รบัซอง ในกรณีที่ผูเ้สนอราคามายื่นซองโดยตรง สาํหรบักรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย ์ใหถ้ือวนัและเวลาที่

สหกรณล์งรบัจากไปรษณียเ์ป็นเวลารบัซอง  

  (3) ใหเ้จา้หนา้ที่เก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึงกาํหนดเวลา         

เปิดซองสอบราคาแลว้ ใหส้่งมอบซองเสนอราคา พรอ้มท ัง้รายงานผลการรบัซองต่อ  คณะอนุกรรมการเปิดซอง

สอบราคาเพือ่ดาํเนินการต่อไป   

วธิีประกวดราคา 

 ขอ้ 16 วธิปีระกวดราคา ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัทาํเอกสารประกาศประกวดราคา โดยมรีายการทาํนองเดียวกบั 

เอกสารประกาศสอบราคาตามขอ้ 12 แต่ตอ้งมกีารวางหลกัประกนัซองประกวดราคาดว้ย และการเผยแพร่

เอกสารประกวดราคา ใหจ้ดัทาํเป็นประกาศ มสีาระสาํคญัดงัน้ี  

  (1) รายการทรพัยส์นิทีต่อ้งการซื้อ หรอืงานทีต่อ้งการจา้ง  

  (2) คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ประกวดราคา  

  (3) กาํหนดวนั เวลา รบัซอง ปิดการรบัซอง และเปิดซองประกวดราคา  

  (4) สถานทีแ่ละระยะเวลาในการขอรบัหรอืขอซื้อเอกสารประกวดราคาและราคาของเอกสาร  
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 ขอ้ 17 การซื้อหรือการจา้งโดยวธิีประกวดราคา ใหปิ้ดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  ณ ที่ทาํการ

ของสหกรณ ์และหากเหน็สมควรจะส่งไปประกาศทางวทิยุกระจายเสยีงหรอืประกาศ ในหนงัสอืพมิพ ์หรือโดยวธิี

อื่นกใ็หท้าํได ้ควรดาํเนินการก่อนวนัรบัซองประกวดราคาไมน่อ้ยกว่า 20 วนั  

 ขอ้ 18 การใหห้รือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาใหก้ระทาํ ณ สถานที่ที่ผูต้ิดต่อได ้

สะดวก จะตอ้งจดัเตรยีมใหพ้อสาํหรบัความตอ้งการของผูม้าขอรบั หรือขอซื้อ โดยไม่มเีงือ่นไขอื่นในการใหห้รือ

ขาย ในกรณีทีม่กีารขายใหก้าํหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายที่สหกรณ์ตอ้งเสยีไปในการจดัทาํเอกสารประกวด

ราคานัน้  

 กรณีมีการยกเลิกประกวดราคาคร ัง้นัน้และมีการประกวดราคาคร ัง้ใหม่ ใหผู้ร้บัหรือซื้อ  เอกสาร

ประกวดราคาในการประกวดราคาครัง้ก่อนมสีทิธิใชเ้อกสารประกวดราคานัน้หรือไดร้บัเอกสารประกวดราคาใหม่

โดยไมต่อ้งเสยีค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอกี  

 ขอ้ 19 ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา หากมคีวามจาํเป็นที่จะตอ้งชี้แจงหรือใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชนแ์ก่สหกรณ์ หรือมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรือ รายละเอียดที่เป็นสาระสาํคญัซึ่งมไิด ้

กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาตัง้แต่ตน้ ใหจ้ดัทาํเป็น เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดาํเนินการตาม   

ขอ้ 17 โดยอนุโลม พรอ้มแจง้เป็นหนงัสอืให ้ผูท้ีข่อรบัหรอืขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทกุรายดว้ย  

หากเป็นเหตใุหผู้เ้สนอราคา ไมส่ามารถยืน่ซองประกวดราคาไดท้นัตามกาํหนดเดิมใหเ้ลือ่นวนัเวลารบัซองปิดการ

รบัซองและ เปิดรบัซองประกวดราคาตามความจาํเป็น  

 ขอ้ 20 นอกจากกรณีที่กาํหนดไวต้ามขอ้ 17 เมือ่ถงึกาํหนดวนัรบัซองประกวดราคา หา้มมใิหร่้นหรือ

เลือ่น หรอืเปลีย่นแปลงกาํหนดเวลารบัซองหรอืเปิดซองประกวดราคา  

วธิีพเิศษ 

 ขอ้ 21 การซื้อ การจา้ง โดยวิธีพเิศษ ใหเ้จา้หนา้ที่ทาํบนัทึกพรอ้มชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความ

