
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสุโขทัย จํากัด 

ว่าด้วยการจัดซ้ือและจัดจ้างของสหกรณ ์
พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่  ครั้งที่ 9 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและ
จัดจ้างของสหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
หมวดที่ 1 
นิยาม 

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสุโขทัย  จํากัด 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ

เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบน้ี 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด หรือ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้จัดการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทําหน้าที่ผู้จัดการ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคาร และสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่รวมถึงสินค้า

ในธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายของสหกรณ์ 
“วัสดุ” หมายความว่า ของใช้ที่มีสภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ 
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

 
 

/ ข. ประเภท… 



ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติ 

“ครุภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืน
นาน เมื่อชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 

“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงาน การเช่า และการดําเนินการอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง” หมายความว่า การจัดจ้างทําพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้างทําของ 
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ 

“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจัดจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอื่นๆ 

“ใบสั่งซื้อ” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งซื้อพัสดุจากผู้ขายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 

“ใบสั่งจ้าง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งจ้างโดยระบุรายละเอียด
ของงานที่จะจ้าง 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งต้ังให้มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ
หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามระเบียบน้ี 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า ผู้จัดการที่สหกรณ์แต่งต้ังให้เป็นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุให้มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบน้ี 

หมวดที่ 2 
การจัดซ้ือและการจัดจ้าง 

ข้อ 5.  ให้คณะกรรมการจัดทําโครงการหรือแผนการดําเนินงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก่อน ยกเว้นกรณีจําเป็น เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องกระทํา
เป็นการเร่งด่วน ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ข้อ 6.  การจัดซื้อและการจัดจ้าง กระทําได้ 4 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีสอบราคา 
(3) วิธีประกวดราคา 
(4) วิธีพิเศษ 

ข้อ 7.  รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซ้ือที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 36. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการตามรายการ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
 

/ (3) ราคามาตรฐาน… 



(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ัง
หลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีบัญชีของสหกรณ์  

(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน 
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ันทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง ใน
ครั้งน้ัน  

(5) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และ 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 

วิธีตกลงราคา 
ข้อ 8.  วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท  

(สองแสนบาท) 
ข้อ 9.  การซื้อและการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง และให้ผู้จัดการเป็น
ผู้อนุมัติการซื้อและการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

วิธีสอบราคา 
ข้อ 10. วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  

(สองแสนบาท) แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 
ข้อ 11. การซื้อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศสอบราคา 

โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการ หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง 
ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบ ให้กําหนด

สถานที่ วันเวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งต้องมีอาชีพหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผู้เสนอราคา

แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 
(3) ในกรณีจําเป็น ให้ระบุให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ

ละเอียด พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้ 
(4) ในกรณีจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่

รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างน้ัน 
(5) ข้อกําหนดให้ผู้ เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมท้ังสิ้นและราคาต่อหน่วย หรือ 

ต่อรายการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย 
(6) แบบใบเสนอราคาให้กําหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น

ตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาํคัญ 
 

/ ในการสอบ… 



ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้วย 

(7) กําหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จําเป็น และมีเง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ย่ืนต่อ
สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้  

(8) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการจัดซื้อ)  หรอื
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ  (สําหรับการจัดจ้าง) 

(9) กําหนดสถานที่  วัน  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
(10) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย ก่อนย่ืนต่อสหกรณ์จ่าหน้าซอง

ถึงประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างคร้ังน้ัน และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซอง  
โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

สําหรับกรณีทีม่ีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถอืวันและเวลาที่สหกรณ ์
ลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง 

(11) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ  
ใบสั่งจ้างกับสหกรณ์ เป็นผู้ทิ้งงาน 

(12) ข้อกําหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาไว้ด้วย 

(13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 
(14) ข้อสงวนสิทธิว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์ หรือ

ของสหกรณ์อ่ืน หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดย 
ไม่จําต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ
ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีสาเหตุที่เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

ข้อ 12. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังน้ี 
(1) ก่อนวันเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้  
และให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์
(ถ้ามี) หรือจะส่งไปขอความร่วมมือปิดประกาศ  ณ  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสถานที่ราชการอ่ืนใดก็ได้ 

(2 )  ในการ ย่ืนซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึ งประธาน
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งน้ัน และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคา
โดยย่ืนโดยตรงต่อสหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณ์กําหนดให้กระทําได้) 

(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามาย่ืนซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับไว้โดยไม่เปิดซอง
พร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง สําหรับกรณีที่ย่ืนซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้ งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 
 
 
 

/ วิธีประกวดราคา… 



 
วิธีประกวดราคา 

ข้อ 13. วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท  
(สองแสนบาท) ขึ้นไป 

ข้อ 14. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกาศ
ประกวดราคา โดยมีรายการทํานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการวางหลักประกันซอง
ประกวดราคาด้วย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ มีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา และราคา 

ของเอกสาร 
ข้อ 15. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  

ณ สํานักงานของสหกรณ์หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ามี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ทําได้ และควรดําเนินการก่อนวันรับซอง
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ข้อ 16. การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้กระทํา ณ สถานที่ที่ 
ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้สะดวก จะต้องจัดเตรียมให้พอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ัน โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนในการให้หรือขาย ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคา
พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการจัดทําเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน และมีการประกวดราคาคร้ังใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาน้ันหรือได้รับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

