ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ
พ.ศ. 2561
อาศัยอำนาจตามความในขอ บังคับของสหกรณออมทรัพย คายภาณุ รังษี จำกัด ขอ 81 (9)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคายภาณุ รังษี จำกั ด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ไดกำหนดระเบียบวาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ โดยมีความดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุ รังษี จำกัด วาดวยการจัดซื้อ
และจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
หมวดที่ 1
นิยาม
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี
จำกัด หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคายภาณุ
รังษี จำกัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจางของสหกรณตามระเบียบนี้
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด หรือผูปฏิบัติ
หนาที่รักษาการผูจัดการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายใหทำหนาที่ผูจัดการ
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่สหกรณ
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดนิ อาคาร และสิ่งกอสราง แตไมรวมถึงสินคาใน
ธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายของสหกรณ
“วัสดุ” หมายความวา ของใชที่มีสภาพใชสิ้นเปลืองและหมดไป แบงเปน 3 ประเภท คือ
ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนำไปใชงานแลวเกิดความชำรุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคมุ คา
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม
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ค. ประเภทวั ส ดุ อุ ป กรณ ป ระกอบและอะไหล ได แ ก สิ่ งของที่ ใช เป น อุ ป กรณ
ประกอบหรืออะไหลสำหรับการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอม
บำรุงปกติ
“ครุภัณฑ” หมายความวา สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มี อายุ การใช งาน
ยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดงั เดิม
“การพัส ดุ” หมายความวา การจัด ทำเอง การซื้อ การจา ง การจา งออกแบบและ
ควบคุมงาน การเชา และการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไวในระเบียบนี้
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แตไมรวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความวา การจัดจางทำพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจางทำของ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจัดจางบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร และอื่นๆ
“ใบสั่งซื้อ” หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพื่อสั่งซื้อพัสดุจากผูขายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
“ใบสั่งจาง” หมายความวา เอกสารที่ออกโดยสหกรณเพื่อสั่งจางโดยระบุรายละเอียด
ของงานที่จะจาง
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ที่สหกรณแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
“หั ว หน าเจ าหน า ที่ พั ส ดุ ” หมายความว า ผู จั ดการที่ ส หกรณ แ ต ง ตั้ ง ให เป น หั ว หน า
เจาหนาที่พัสดุใหมีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
การจัดซื้อและการจัดจาง
ขอ 4 ใหคณะกรรมการจัดทำโครงการหรือ แผนการดำเนิ น งาน และงบประมาณรายจา ย
ประจำปเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกอน ยกเวนกรณีจำเปน เชน การจัดซื้อจัดจางที่จะตองกระทำ
เปนการเรงดวน ถาหากลาชาอาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ
ขอ 5 การจัดซื้อและการจัดจาง กระทำได 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
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ขอ 6 รายงานขอซื้อหรือขอจาง กอนดำเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและ
หรือ สิ่ งก อ สรา งตามขอ 35 ให เจ า หน าที่ พั ส ดุ จัด ทำรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนิ น การตามรายการ
ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปบัญชีของสหกรณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง ใน
ครั้งนั้น
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(5) กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จำเปนในการซื้อหรือจาง
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้ อ หรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท และการซื้อหรือการจาง
โดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน ซึ่งไมอาจทำรายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่สหกรณผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจำเปนก็ได
วิธีตกลงราคา
ขอ 7 วิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 200,000 บาท
ขอ 8 การซื้อและการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหหั วหนาเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ พัสดุที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง และใหผูจัดการเปนผูอนุมัติ
การซื้อและการจาง ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
วิธีสอบราคา
ขอ 9 วิธีสอบราคา ไดแก การซื้อและการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท
ขอ 10 การซื้อและการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา
โดยอยางนอยใหแสดงรายการ ดังตอไปนี้
(1) คุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจำนวนที่ตองการ หรือ แบบรู ปและ
รายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จำเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ใหกำหนดสถานที่
วัน เวลา ที่นัดหมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งตองมีอาชีพหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(3) ในกรณีจำเปน ใหระบุใหผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ
ละเอียด พรอมกับใบเสนอราคาดวยก็ได
(4) ในกรณีจำเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหมีขอกำหนดไวดวยวาสหกรณจะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(5) ขอกำหนดใหผูเขาเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวย หรือตอรายการ
พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย
(6) แบบใบเสนอราคาใหกำหนดดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข
และตองมีตัวหนังสือกำกับ ถาตัวเลขหรือตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกำหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาดวย
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(7) กำหนดระยะเวลายื่นราคาเทาที่จำเปน และมี เ งื่อ นไขดว ยวา ซองเสนอราคาที่ ยื่ น
ตอ สหกรณและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได
(8) กำหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สำหรับการจัดซื้อ) หรือ
กำหนดวันที่จะเริ่มทำงานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สำหรับการจัดจาง)
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(9) กำหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(10) ขอกำหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย กอนยื่นตอสหกรณจาหนาซอง
ถึงประธานคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซอง
โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทำบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สำหรับกรณีที่มีการยื่นซองทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวัน และเวลาที่สหกรณลงรับ
จากไปรษณีย เปนเวลารับซอง
(11) กำหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทำสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ ใบสั่ง
จางกับสหกรณ เปนผูทิ้งงาน
(12) ขอกำหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญา จะตองวางหลักประกัน
สัญญาไวดวย
(13) การแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ
(14) ขอสงวนสิทธิวา สหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของสหกรณ หรือ
ของสหกรณอื่น หรือของราชการ และสหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จ ะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไม
จำตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีสาเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทำไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา
ขอ 11 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดำเนินการ ดังนี้
(1) กอนวัน เปดซองราคาไม นอยกวา 7 วัน ใหสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอื่นใดใหมากที่สุดเทาที่จะทำได
และใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ สำนักงานของสหกรณ หรือเว็บไซต ของสหกรณ
(ถามี) หรือจะสงไปขอความรวมมือปดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณจังหวัด หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะอนุกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรงตอ
สหกรณ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณกำหนดใหกระทำได)
(3) ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหเจาหนาที่พั สดุลงรับไว โดยไมเป ดซอง
พรอมระบุ วัน และเวลาที่รับ ซอง สำหรับ กรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวัน และเวลาที่ สหกรณ ลงรับ จาก
ไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(4) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไมเปดซอง และเมื่อถึง
กำหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะอนุกรรมการ
เปดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการตอไป
วิธีประกวดราคา
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ขอ 12 วิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อและการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ขึ้นไป
ขอ 13 การซื้อหรือการจางโดยวิธีป ระกวดราคา ให เจาหน าที่พัส ดุจั ดทำเอกสารประกาศ
ประกวดราคา โดยมีรายการทำนองเดีย วกับ เอกสารประกาศสอบราคา แตตอ งมี การวางหลั กประกั น ซอง
ประกวดราคาดวย และการเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทำเปนประกาศ มีสาระสำคัญ ดังนี้
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(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กำหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่แ ละระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา และราคาของ
เอกสาร
ขอ 14 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ให ปดประกาศประกวดราคาโดยเป ดเผย ณ
สำนักงานของสหกรณหรือเว็บไซตของสหกรณ (ถามี) และหากเห็นสมควรจะสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือประกาศทางหนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ใหทำได และควรดำเนินการกอนวันรับซองประกวดราคาไม
นอยกวา 15 วัน
ขอ 15 การให ห รือ ขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให ก ระทำ ณ สถานที่
ที่ผูตองการสามารถติดตอไดสะดวก จะตองจัดเตรียมใหพอสำหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มี
อาชีพ ขายหรือรับจา งทำงานนั้น โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการใหห รือขาย ในกรณี ที่มีการขาย ใหกำหนดราคา
พอสมควรกับคาใชจายที่สหกรณตองเสียไปในการจัดทำเอกสารประกวดราคานั้น
กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาครั้งใหม ใหผูรับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ 16 กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจำเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียด
เพิ ่มเติม เพื่อ ประโยชนแ กส หกรณ หรือมีความจำเปน ตองแกไขคุณ ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอีย ดที่เปน
สาระสำคัญ ซึ่งมิไดกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทำเปน เอกสารประกวดราคาเพิ่ม เติม
และดำเนินการตามขอ 14 โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว
ทุกรายดวย และหากเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกำหนดเดิมใหเลื่อนวัน
เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา ตามความจำเปนดวย
ข อ 17 นอกเหนือจากกรณี ท่ีก ำหนดไว ตามขอ 16 เมื่ อถึงกำหนดวั นรับ ซองประกวดราคา
หามมิใหรน หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับซอง หรือ เปดซองประกวดราคา
วิธีพิเศษ
ขอ 18 วิธีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท และใหกระทำ
ได เฉพาะกรณีหนึ่ง กรณีใด ดังตอไปนี้
ก. การซื้อโดยวิธีพิเศษ
(1) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ
(2) เปนพัสดุที่มีขายเฉพาะแหง หรือจำเปนตองซื้อจากผูผลิต หรือผูแทนจำหนา ย
โดยตรง
(3) เปนพัสดุที่จำเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดำเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
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(4) เปนพัสดุที่มีลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจำกัดทางเทคนิคที่จำเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล หรือเปนพัสดุท่ไี ดดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี
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ข. การจางโดยวิธีพิเศษ
(1) เปนงานที่ตองจางชาง หรือหนวยงาน ผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเปน
พิเศษ
(2) เปนงานที่ตองการทำโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ
(3) เปนงานที่มีผูชำนาญในกิจการนั้นนอยราย
(4) เปนงานที่ไดดำเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี
ขอ 19 การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเจาหนาที่พัสดุและหรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ทำ
บันทึกพรอมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจำเปนตามขอ 18 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ
เมื่อไดรับอนุมัติใหทำการจัดหาโดยวิธีพิเศษแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อหรือ
จัดจางโดยวิธีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามขอ 29 และขอ 30 ตอไป
ขอ 20 การจัดซื้อหรือการจัดจางตามขอ 7 ขอ 9 และขอ 12 ใหผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจาง
กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว การแบงซื้อหรือแบงจาง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ำ
กวาที่กำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อใหอำนาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทำมิได
หมวดที่ 3
คณะอนุกรรมการ
ขอ 21 ในการดำเนิน การซื้ อหรือ การจา งในแตล ะครั้ง ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นคณะละอยางนอย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ตองมีอนุ กรรมการที่แตงตั้งจาก
กรรมการดำเนินการเปนจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และใหประธาน
อนุกรรมการ ตองเปนอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหมีคณะอนุกรรมการ
แลวแตกรณีคือ
(1) คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจาง
ในการซื้อหรือการจางครั้งเดียวกัน ผูไดรับแตงตั้งเปนอนุ กรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแลว
หามเปนอนุกรรมการในคณะอื่นอีก
ขอ 22 ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ตองมีอนุกรรมการมาพรอม
กันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด ใหประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแตละคน
มีหนึ่งเสียงในการลงมติ
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มติของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหถือเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
คณะอนุกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกลาว ถามีการตอรองราคาการจัดซื้อหรือการจัดจาง
ใหประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น ตองอยูรวมการประชุมทุกครั้ง
ขอ 23 การจางเพื่อกอสรางแตละครั้ง ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ควรตั้งผูควบคุมงาน
ใหแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชำนาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง ในกรณีที่ลักษณะของ
งานกอสรางมีความจำเปนตองใชความรูความชำนาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดาน หรือเปน
กลุมบุคคลก็ได
ขอ 24 คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไวในแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ำสุดดังกลาว ไมยอมทำสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณในเวลาที่
กำหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ
(4) ใหคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พรอม
ดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติตอไป
ขอ 25 คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกำกับซองกับบันทึก
ไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงิน
ออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
(3) รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ ตัวอยาง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(4) เมื่อพนกำหนดเวลารับซองแลว หา มรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด และใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กำกับไวในแบบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
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(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดำเนินการ ตอคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน
ขอ 26 คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได
แตจะใหผูเสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ำสุดดังกลาวไมมาทำสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับใบสั่งจาง
กับ สหกรณในเวลาที่ก ำหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจ ารณาจากผูเสนอราคาต่ำ
รายถัดไปตามลำดับ
(3) ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 27 ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให
เสนอคณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม หากคณะกรรมการ
เห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดำเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ แลวแตกรณีก็ได
ขอ 28 ในการซื้อหรือการจางที่มีเทคนิคพิเศษ และจำเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปน
การเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหกำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไว
ในเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย
ขอ 29 คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดำเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหนวยงานตนสังกัด ใหดำเนินการซื้อโดยวิธี
เจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ ใหเชิญผูมีอาชีพ
ขายพั ส ดุนั้น โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น วา ราคาที่เสนอนั้น ยัง สูง กวา ราคาในทอ งตลาดหรือ ราคาที ่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
(3) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจำกัดทางเทคนิคที่จำเปน ตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
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(5) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจำเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญ เจาของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น วาผูเสนอราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว าราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะ
อนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
ใหคณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอ 30 คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ดำเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนงานที่ตองจางชางหรือหนวยงานผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชำนาญ
เปนพิเศษ ใหเชิญชางหรือหนวยงาน ผูมีฝมือหรือมีความชำนาญดังกลาวมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอ
นั้นยังสูงกวาราคาซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
(2) ในกรณี เป นงานที่ ต องกระทำโดยเรงดวน หากล าช าอาจจะเสียหายแก สหกรณ ให
ดำเนินการโดยเร็ว ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวา
ราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
(3) ในกรณีเปนงานที่มีผูชำนาญในกิจการนั้นนอยราย ใหเชิญผูชำนาญในกิจการนั้นมา
เสนอราคา และใหดำเนินการเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเปนงานที่ไดดำเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง
ทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทำได
ใหคณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม
ดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอคณะกรรมการ
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ 31 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการ เปน
ผูอนุมัติ และเปนอำนาจของผูจัดการ ลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท หากวงเงินเกินกวา
10,000 บาท ใหเปนอำนาจของประธานกรรมการ ลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจาง
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 32 คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สำนักงานของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไวในสัญญา หรือ
ขอตกลง
(2) ตรวจรับ พั สดุ ให ถูก ตอ งครบถว นตามหลัก ฐานที่ ตกลงกั น ไว สำหรับ กรณี ที่ มี การ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
นั้นมาใหคำปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้นๆ ก็ได
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ในกรณีจำเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจำนวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนำพัสดุมาสง และใหดำเนินการให
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายและผูรับจาง ไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวน ตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจาง นำพัสดุที่ถูกตองครบถวนมาสงและรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบ
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจำนวน หรือสงมอบครบ
จำนวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจำนวนที่
ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันที่ตรวจพบ แต
ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของสหกรณที่จะปรับผูขายหรือผูรับจาง ในจำนวนที่สงมอบไมครบถวน หรือไมถูกตองนั้น
การตรวจ การจาง และการควบคุมงานกอสราง
ขอ 33 คณะอนุกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและขอกำหนดในสัญญา เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปและ
รายการละเอียด และขอกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ ผูควบคุมงาน
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(2) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันที่ประธาน
คณะอนุกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทำการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(3) เมื่อตรวจแลวเห็นวาเปนการถูกตองครบถวน เปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางที่ถูกตองครบถวน
นั้นและใหทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 2 ฉบับ
มอบใหผูรบั จาง 1 ฉบับ มอบใหเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจายเงินตามระเบียบ แลวรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบ
ในกรณีที่เห็น วาผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปน ไปตามแบบรูปและ
รายการละเอียด และขอกำหนดในสัญญา ใหรายงานคณะกรรมการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือ
พิจารณาแลวแตกรณี
ขอ 34 ผูควบคุมงาน ตองเปนผูที่มีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ มีความรูความชำนาญ
งานการก อ สรางให เหมาะสมกั บ งานการก อ สรา งนั้ น ๆ และโดยปกติ จ ะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต่ ำกว า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทำงานจางนั้นๆ
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และขอกำหนดไวในสัญญาทุกประการ
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(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียด หรือขอกำหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และขอกำหนดใน
สัญญา แตเมื่อสำเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงาน
นั้นไวกอน แลวรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้งผล
การปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบ
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับ จาง ใหระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใชดวย
(4) ในวันกำหนดลงมือทำการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึ งกำหนดสงมอบงาน
แตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม ใหคณะอนุกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน 3 วันทำการ นับแตวันถึงกำหนดนั้นๆ
การดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
ขอ 35 กอนดำเนินการซื้อที่ดิน และหรือสิ่งก อสราง ให ทำรายงานเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาตามรายการตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ เชน จำนวนเนื้อที่ ทองที่ที่ตั้ง
ของที่ดิน หรือสิ่งกอสราง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เปนตน
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(4) ราคาซื้ อ ขายของที่ ดิ น และหรือ สิ่ งก อ สรา ง ใกล เคี ย งบริ เวณที่ จ ะซื้อ ครั้งหลั งสุ ด
ประมาณ 3 ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพยของบริษัท
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือ
ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมวี งเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
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(7) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุ กรรมการตางๆ ที่จำเปนในการซื้อ
การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง ใหติดตอกับเจาของโดยตรง หรือดำเนินการตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของทองถิ่น
ขอ 36 เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 35 แลว ใหดำเนินการ
ตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจางนั้นตอไป
หมวดที่ 4
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ 37 การซื้อ การจาง ใหทำหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั่งจาง ถาเปนการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา จะไมทำใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง หรือสัญญาไวตอกันก็ได
การซื้อหรือการจางโดยวิธีป ระกวดราคา ใหท ำสัญ ญาไวเปน หลั ก ฐาน เว น แต การซื้ อหรื อ
การจาง ในกรณีดังตอไปนี้ จะทำเปนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางแทนการทำสัญญาก็ได
(1) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวนแตคณะกรรมการ เห็นสมควรจะ
ใหทำเปนสัญญาไวตอกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ก็ใหทำได
ขอ 38 การทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง ใหกำหนดคาปรับ ดังตอไปนี้
(1) การจางซึ่งตองการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกำหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 1 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท
(2) การจางบริการซึ่งกำหนดใหทำงานจาง สงมอบเปนรายเดือนหรือรายงวดใหกำหนด
คาปรับ เป นรายวัน เปน จำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาคาจางแตละเดือน หรือแตล ะงวด
ดังกลาว แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 50 บาท
(3) การจางทำสิ่งของที่มีปริมาณหลายชิ้น และแตละชิ้น สมบูรณไดในตัวเอง ซึ่งสามารถ
นำไปใชงานได ใหกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ แตจะตอง
ไมต่ำกวาวันละ 100 บาท
(4) การซื้อสิ่งของใหกำหนดคาปรับ เปนรายวัน ในอัตราตายตัวรอยละ 0.5 ของราคา
พัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบ
บางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับ
เต็มราคาของทั้งชุด
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ข อ 39 การงดหรือลดค า ปรับ ให แ ก คู สัญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสัญ ญาหรื อ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวั นที่มีเหตุเกิ ดขึ้ น จริง เฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสหกรณ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหสหกรณระบุไวในสัญ ญา กําหนดใหคูสัญ ญาตองแจงเหตุดั งกลาว ให สหกรณ ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตเหตุน้นั ไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลด
หรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือ สหกรณทราบดี
อยูแลวตั้งแตตน
ขอ 40 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง หากมีความจำเปนตองเพิ่ม
หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทำงานใหตกลงพรอมกันไป
ขอ 41 การใชสิทธิบอกเลิกสัญ ญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจาง ในกรณีที่มีเหตุอัน เชื่อไดวา
ผู รับ จา งไม ส ามารถทำงานใหแ ล ว เสร็จ หรือ ผูข ายไมส ามารถส งมอบภายในระยะเวลาที่ กำหนด ให เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจาง
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง ใหกระทำไดเฉพาะกรณี
ที่เปนประโยชนแกสหกรณโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของสหกรณ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางนั้นตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอคณะกรรมการ พิจารณา
ขอ 42 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติใหกำหนดเปนมูลคาเปนจำนวนเต็ม
ในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ใหคณะกรรมการ มีอำนาจใชดุลพินิจใหเพิ่มหรือลด
จำนวนอัตราการวางหลักประกันได แตจะตองไมต่ำกวารอยละสอง หรือไมสูงกวารอยละสิบของวงเงิน หรือ
ราคาพัสดุแลวแตกรณี
ขอ 43 การกำหนดหลักประกัน ตามขอ 42 จะต องระบุไวเปน เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได
ในกรณีที่ผูเสนอราคา หรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ใหอนุโลมรับได
ขอ 44 ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป นผูเสนอราคา หรือเปนคูสัญ ญา ไม ตองวาง
หลักประกัน
ขอ 45 ใหสหกรณคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา หรือผูค้ำประกันตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) หลักประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคา หรือผูค้ำประกัน ดังนี้
ก. ผูเสนอราคารายที่ไมไดรับการคัดเลือก ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาผล
การประกวดราคาแลวเสร็จ
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ข. ผูเสนอราคารายที่สหกรณรับราคาและตกลงซื้อหรือจาง ใหคืน เมื่อไดทำสัญ ญา
หรือไดมีการรับใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจางแลว
(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ำประกันโดยเร็ว และอยางชา ตองไม
เกิน 15 วันทำการ นับแตวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การคื น หลักประกัน ที่ เป นหนั งสื อค้ำ ประกัน ของธนาคาร ในกรณี ที่ผู เสนอราคาหรื อ
คูสัญ ญาไม มารับ ภายในกำหนดเวลาขางตน ใหรีบ สงตนฉบับหรือหนังสือค้ำประกัน ให แกผูเสนอราคาหรื อ
คูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นก็ได พรอมกับแจงใหธนาคาร ผูค้ำประกันทราบดวย
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หลักประกัน
ขอ 46 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ค (แคชเชียรเช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจาย
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ 47 ใหประธานกรรมการ เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
ในการจั ด ซื้อ จั ดจ า งให ส หกรณ ปฏิ บั ติให เป นไปตามระเบีย บนี้ เว น แต ส หกรณ ได รับ เงิ น
อุดหนุนจากหนวยงานราชการ ใหถือปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขของหนวยงานราชการผูใหเงินอุดหนุนนั้น
ประกาศ ณ วันที่
พลโท
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