จาํเป็นในการจดัหาโดยวธิพีเิศษเสนอคณะกรรมการดาํเนินการ เมือ่ไดร้บัอนุมตัิใหท้าํการจดัหาโดยวธิีพเิศษแลว้ 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการจดัซื้อหรือจดัจา้งโดยวธิีพเิศษเพื่อดาํเนินการตาม

ขอ้ 30 และขอ้ 31 ต่อไป   

อนุกรรมการ 

 ขอ้ 22 ในการดาํเนินการซื้อหรือการจา้งแต่ละคร ัง้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาแต่งตัง้

คณะอนุกรรมการขึ้นคณะละอย่างนอ้ย 3 คน เพือ่ปฏบิตัติามระเบยีบน้ี แลว้แต่กรณีคือ  
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  (1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  

  (2) คณะอนุกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา  

  (3) คณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา  

  (4) คณะอนุกรรมการจดัซื้อโดยวธิพีเิศษ  

  (5) คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ  

  (6) คณะอนุกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

  (7) คณะอนุกรรมการการตรวจการจา้ง  

  ในการซื้อหรือการจา้งคร ัง้เดียวกนั ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นอนุกรรมการในคณะหน่ึงแลว้หา้ม เป็น

อนุกรรมการในคณะอื่นอกี  

 ขอ้ 23 ในการประชุมปรึกษาของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมอีนุกรรมการมาพรอ้มกนัไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนอนุกรรมการท ัง้หมด ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการแต่ละคนมหีน่ึงเสยีง

ในการลงมติ มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะใหถ้ือเสียงขา้งมาก หากมีเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน 

คณะอนุกรรมการเป็นผูช้ี้ขาด  

 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดงักล่าว ถา้มกีารต่อรองราคาการซื้อหรือการจา้งให  ้ ประธาน

คณะอนุกรรมการคณะนัน้ตอ้งอยู่ร่วมการประชมุทุกคร ัง้  

 ขอ้ 24 การจา้งก่อสรา้งแต่ละคร ัง้ ถา้คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็ว่าควรตัง้ผูค้วบคุมงานให ้

ประธานกรรมการแต่งต ัง้ผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้ง  

 ในกรณีที่ลกัษณะของงานก่อสรา้งมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญหลายดา้น จะแต่งตัง้          

ผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้นหรอืเป็นกลุม่บคุคลกไ็ด ้ 

 ขอ้ 25 คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) เปิดซอง ใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พรอ้มบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของ   

ผูเ้สนอราคาทกุรายโดยเปิดเผยตามวนั เวลา และสถานที่ที่กาํหนด และตรวจสอบรายการ เอกสารตามบญัชีของ

ผูเ้สนอราคาทุกราย แลว้ใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกาํกบัไวใ้นใบ  เสนอราคาและเอกสารประกอบ

ใบเสนอราคาทกุแผ่น  

  (2) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 

รายละเอยีด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาทีถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา  
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  (3) พิจารณาคดัเลอืกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาที่ถูกตอ้งตาม (2) ที่มคุีณภาพและ 

คุณสมบตัเิป็นประโยชนต่์อสหกรณ ์และเสนอใหซ้ื้อหรอืจา้งจากรายทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ ซึง่เสนอราคาตํา่สุด 

       ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาตํา่สุดดงักล่าวไม่ยอมทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ในเวลาที่

กาํหนดตามเอกสาร สอบราคา ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาตํา่รายถดัไป ตามลาํดบั  

  (4) ใหค้ณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ย

เอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ ัง้หมดต่อประธานกรรมการดาํเนินการ เพือ่อนุมตัต่ิอไป  

 ขอ้ 26 คณะอนุกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) รบัซองประกวดราคา ลงทะเบียนรบัซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงชื่อกาํกบัซองกบับนัทึกไว  ้     

ทีห่นา้ซองว่าเป็นของผูใ้ด  

  (2) ตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ที่การเงนิ และใหเ้จา้หนา้ที่การเงนิออกใบรบั 

ใหแ้ก่ผูย้ืน่ซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไมถ่กูตอ้งใหห้มายเหตใุนใบรบัและบนัทกึในรายงานดว้ย  

  (3) รบัเอกสารต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพรอ้มท ัง้พสัดุตวัอย่าง         

แคตตาลอ็ก หรอื แบบรูปและรายละเอยีด หากไมถ่กูตอ้งใหบ้นัทกึในรายงานไวด้ว้ย  

  (4) เมือ่พน้กาํหนดเวลารบัซองแลว้ หา้มรบัซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ   

ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  

  (5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พรอ้มบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของ    