ข้อ 17. ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจําเป็นที่จะต้องช้ีแจงหรือให้รายละเอียด
เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์ หรือมีความจําเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็น
สาระสําคัญ ซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาต้ังแต่ต้น ให้จัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  
และดําเนินการตามข้อ 15.  โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว
ทุกรายด้วย  และหากเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถย่ืนซองประกวดราคาได้ทันตามกําหนดเดิมให้เลื่อนวัน  
เวลารับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา ตามความจําเป็นด้วย 

ข้อ 18. นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ 17. เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

วิธพีิเศษ 

ข้อ  19.  วิ ธี พิ เศษ  ไ ด้แก่การซื้ อหรือการจ้ างค ร้ังห น่ึงซึ่ งมี ราคาเ กิน  50 ,000 บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้กระทําได้เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดังต่อไปน้ี 

ก. การซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
(1) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
 

/ (2) เป็นพัสดุ… 



(2) เป็นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง หรือจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่าย
โดยตรง 

(3) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ 

(4) เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้อง
ระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ หรือเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไม่ได้ผลดี 

ข. การจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญ 

เป็นพิเศษ 
(2) เป็นงานที่ต้องการทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานที่มีผู้ชํานาญในกิจการน้ันน้อยราย 
(4) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว ไม่ได้ผลดี 

ข้อ 20. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ทําบันทึกพร้อมช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นตามข้อ 19. ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอ
คณะกรรมการ เมื่อได้รับอนุมัติให้ทําการจัดหาโดยวิ ธีพิเศษแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพ่ือดําเนินการตามข้อ 30. และข้อ 31. ต่อไป 

ข้อ 21. การจัดซื้อหรือการจัดจ้างตามข้อ 8. ข้อ 10. และข้อ 13. ให้ผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือ 
สั่งจ้างกระทําโดยวิธีที่กําหนดไว้ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพ่ือให้
วงเงินตํ่ากว่าที่กําหนดโดยวิธีใดวิธีหน่ึง หรือเพ่ือให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้ 

หมวดที่  3 
คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 22. ในการดําเนินการซื้อหรือการจ้างในแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนคณะละอย่างน้อย 3 คน  คณะอนุกรรมการคณะหน่ึงๆ ต้องมีอนุกรรมการที่แต่งต้ังจาก
กรรมการดําเนินการเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนคณะอนุกรรมการคณะน้ันๆ และให้ประธาน
อนุกรรมการ  ต้องเป็นอนุกรรมการที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ังจากกรรมการ  เ พ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้มี
คณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง 

ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน  ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแล้ว  
ห้ามเป็นอนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 

ข้อ 23. ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีอนุกรรมการมา
พร้อมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด ให้ประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
แต่ละคนมีหน่ึงเสียงในการลงมติ 

/ มติของคณะ... 



มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
คณะ อนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ถ้ามีการต่อรองราคาการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง  
ให้ประธานคณะอนุกรรมการคณะน้ัน  ต้องอยู่ร่วมการประชุมทุกครั้ง 

ข้อ 24. การจ้างเพ่ือก่อสร้างแต่ละครั้ง  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรต้ังผู้ควบคุมงาน
ให้แต่งต้ังผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง  ในกรณีที่ลักษณะของ
งานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งต้ังผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน  หรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้ 

ข้อ 25. คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย  แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (2) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว  ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าว  ไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

(4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น  
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติต่อไป 

ข้อ 26. คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึก

ไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน  และให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย 
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ ตัวอย่าง  

แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 
(4) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ ตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไว้ในแบบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงาน
การดําเนินการ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน 

ข้อ 27. คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  มีหน้าที่ดังน้ี 
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ

ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคา 

/ ในการพิจารณา… 



ในการพิจารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใด
ก็ได้  แต่จะให้ผู้เสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบ
แล้วตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่มาทําสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับ 
ใบสั่งจ้างกับสหกรณ์ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอ 
ราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

(3) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 28. ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่กําหนด  ให้
เสนอคณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากคณะกรรมการเห็น
ว่า  การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ข้อ 29. ในการซื้อหรือการจ้างที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการพิจารณา
เป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาไว้ในเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 

ข้อ 30. คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ดําเนินการซื้อโดยวิธี

เจรจาตกลงราคา 
(2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ ให้เชิญผู้มี

อาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(3) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็น 
ต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มี
อาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรง หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือ
ราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ี 
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 31. คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชํานาญ

เป็นพิเศษ ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรือมีความชํานาญดังกล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอ
นั้นยังสูงกว่าราคาซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 
 
 

/  (2) ในกรณ…ี 



 (2) ในกรณีเป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์  
ให้ดําเนินการโดยเร็ว ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูง
กว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทําได้ 

(3) ในกรณีเป็นงานที่มีผู้ชํานาญในกิจการน้ันน้อยราย ให้เชิญผู้ชํานาญในกิจการน้ันมา
เสนอราคา และให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นงานท่ีได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้าง
ทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ 

อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง  
ข้อ 32. การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างคร้ังหน่ึงโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ให้คณะกรรมการเป็น

ผู้อนุมัติ และเป็นอํานาจของผู้จัดการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) 
หากวงเงินเกินกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ให้เป็นอํานาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  

การตรวจรับพสัดุ 
ข้อ 33. คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ  มหีน้าที่ดังน้ี 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สํานักงานของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา  
หรือข้อตกลง 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ
น้ันมาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
น้ันๆ ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจนับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วน ต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นําพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนมาส่งและรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบ
จํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ 
ตรวจพบแต่ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิของสหกรณ์ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือ 
ไม่ถูกต้องน้ัน 

 
 

/ การตรวจการจ้าง… 



การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ 34. คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังน้ี 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม
งานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป
และรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ          
ผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   

(2) โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธาน
คณะอนุกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(3) เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการ
ละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างที่ถูกต้อง
ครบถ้วนน้ันและให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
2 ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการ
ละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือพิจารณา
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 35. ผู้ควบคุมงาน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความชํานาญ
งานการก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานการก่อสร้างน้ันๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังน้ี 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง
น้ันๆ ทุกวัน  ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้งานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกําหนดใน
สัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงาน
น้ันไว้ก่อน แล้วรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใช้ด้วย 

(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงาน         
แต่ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่  ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดน้ันๆ 

การดําเนินการซ้ือที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
ข้อ 36. ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาตามรายการต่อไปน้ี 
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ เช่น จํานวนเนื้อที่ ท้องที่

ที่ต้ังของที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เป็นต้น 
 

/ (3) ราคาประเมิน... 



(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ัน 
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด 

ประมาณ 3 ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริษัท 
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงิน

ช่วยเหลือที่จะซื้อในครั้งน้ันทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งน้ัน 
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีน้ัน 
(7) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อ    

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง หรือดําเนินการตามกฎหมาย  

หรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น 
ข้อ 37. เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ 36. แล้ว ให้ดําเนินการ

ตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างน้ันต่อไป 
หมวดที่  4 

สัญญาและหลกัประกัน 
สัญญา 

ข้อ 38. การซื้อ การจ้าง ให้ทําหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั่งจ้างถ้าเป็นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ทําสัญญาไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่การซ้ือหรือการจ้าง  
ในกรณีดังต่อไปน้ี จะทําเป็นใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างแทนการทําสัญญาก็ได้ 

(1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 
(2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะ

ให้ทําเป็นสัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ก็ให้ทําได้ 
ข้อ 39. การทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ให้กําหนดค่าปรับ ดังต่อไปน้ี 

(1) การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
เป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างน้ัน แต่จะต้องไม่ ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท  
(หน่ึงร้อยบาท) 

(2) การจ้างบริการซึ่งกําหนดให้ทํางานจ้าง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้กําหนด
ค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาค่าจ้างแต่ละเดือน หรือแต่ละงวด 
ดังกล่าว แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) 

(3) การจ้างทําสิ่งของที่มีปริมาณหลายช้ิน และแต่ละช้ินสมบูรณ์ได้ในตัวเอง ซึ่ง
สามารถนําไปใช้งานได้ ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  
แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) 

(4) การซื้อสิ่งของให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
น้ันเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

/ ข้อ 40. การงด… 



ข้อ 40. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปน้ี  

(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์  
(2) เหตุสุดวิสัย  
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  

ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ  
ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือ  
ขอลดหรืองด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  
หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

ข้อ 41. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบส่ังซื้อหรือใบสั่งจ้าง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไป 

ข้อ 42. การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง ในกรณีที่มีเหตุอันเช่ือได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ กําหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง  หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างน้ันต่อไป ทั้งน้ี ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ข้อ 43. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้กําหนดเป็นมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม 
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งน้ัน ให้คณะกรรมการมีอํานาจใช้ดุลพินิจให้เพ่ิมหรือลด
จํานวนอัตราการวางหลักประกันได้ แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละสอง หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงิน 
หรือราคาพัสดุแล้วแต่กรณี 

ข้อ 44. การกําหนดหลักประกันตามข้อ 43. จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 

ข้อ 45. ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวาง
หลักประกัน 

ข้อ 46. ให้สหกรณ์คืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญา  หรือผู้ค้ําประกันตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ําประกันดังน้ี 
ก. ผู้เสนอราคารายท่ีไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณา

ผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ  
ข. ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซื้อหรือจ้าง ให้คืนเมื่อได้ทําสัญญา

หรือได้มีการรับใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างแล้ว 
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้อง

ไม่เกิน 15 วันทําการ นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 

/ การคืนหลักประกัน… 



การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา 
ไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหรือหนังสือค้ําประกัน ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้ พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ําประกันทราบด้วย 

หลักประกัน 
ข้อ 47. หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือต๋ัวแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุน

จากหน่วยงานราชการให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของหน่วยงานราชการผู้ให้เงินอุดหนุนน้ัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายยรรยง  ศรีตะวัน)  
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
 