ผูเ้สนอราคาทกุรายโดยเปิดเผยตามเวลาและสถานทีท่ีก่าํหนด และใหค้ณะอนุกรรมการทุกคนลงลายมอืชื่อกาํกบั

ไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผ่น  

  (6) ส่งมอบใบเสนอราคาท ัง้หมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พรอ้มดว้ยบนัทึกรายงาน       

การดาํเนินการต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทนัทใีนวนัเดยีวกนั  

 ขอ้ 27 คณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทรพัยส์ิน  

ตวัอย่าง แคตตาลอ็ก หรือแบบรูปและรายละเอียด แลว้คดัเลอืกผูเ้สนอราคาที่ถูกตอ้งตาม  เงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคา  

      ในการพจิารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ได  ้แต่

จะใหผู้เ้สนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระสาํคญัทีเ่สนอไวแ้ลว้ มไิด ้ 
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  (2) พจิารณาคดัเลอืกสิ่งของ หรืองานจา้ง หรือคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาที่ตรวจสอบ  แลว้   

ตาม (1) ซึ่งมคุีณภาพและคุณสมบตัิเป็นประโยชนต่์อสหกรณ์ แลว้เสนอใหซ้ื้อ หรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายที่

คดัเลอืกไวแ้ลว้ซึง่เสนอราคาตํา่สุด  

       ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาตํา่สุดดงักล่าวไม่ทาํสญัญาหรือรบัใบส ัง่ซื้อหรือรบัใบส ัง่จา้งกบั

สหกรณ์ในเวลาที่กาํหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอ    ราคาตํา่ร าย

ถดัไปตามลาํดบั  

  (3) ใหค้ณะอนุกรรมการพจิารณาการประกวดราคา รายงานการพจิารณาและความเหน็พรอ้ม

ดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ ัง้หมดต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

 ขอ้ 28 ในกรณีไม่มผูีเ้สนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาํหนด  ใหเ้สนอ

ประธานกรรมการ ยกเลกิการประกวดราคาคร ัง้นัน้ เพื่อดาํเนินการประกวดราคาใหม่ หากประธานกรรมการเหน็

ว่าการประกวดราคาใหมจ่ะไมไ่ดผ้ลด ีจะส ัง่ใหด้าํเนินการซื้อหรอืจา้งโดยวธิพีเิศษแลว้แต่กรณีก็ได ้ 

 ขอ้ 29 ในการซื้อหรือการจา้งที่มเีทคนิคพเิศษ และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชี่ยวชาญในการพจิารณาเป็นการ

เฉพาะ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  

 ทัง้น้ี ใหก้าํหนดวธิกีาร ข ัน้ตอน และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไวใ้นเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาดว้ย  

 ขอ้ 30 คณะอนุกรรมการจดัซื้อโดยวธิพีเิศษ ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

  (1) ในกรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด ใหด้าํเนินการซื้อโดยวธิเีจรจาตกลงราคา  

  (2) ในกรณีเป็นพสัดุที่มคีวามจาํเป็นตอ้งซื้อเร่งด่วน เพื่อประโยชนต่์อสหกรณ์และหากล่าชา้

อาจเสยีหายแก่สหกรณ์ ใหเ้ชิญผูม้อีาชีพขายพสัดุนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกว่า

ราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาทีค่ณะอนุกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

  (3) ในกรณีเป็นพสัดุที่โดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมขีอ้จาํกดัทางเทคนิคที่จาํเป็นตอ้งระบุ

ยีห่อ้เป็นการเฉพาะใหป้ฏบิตัิเช่นเดียวกบั (2) โดยอนุโลม  

  (4) ในกรณีเป็นพสัดุที่ไดด้าํเนินการซื้อโดยวธิีอื่นแลว้ไม่ไดผ้ลดี ใหส้บืราคาจากผูม้อีาชีพขาย

พสัดุนัน้โดยตรง หากเห็นว่าผูเ้สนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาที่

คณะอนุกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

  (5) ในกรณีพสัดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสรา้งซึ่งจาํเป็นตอ้งซื้อเฉพาะแห่ง ใหเ้ชิญเจา้ของที่ดิน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าผูเ้สนอราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรอืราคาที่ คณะอนุกรรมการ

เหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได ้ 
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  ใหค้ณะอนุกรรมการการจดัซื้อโดยวธิีพเิศษ รายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ย

เอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ ัง้หมดต่อประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัใิหด้าํเนินการต่อไป  

 ขอ้ 31 คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธิพีเิศษ ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

  (1) ในกรณีเป็นงานทีต่อ้งจา้งช่างผูม้ฝีีมอืโดยเฉพาะหรือผูม้คีวามชาํนาญเป็นพเิศษใหเ้ชิญช่าง

ผูม้ฝีีมอืหรือมคีวามชาํนาญดงักล่าวมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาซึ่งคณะอนุกรรมการ

เหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

  (2) ในกรณีเป็นงานที่ตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วนหากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ให ้

ดาํเนินการโดยเร็ว ใหเ้ชิญผูม้อีาชีพรบัจา้งทาํงานนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกว่า

ราคาในทอ้งถิน่หรอืราคาทีป่ระมาณไดห้รอืราคาทีค่ณะอนุกรรมการเหน็สมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได  ้ 

  (3) ในกรณีเป็นงานที่มผูีช้าํนาญในกิจการนัน้นอ้ยราย ใหเ้ชิญผูช้าํนาญในกิจการนัน้มา เสนอ

ราคาและใหด้าํเนินการเช่นเดียวกบั (2) โดยอนุโลม  

  (4) ในกรณี เป็นงานที่ไดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอื่นแลว้ไม่ไดผ้ลดี ใหเ้ชิญผูม้อีาชีพรบัจา้ง  

ทาํงานนัน้โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการ  เหน็สมควรให ้

ต่อรองราคาลงเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

 ใหค้ณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธิีพิเศษ รายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้ม ดว้ยเอกสารที่

ไดร้บัไวท้ ัง้หมดต่อประธานกรรมการ พจิารณาอนุมตัดิาํเนินการ  

 ขอ้ 32 คณะอนุกรรมการตรวจรบัพสัดุ มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) ตรวจรบัพสัดุ ณ ที่ทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนัน้ หรือสถานที่ซึ่งกาํหนดไวใ้นส ัญญาหรือ 

ขอ้ตกลง แลว้รายงานผลต่อผูส้ ัง่ซื้อทราบ  

  (2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานที่ตกลงกนัไว ้สาํหรบักรณีที่มกีารทดลอง  

หรอืตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร ์จะเชิญผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกี่ยวกบั  พสัดุนัน้มาให ้

คาํปรึกษา หรือส่งพสัดุนัน้ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูช้าํนาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒินัน้ ๆ ก็ได ้

     ในกรณีจาํเป็นที่ไม่สามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยท ัง้หมดไดใ้หต้รวจนบัตามหลกั

วชิาการสถติ ิ 

  (3) โดยปกติใหต้รวจรบัพสัดุในวนัที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุมาส่ง และใหด้าํเนินการให ้

เสรจ็สิ้นไปโดยเรว็ทีสุ่ด  
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  (4) เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหร้บัพสัดุไวแ้ละถอืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งไดส้่งมอบพสัดุ

ถกูตอ้งครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งนาํพสัดุมาส่ง และรายงานใหป้ระธานกรรมการทราบ  

  (5) ในกรณีที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน หรือส่งมอบครบ 

จาํนวนแต่ไม่ถูกตอ้งท ัง้หมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจาํนวนที่

ถูกตอ้ง โดยถอืปฏบิตัิตาม (4) และรีบแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัที่ตรวจพบ 

แต่ท ัง้น้ีไมต่ดัสทิธขิองสหกรณ์ทีจ่ะปรบัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งในจาํนวนที่ส่งมอบไมค่รบถว้นหรอืไม่ถกูตอ้งนัน้  

  (6) การตรวจรบัพสัดุที่ประกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง

ไป แลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ ใหถ้อืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งยงัมไิดส้่งมอบพสัดุนัน้ ใหร้ีบแจง้ผูข้าย

หรอืผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีต่รวจพบ    

การตรวจการจา้งและการควบคุมงานกอ่สรา้ง 

 ขอ้ 33   คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มที่ผูค้วบคุมงาน  

รายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปและรายละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและ

รายละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา รวมท ัง้รบัทราบหรือพจิารณาการส ัง่หยุดงานหรือพกังานของผูค้วบคุมงาน

แลว้รายงานใหผู้ส้ ัง่จา้งทราบ  

  (2) โดยปกติใหต้รวจผลงานที่ผูร้บัจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัที่ประธาน 

คณะอนุกรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงานและใหท้าํการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิ้นไปโดยเรว็ที่สุด  

  (3) เมื่อตรวจแลว้เห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ 

ขอ้กาํหนดในสญัญา ใหถ้ือว่าผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถว้นตัง้แต่วนัที่ ผูร้บัจา้งส่งงานจา้งนัน้แลว้รายงานให ้      

ผูส้ ัง่จา้งทราบ  

       ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบท ัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและ 

รายละเอยีดและขอ้กาํหนดในสญัญา ใหร้ายงานผูส้ ัง่จา้งเพือ่ทราบหรอืพจิารณาแลว้แต่กรณี  

 ขอ้ 34 ผูค้วบคุมงาน มหีนา้ทีด่งัน้ี  

  (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาํหนดไวใ้นสญัญา หรือที่ตกลงใหท้าํงานจา้งนัน้  ๆ  

ทกุวนั ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดและขอ้กาํหนดไวใ้นสญัญาทกุประการ  

  (2) ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรูปและรายละเอยีดหรอืขอ้กาํหนดในสญัญามขีอ้ความขดักนั หรือ

เป็นที่คาดหมายไวว้่าถึงแมว้่างานนัน้จะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา แต่เมื่อ
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สาํเร็จแลว้จะไม่ม ัน่คงแขง็แรง หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภยัใหส้ ัง่พกังานนัน้ไวก่้อนแลว้

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจา้งโดยเรว็  

  (3) จดบนัทกึการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั พรอ้มท ัง้ผล การ

ปฏบิตังิานอย่างนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะอนุกรรมการตรวจการจา้งทราบ การบนัทกึการปฏบิตัิงานของผู ้

รบัจา้ง ใหร้ะบรุายละเอยีด ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานและวสัดุที่ใชด้ว้ย  

  (4) ในวนักาํหนดลงมอืทาํงานของผูร้บัจา้งตามสญัญา และในวนัถงึกาํหนดส่งมอบงานแต่ละ 

งวด ใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งว่าเป็นไปตามสญัญาจา้งหรือไม่ ใหค้ณะอนุกรรมการ ตรวจการจา้ง

ทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัถงึกาํหนดนัน้ ๆ  

การด าเนินการซื้อที่ดินและหรอืสิง่กอ่สรา้ง 

 ขอ้ 35 ก่อนดาํเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง ใหท้าํรายงานเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณาตามรายการ ดงัต่อไปน้ี  

  (1) เหตผุลและความจาํเป็นทีต่อ้งซื้อ  

  (2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้งที่ตอ้งการซื้อ เช่น จาํนวนเน้ือที่ ทอ้งที่ที่ต ัง้ของ

ทีด่นิ ลกัษณะของที่ดนิ เป็นตน้  

  (3) ราคาประเมนิของทางราชการในทอ้งทีน่ ัน้  

  (4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้งใกลเ้คียงบริเวณที่จะซื้อคร ัง้หลงัสุดประมาณ      

3 ราย    

  (5) วงเงนิที่จะซื้อ โดยใหร้ะบุเงนิงบประมาณ วงเงนิตามโครงการเงนิกู ้หรือเงนิช่วยเหลอื  ที่

จะซื้อในคร ัง้นัน้ท ัง้หมด ถา้ไมม่วีงเงนิดงักลา่วใหร้ะบวุงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซื้อในคร ัง้นัน้  

  (6) วธิทีีจ่ะซื้อและเหตผุลทีต่อ้งซื้อโดยวธินี ัน้  

  (7) ขอ้เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตัิแต่งต ัง้คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จาํเป็นในการซื้อ        

การออกแบบประกาศสอบราคา หรอืประกาศประกวดราคา  

  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง ใหต้ิดต่อกบัเจา้ของโดยตรงหรือดาํเนินการตามกฎหมาย 

หรอืประเพณีนิยมของทอ้งถิน่  

 ขอ้ 36 เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการใหค้วามเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอตามขอ้ 33 แลว้ ใหด้าํเนินการ

ตามวธิกีารซื้อหรอืวธิกีารจา้งนัน้ต่อไป 
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สญัญาและหลกัประกนั สญัญา 

 ขอ้ 37 การซื้อ การจา้ง ใหท้าํหลกัฐานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สญัญาหรือใบส ัง่ซื้อ  หรือใบส ัง่จา้ง 

ถา้เป็นการซื้อหรอืการจา้งโดยวธิีตกลงราคา จะไมท่าํใบส ัง่ซื้อหรอืใบส ัง่จา้ง หรอืสญัญาไวต่้อกนักไ็ด ้ 

 การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิปีระกวดราคา ใหท้าํสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐาน เวน้แต่การซื้อหรือการจา้งในกรณี

ต่อไปน้ีจะทาํเป็นใบส ัง่ซื้อหรอืใบส ัง่จา้งแทนการทาํสญัญากไ็ด ้ 

  (1) การซื้อหรอืการจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษและการจดัหาจากส่วนราชการ  

  (2) การซื้อหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ วิธีสืบราคา วิธีสอบราคา เว น้แต่คณะกรรมการ

ดาํเนินการเหน็สมควรจะใหท้าํเป็นสญัญาไวต่้อกนัแทนใบส ัง่ซื้อหรอืใบส ัง่จา้งกใ็หท้าํได ้ 

 ขอ้ 38 การทาํสญัญา ใบส ัง่ซื้อ ใบส ัง่จา้ง ใหก้าํหนดค่าปรบัดงัต่อไปน้ี  

  (1) การจา้งซึ่งตอ้งการผลสาํเร็จของงานท ัง้หมดพรอ้มกนั ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็น  

จาํนวนเงนิตามตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01 ของราคางานจา้งนัน้ แต่ตอ้งไมต่ํา่กว่าวนัละ 100 บาท  

  (2) การจา้งบริการซึ่งกาํหนดใหท้าํงานจา้ง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวด ใหก้าํหนด       

ค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงนิตามตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01 ของราคาค่าจา้งแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดดงักล่าว 

แต่จะตอ้งไมต่ํา่กว่าวนัละ 100 บาท  

  (3) การจา้งทาํสิ่งของที่มปีริมาณหลายชิ้น แต่ละชิ้นสมบูรณ์ไดใ้นตวัเอง ซึ่งสามารถนาํไปใช ้

งานได ้ใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัรอ้ยละ 0.01 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดร้บั มอบ แต่จะตอ้งไม่

ตํา่กว่าวนัละ 100 บาท  

  (4) การซื้อสิง่ของใหก้าํหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัรอ้ยละ 0.01 ของราคาพสัดุที่ยงั

ไมไ่ดร้บัมอบ  

  ในกรณีการจดัหาสิง่ของทีป่ระกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้ จะ

ไมส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ ์แมคู่้สญัญาจะส่งมอบสิง่ของภายในกาํหนดตามสญัญาแต่ยงั ขาดส่วนประกอบ

บางส่วน ต่อมาไดส้่งมอบส่วนประกอบทีย่งัขาดนัน้เกนิกาํหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้่งมอบสิ่งของนัน้เลยใหป้รบั

เตม็ราคาของท ัง้ชดุ  

  การกาํหนดค่าปรบัตาม (1) – (4) ในอตัราหรือเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ     

ผูส้ ัง่ซื้อหรือจา้ง โดยคาํนึงถึงราคาและลกัษณะของพสัดุ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการที่คู่สญัญาของสหกรณ์จะ

หลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัติามสญัญา  
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 ขอ้ 39 การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาหรือใบส ัง่ซื้อหรือใบส ัง่จา้ง หากมคีวามจาํเป็นตอ้งเพิ่มหรือลด

วงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาส่งมอบของ หรอืระยะเวลาในการทาํงาน ใหต้กลงพรอ้ม กนัไป  

 ขอ้ 40 การใชส้ทิธิบอกเลกิสญัญาหรือใบส ัง่ซื้อ หรือใบส ัง่ส ัง่จา้ง ในกรณีที่มเีหตุอนัเชื่อ  ไดว้่าผูร้บัจา้ง

ไมส่ามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็หรอืผูข้ายไมส่ามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ กาํหนด ใหเ้สนอผูส้ ัง่ซื้อหรือจา้งนัน้

พจิารณา  

 การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลกิสญัญา หรือใบส ัง่ซื้อหรือใบส ัง่จา้ง ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็น

ประโยชนแ์ก่สหกรณ์โดยตรง หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสยีเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะ ปฏบิตัิตามสญัญา หรือใบส ัง่

ซื้อหรอืใบส ัง่จา้งนัน้ต่อไป ท ัง้น้ีใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  

 ขอ้ 41 หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสญัญาโดยปกติ ใหก้าํหนดมูลค่าเป็นจาํนวนเต็มในอตัรา     

รอ้ยละหา้ของวงเงนิ หรือราคาพสัดุที่จดัหาคร ัง้นัน้  ใหผู้ม้อีาํนาจซื้อหรือจา้ง ใชดุ้ลยพนิิจใหเ้พิ่มหรือลดจาํนวน

อตัราการวางหลกัประกนัได ้แต่จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละสองหรือไม่สูงกว่ารอ้ยละสิบของวงเงนิหรือราคาพสัดุ

แลว้แต่กรณี  

 ขอ้ 42  การกาํหนดหลกัประกนัตามขอ้ 41 จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารสอบ ราคาหรือเอกสาร

ประกวดราคา และหรอืในสญัญาดว้ย  

 ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่สญัญาวางหลกัประกนัที่มมีูลค่าสูงกว่าที่กาํหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา 

หรอืเอกสารประกวดราคา หรอืสญัญากใ็หอ้นุโลมรบัได ้ 

 ขอ้ 43 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกิจเป็นผูเ้สนอราคาหรือเป็นคู่ราคาหรือเป็นคู่สญัญาไม่ตอ้ง

วางหลกัประกนั  

 ขอ้ 44 ใหส้หกรณ์คืนหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา คู่สญัญา หรือผูค้ํา้ประกนัตามหลกัเกณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี    

  (1) หลกัประกนัซองใหค้ืนแก่ผูเ้สนอราคาหรอืผูค้ํา้ประกนั ดงัน้ี  

   (ก) ผูเ้สนอราคาซึง่ไมร่บัไวพ้จิารณา ใหค้ืนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประกวดราคา  

   (ข) ผูเ้สนอราคารายที่รบัไวพ้จิารณาแต่สหกรณ์ไดร้บัราคารายอื่นแลว้ ใหค้ืนภายใน 

15 วนั นบัแต่วนัรบัราคารายอื่นดงักลา่ว  

   (ค) ผูเ้สนอราคารายที่สหกรณ์รบัราคาและตกลงซื้อหรือจา้ง ใหค้ืนเมือ่ไดท้าํสญัญา

หรอืมกีารรบัใบส ัง่ซื้อหรอืใบส ัง่จา้งแลว้  
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  (2) หลกัประกนัสญัญา ใหค้ืนใหแ้ก่คู่สญัญาหรือผูค้ํา้ประกนัโดยเร็ว และอย่างชา้ตอ้งไม่เกิน 

15 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีคู่่สญัญาพน้จากขอ้มลูผูกพนัตามสญัญาแลว้  

  การคืนหลกัประกนัที่เป็นหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคาร ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือ  คู่สญัญา

ไม่มารบัภายในกาํหนดเวลาขา้งตน้ ใหร้ีบส่งตน้ฉบบัหนงัสอืคํา้ประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา  หรือคู่สญัญาโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืโดยวธิอีื่นกไ็ด ้พรอ้มกบัแจง้ใหธ้นาคารผูค้ํา้ประกนั ทราบดว้ย  

 ขอ้ 45 หลกัประกนัซองหรอืหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี  

  (1) เงนิสด  

  (2) เชค็ทีธ่นาคารเซน็ส ัง่จ่ายต่อสหกรณเ์ป็นเชค็ลงวนัทีท่าํการแลว้ก่อนหนา้นัน้ 

ไมเ่กนิ 3 วนั ทาํการ  

  (3) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบทีธ่นาคารกาํหนด  

  (4) หนงัสอืคํา้ประกนัของบรรษทัเงนิทนุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาํกดั  

  (5) พนัธบตัรรฐับาลไทย  

  เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ 

พาณิชย ์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ  บริษทัเงนิทุนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลม  

อ านาจการส ัง่ซื้อหรอืส ัง่จา้ง 

 ขอ้ 46 ประธานกรรมการมอีาํนาจการส ัง่ซื้อหรือส ัง่จา้งคร ัง้หน่ึงๆ ไม่เกิน 100,000 บาท ผูจ้ดัการมี

อาํนาจการส ัง่ซื้อส ัง่จา้งคร ัง้หน่ึงๆ ไมเ่กนิ 60,000 บาท  

 ขอ้ 47 การส ัง่ซื้อหรอืส ัง่จา้งคร ัง้หน่ึงๆ ถา้วงเงนิเกนิกว่า 100,000 บาท ใหป้ระธาน กรรมการส ัง่ซื้อหรือ

ส ัง่จา้ง โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ  

การยมื 

 ขอ้ 48 การใหย้ืมหรือนาํทรพัยส์ินของสหกรณ์ไปใช ้จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่เพื่อประโยชนข์องกิจการ

สหกรณโ์ดยความเหน็ชอบของผูจ้ดัการหรอืประธานกรรมการ  

 การใหย้มืหรือนาํทรพัยส์ินของสหกรณ์ไปใชต้ามวรรคหน่ึง ใหจ้ดบนัทกึเก็บไวทุ้กคร ัง้  และเจา้หนา้ที่

พสัดุ ตรวจสภาพพสัดุ และรายงานผูม้อีาํนาจตามข ัน้ตอนทนัททีีค่รบกาํหนดยมื หรอืนาํส่งคืนพสัดุ  
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 ขอ้ 49 พสัดุของสหกรณ์ไม่ว่าจะไดม้าดว้ยประการใด ใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุจดัทาํทะเบียนพสัดุไวเ้ป็น

หลกัฐาน ตลอดจนการเก็บรกัษาพสัดุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ใหเ้รียบรอ้ยปลอดภยั  ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตาม

บญัชหีรอืทะเบยีน  

 ขอ้ 50 พสัดุต่าง ๆ ของสหกรณ์ชาํรุดเสียหาย หรือสูญหาย ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการ        

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่พบ  เพื่อตรวจสอบหาผูร้บัผดิชอบชดใชพ้สัดุหรือเงนิ คืน 

ในลกัษณะ ประเภท ชนิดและขนาดเดยีวกนัหรอืใกลเ้คียง ตามจาํนวนทีช่าํรุดหรอืสูญหายไป  

 กรณี ชดใชค้ืนเป็นเงนิ หากไมส่ามารถส่งคืนตามราคาพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 15 วนั ใหใ้ชค้ืนเป็นราย

เดือนได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี หรือตามกาํหนดเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ท ัง้น้ี ตอ้งจดัทาํ

หลกัฐานดงักลา่วไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

การเบกิ-จา่ยพสัดุ 

 ขอ้ 51 การเบกิพสัดุไปใช ้ใหผู้ป้ระสงคใ์ชพ้สัดุเป็นผูเ้บกิตามแบบที่กาํหนดโดยอนุมตัิของผูจ้ดัการ 

หรอืผูท้ีผู่จ้ดัการมอบหมาย  

 ขอ้ 52 ผูจ่้ายพสัดุที่ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ มหีนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบกิ การจ่าย

พสัดุ การลงบญัชหีรอืทะเบยีนการรบัจ่าย และเกบ็หลกัฐานการเบกิจ่ายไว ้ตรวจสอบ  

การจ าหน่าย 

 ขอ้ 53 ก่อนสิ้นปีทางบญัช ีใหผู้จ้ดัการแต่งต ัง้เจา้หนา้ที ่ซึง่มใิช่เจา้หนา้ทีพ่สัดุคนหน่ึงหรือหลายคน ตาม

ความจาํเป็น เพือ่ตรวจสอบการรบัจ่ายพสัดุงวดตัง้แต่ตน้ปีทางบญัชีถงึสิ้นปีทางบญัชีของปีปจัจุบนั เพื่อตรวจนบั

พสัดุคงเหลอือยู่เพยีงวนัสิ้นงวดนัน้ แลว้เสนอรายงานผล การตรวจสอบต่อผูแ้ต่งต ัง้ภายใน 30 วนัทาํการ นบัแต่

ตน้ปีทางบญัช ีเมือ่ผูแ้ต่งต ัง้ไดร้บัรายงาน ใหเ้สนอประธานกรรมการพจิารณาส ัง่การ  

 ขอ้ 54 กรณีพสัดุใดหมดความจาํเป็น หรือหากใชต่้อไปจะสิ้นเปลอืงค่าใชจ่้าย หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อ

กจิการสหกรณ ์ใหเ้จา้หนา้ทีเ่สนอรายงานต่อคณะกรรมการดาํเนินการ เพื่อพจิารณาอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (1) ขายทอดตลาด  

  (2) แลกเปลีย่น 

  (3) แปรสภาพหรอืทาํลาย  

  (4) โอนหรอืให ้การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่

วนัทีม่มีต ิ 
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 ขอ้ 55 เมือ่ไดด้าํเนินการขอ้ 54 แลว้ ใหร้ายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบภายใน 30 วนั และให ้

เจา้หนา้ทีพ่สัดุลงจ่ายพสัดุนัน้ออกจากบญัชหีรือทะเบยีนทนัท ีหลงัจากไดร้ายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบ

แลว้  

 ขอ้ 56 การใดทีไ่มไ่ดก้าํหนดรายละเอยีดหรือจาํตอ้งตีความตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณา และใหถ้อืว่าเป็นทีสุ่ด  

 ขอ้ 57 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการตามระเบยีบน้ี  

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 58 การใดอยู่ในระหว่างดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัที่ระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินตาม

ระเบยีบเดมิไปจนกว่าจะแลว้เสรจ็  

 ขอ้ 59 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้าํหนดไวห้รือจาํตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ       

มอีาํนาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวง คาํวนิิจฉยัหรอืมตขิองคณะกรรมการดาํเนินการใหถ้อืเป็นที่สุด  

 ขอ้ 60 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการตามระเบยีบน้ี  

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 10  มนีาคม  พ.ศ.2559 

 

พนัตาํรวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


