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ระเบียบ  

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย 

การพัสดุ พ.ศ. 2549 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 74.(8) และขอ 100.(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ครั้งท่ี 7/2549  วันท่ี 15  กันยายน  พ.ศ. 2549  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการพัสดุไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2549 ” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแต วันท่ี 18  กันยายน  พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”  หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค

 เชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“เจาหนาท่ี”   หมายถึง เจาหนาท่ีรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

 จํากัด 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการ

 เก่ียวกับการพัสดุ ตามระเบียบนี้ 

“ผูจัดการ”   หมายถึง ผูจัดการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

 จํากัด หรือกรรมการผูทําหนาท่ี ผูจัดการ 

“ทรัพยสิน”   หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ท่ีดิน อาคาร และ

 สิ่งกอสราง แตไมรวมถึงสินคาในธุรกิจการซ้ือ

 การขาย ของสหกรณ 

“การจัดซ้ือ”   หมายถึง การซ้ือทรัพยสินทุกชนิดและบริการท่ีเก่ียวเนื่อง

 อ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาทรัพยสินใน

 ลักษณะการจาง 
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“การจัดจาง”   หมายถึง การจางทําทรัพยสิน ใหหมายความรวมถึงการ

 จางทําของการรับขนสง และการจางเหมา

 บริการ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 

 

 

 

 

หมวด 1 

การจัดซื้อ จัดจาง 
 

ขอ 4. การจัดซ้ือ จัดจางใหคณะกรรมการ ดําเนินตามโครงการ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ เทานั้น 

ขอ 5. การจัดซ้ือ จัดจางกระทําได 4 วิธี คือ 

 (1) วิธีตกลงราคา 

 (2) วิธีสอบราคา 

 (3) วิธีประกวดราคา 

 (4) วิธีพิเศษ 

ขอ 6. วิธีตกลงราคา ไดแก การจัดซ้ือ จัดจาง ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 20,000  บาท 

ขอ 7. วิธีสอบราคา ไดแก การจัดซ้ือ จัดจาง ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 20,000 บาทแตไมเกิน 300,000  

บาท 

ขอ 8. วิธีประกวดราคา ไดแก การจัดซ้ือ จัดจาง ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 300,000 บาท 

ขอ 9. วิธีพิเศษ ไดแก การจัดซ้ือ จัดจาง ครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกินกวา 1,000,000 บาท และใหกระทํา

ไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 

  ก. การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งหรือกรณีใดดังตอไปนี้ 

 (1) เปนทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมาย วาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน

รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 

 (2) เปนทรัพยสินท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 

 (3) เปนทรัพยสินท่ีมีขายเฉพาะแหง หรือจําเปนตองซ้ือจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรง 

 (4) เปนทรัพยสินท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ

ระหวางประเทศ 

 (5) เปนทรัพยสินท่ีมีลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอ

เปนการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล รถประจําตําแหนงหรือยารักษาโรค 
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 (6) เปนทรัพยสินท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผล 

       ข. การจางโดยวิธีพิเศษใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งหรือกรณีใดดังตอไปนี้ 

  (1) เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ 

  (2) เปนงานท่ีตองการทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณ 

  (3) เปนงานท่ีมีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย 

   (4) เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

 ขอ 10. การแบงซ้ือ หรือแบงจาง เพ่ือใหวงเงินต่ํากวาท่ีกําหนดในวิธีหนึ่งจะกระทําไมไดยกเวนการซ้ือ

หรือการจางโดยวิธีตกลงราคาใหซ้ือหรือจางตามความจําเปนของแผนงาน โครงการ สหกรณ 

 

 

 

 

 

หมวด 2 

วิธีดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 

 ขอ 11. การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาใหผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ติดตอ ตกลงราคากับผูขายหรือผูจางโดยตรง ใหจัดซ้ือหรือจางภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 

 ขอ 12. การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหจัดทําเอกสาร ประกาศสอบราคาโดยอยางนอยให

แสดงรายการ ดังตอไปนี้ 

 (1) คุณลักษณะเฉพาะของทรัพยสินท่ีตองการซ้ือและจํานวนท่ีตองการ หรือแบบรูป 

รายละเอียดและปริมาณท่ีตองการจาง 

 ในกรณีท่ีจําเปนตองดูสถานท่ี หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบใหกําหนดสถานท่ี วัน เวลา 

 ท่ีนัดหมาย ไวดวย 

 (2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอ

ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

 (3) ในกรณีจําเปน ใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตอตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดพรอมกับใบเสนอราคา 

 (4) ในกรณีจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหมีขอกําหนดไวดวยวา “สหกรณไมรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนั้น” 

 (5) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้น และราคาตอหนวย หรือตอรายการ 

พรอมท้ังระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวย 

 (6) แบบใบเสนอราคากําหนดดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้นเปนตัวเลขและ

ตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขหรือตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
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 ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะ

และประเภทของงาน เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณทรัพยสินและราคาดวย 

 (7) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาท่ีจําเปน และมีเง่ือนไขดวยวา ซองเสนอราคาท่ียื่นตอ 

สหกรณและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนไมได 

 (8) กําหนดสถานท่ีสงมอบทรัพยสินและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซ้ือ) หรือ

กําหนดวันท่ีจะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 

 (9) กําหนดสถานท่ี วัน เวลา เปดซองราคา 

 (10) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอสหกรณ จาหนาถึง

ประธานคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองโดย

ใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

 สําหรับกรณีท่ีมีการยื่นซองทางไปรษณียลงทะเบียนใหถือวันและเวลาท่ีสหกรณลงรับจากไปรษณีย

เปนเวลารับซอง 

 (11) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวา ผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งซ้ือใบสั่งจาง

กับสหกรณเปนผูท้ิงงาน 

 (12) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกัน

สัญญาไวดวย 

 (13) การแบงงวดงาน การจายเงิน เง่ือนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

 (14) ขอสงวนสิทธิวาสหกรณจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของสหกรณและ

สหกรณทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจาง หรือเลือกซ้ือหรือจางโดยไมจําเปนตองซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคา

ตํ่าสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมี

สาเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ขอ 13. การจัดซ้ือ จัดจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน ใหสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยงัผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหมากท่ีสุดเทาท่ีทําไดและ

ใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของสหกรณ 

 (2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะอนุกรรมการ

เปดซองสอบราคาการจัดซ้ือ จัดจางครั้งนั้น และสงถึงสหกรณกอนเวลาเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอ

สหกรณ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีท่ีสหกรณกําหนดใหกระทําได 

 (3) ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีผูเสนอราคา

มายื่นซองโดยตรง สําหรับกรณีท่ียื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาท่ีสหกรณลงรับจากไปรษณียเปนเวลา

รับซอง 

   (4) ใหเจาหนาท่ี เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเม่ือถึงกําหนดเวลาเปด

ซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคา พรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอคณะอนุกรรมการเปดซองสอบ

ราคาเพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ขอ 14. ใหเจาหนาท่ี จัดทําเอกสารประกาศประกวดราคา โดยมีรายการทํานองเดียวกับเอกสาร

ประกาศสอบราคาตามขอ 13 แตตองมีการวางหลักประกันซองประกวดราคาดวย และการเผยแพรเอกสาร

ประกวดราคา ใหจัดทําเปนประกาศ มีสาระสําคัญดังนี้ 

  (1) รายการทรัพยสินท่ีตองการซ้ือ หรืองานท่ีตองการจาง 

  (2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 

  (3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 

  (4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา และราคาของ

เอกสาร 

ขอ 15. การจัดซ้ือ จัดจางโดยวิธีประกวดราคา ใหปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ

ของสหกรณ และหากเห็นสมควรจะสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือประกาศในหนังสือพิมพ หรือโดย

วิธีอ่ืนก็ใหทําได ควรดําเนินการกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 20 วัน 

ขอ 16. การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา ในการประกวดราคาใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีผูตองการ

สามารถติดตอไดสะดวก จะตองจัดเตรียมใหพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขาย

หรือรับจางทํางานนั้น โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนในการใหหรือขาย ในกรณีท่ีมีการขายใหกําหนดราคาพอสมควรกับ

คาใชจายท่ีสหกรณตองเสียไปในการจัดทําเอกสารประกวดราคานั้น 

 กรณีมีการยกเลิกประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาครั้งใหม ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร

ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสารประกวดราคา

ใหมโดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

ขอ 17. กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนท่ีจะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติม

เพ่ือประโยชนแกสหกรณ หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึง

มิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตนใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม และดําเนิน การตาม 

ขอ 15. โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายดวย และเปน

เหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซองประกวดราคาไดทันตามกําหนดเดิมใหเลื่อนวันเวลารับซอง ปดการรับซอง

และเปดรับซองประกวดราคาตามความจําเปน 

ขอ 18. นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ 17. เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคาหามมิใหรนหรือ

เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประกวดราคา 

 ขอ 19. การจัดซ้ือ การจัดจาง โดยวิธีพิเศษ ใหบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ทําบันทึกพรอมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอ

คณะกรรมการเม่ือไดรับอนุมัติใหทําการจัดหาโดยวิธี พิเศษแลว ใหคณะกรรมการ พิจารณาแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษเพ่ือตาม ขอ 28. และขอ 29. ตอไป 

 

หมวด 3 

คณะอนุกรรมการ 
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ขอ 20. ในการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางแตละครั้ง ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรม 

การข้ึนคณะละอยางนอย 3 คน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ แลวแตกรณีคือ 

     (1) คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา 

  (2) คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

  (3) คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา 

  (4) คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 

  (5) คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 

  (6) คณะอนุกรรมการตรวจรับทรัพยสิน 

  (7) คณะอนุกรรมการตรวจการจาง 

ในการจัดซ้ือ จัดจางครั้งเดียวกัน ผู ไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมการในคณะหนึ่งแลวหามเปน

อนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 

 ขอ 21. ในการประชุมปรึกษาของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ตองมีอนุกรรมการมาพรอมกันไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด ใหประธานคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการแตละคนมีหนึ่ง

เสียงในการลงมต ิ

มติของคณะอนุกรรมการแตละคณะใหถือเสียงขางมากในขอ 20.(1) ถึง(5) ใหถือเสียงขางมากขอ 

20.(6) และ(7) ใหถือมติเปนเอกฉันท ในกรณีท่ีอนุกรรมการบางคนไมยอมรับทรัพยสินหรืองานจางโดยทํา

ความเห็นแยงไวใหประธานอนุกรรมการรายงานตอประธานกรรมการเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการเปนผูตัดสินใน

การประชุมของคณะอนุกรรมการดังกลาว  ถา มีการตอรองราคาการ ซ้ือหรือการจางใหประธาน

คณะอนุกรรมการคณะนั้นตองอยูรวมการประชุมทุกครั้ง 

ขอ 22. การจางกอสรางแตละครั้ง ถาคณะอนุกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาควรตั้งผูควบคุม

งานใหแตงตั้งผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง ในกรณีท่ีลักษณะ

ของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปน

กลุมบุคคลก็ได 

ขอ 23. คณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาท่ีดังนี้ 

 (1) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ

ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ

ผูเสนอราคาทุกราย แลวใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ

เสนอราคาทุกแผน 

 (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือรูปแบบ และ

รายการรายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

 (3) พิจารณาคัดเลือกทรัพยสินหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม (2) ท่ีมีคุณภาพ

และคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณ และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ีคัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลงกับสหกรณในเวลาท่ีกําหนดตาม

เอกสารสอบราคา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
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 (4) ใหคณะอนุกรรมการเปดซองสอบราคารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย

เอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติตอไป 

 ขอ 24. คณะอนุกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้ 

 (1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว  

ท่ีหนาซองวาเปนของผูใด 

  (2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ

ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 

  (3) รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังทรัพยสินตัวอยาง 

แคตตาล็อก หรือรูปแบบและรายการรายละเอียด หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

  (4) เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

  (5) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ

ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ี ท่ีกําหนด และใหอนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว

ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

  (6) สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการ

ดําเนินการตอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

 ขอ 25. คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้ 

  (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ ทรัพยสิน

ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือรูปแบบและรายการรายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคา 

 ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะใหผูเสนอ

ราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 

 (2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว

ตาม (1) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอสหกรณแลวเสนอใหซ้ือ หรือจางจากผูเสนอราคารายท่ี

คัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมทําสัญญาหรือรับใบสั่งซ้ือหรือรับใบสั่งจางกับสหกรณในเวลาท่ี

กําหนดตามเอกสารประกวดราคาใหคณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

(3) ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานการพิจารณาและความเห็น

พรอม ดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ 

ขอ 26. ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด ใหเสนอ

คณะกรรมการ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม หากคณะกรรมการ เห็นวา

การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษแลวแตกรณีก็ได 

ขอ 27. ในการซ้ือหรือการจางท่ีมีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการ

เฉพาะใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
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 ท้ังนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวในเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 

 ขอ 28. คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีเปนทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 

 (2) ในกรณีเปนทรัพยสินท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกสหกรณ ใหเชิญ ผูมี

อาชีพขายทรัพยสินนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคา

ท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 (3) ในกรณีเปนทรัพยสินท่ีมีลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตอง

ระบุยี่หอเปนการเฉพาะใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

 (4) ในกรณีเปนทรัพยสินท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ

ขายทรัพยสินนั้นโดยตรง หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ

ราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 (5) ในกรณีทรัพยสินท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหงใหเชิญเจาของ

ท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาผู เสนอราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ี

คณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 ใหคณะอนุกรรมการการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม

ดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติตอไป 

 ขอ 29. คณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (1) ในกรณีเปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษใหเชิญ

ชางผู มีฝ มือหรือมีความชํานาญดังกลาวมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาซ่ึง

คณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

   (2) ในกรณีเปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกสหกรณให

ดําเนินการโดยเร็ว ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวา

ราคาในทองถ่ินหรือราคาท่ีประมาณไดหรือราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

   (3) ในกรณีเปนงานท่ีมีผูชํานาญในกิจการนั้นนอยราย ใหเชิญผูชํานาญในกิจการนั้นมาเสนอ

ราคาและใหดําเนินการเชนเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

   (4) ในกรณีเปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง

ทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควรให

ตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

 ใหคณะอนุกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี

ไดรับไวท้ังหมดตอคณะกรรมการ 

 ขอ 30. คณะอนุกรรมการตรวจรับทรัพยสิน มีหนาท่ีดังนี้ 

 (1) ตรวจรับทรัพยสิน ณ ท่ีทําการของผูใชทรัพยสินนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญา

หรือขอตกลง 
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 (2) ตรวจรับทรัพยสินใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการ

ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

ทรัพยสินนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงทรัพยสินนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือ

ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 

 ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดไดใหตรวจนับตามหลักวิชาการสถิติ 

 (3) โดยปกติใหตรวจรับทรัพยสินในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําทรัพยสินมาสง และให

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

 (4) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับทรัพยสินไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ

ทรัพยสินถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําทรัพยสินมาสง และรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 (5) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบทรัพยสินถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ

จํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ี

ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม(4) และรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีตรวจพบ 

แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิของ สหกรณท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

 (6) การตรวจรับทรัพยสินท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง

หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบทรัพยสินนั้นใหรีบแจง

ผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีตรวจพบ 

 ขอ 31. คณะอนุกรรมการตรวจการจาง มีหนาท่ีดังนี้ 

   (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงาน

รายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบ รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญาเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบ

รายการรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ 

ผูควบคุมงานแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

   (2) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีประธาน

คณะอนุกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

   (3) เม่ือตรวจแลวเห็นวา เปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด

และ ขอกําหนดในสัญญาใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางนั้น แลวรายงานให

คณะกรรมการทราบ 

 ในกรณีท่ีเห็นวา ผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด

และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานคณะกรรมการ เพ่ือทราบหรือพิจารณาแลวแตกรณี 

 ขอ 32. ผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังนี้ 

 (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ 

ทุกวัน ใหเปนไปตามรูปแบบรายการรายละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ 

 (2) ในกรณีท่ีปรากฏวา รูปแบบรายการรายละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ

ขัดกัน หรือเปนท่ีคาดหมายไววาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามรูปแบบรายการรายละเอียดและขอกําหนดใน
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สัญญาแตเม่ือสําเร็จแลว จะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดีหรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงาน

นั้นไวกอนแลวรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

 (3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการ

ปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะอนุกรรมการตรวจการจางทราบ  การบันทึกการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง ใหระบุรายละเอียด ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใชดวย 

 (4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ

งวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาจางหรือไม ใหคณะอนุกรรมการตรวจการ

จางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 

 ขอ 33. กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใหทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา

ตามรายการ ดังตอไปนี้ 

 (1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 

 (2) รายละเอียดของท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางท่ีตองการซ้ือ เชน จํานวนเนื้อท่ี ทองท่ีท่ีตั้งของ

ท่ีดิน ลักษณะของท่ีดิน เปนตน 

 (3) ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีนั้น 

 (4) ราคาซ้ือขายของท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย 

 (5) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหระบุเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือจะ 

ซ้ือในครั้งนั้นท้ังหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในครั้งนั้น 

 (6) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 

 (7) ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ 

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

 การซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใหติดตอกับเจาของโดยตรงหรือดําเนินการตามกฎหมาย หรือ

ประเพณีนิยมของทองถ่ิน 

 ขอ 34. เม่ือคณะกรรมการ ใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตาม ขอ 33. แลว ใหดําเนินการตาม

วิธีการซ้ือหรือวิธีการจางนั้นตอไป 

 

หมวด 4 

สัญญาและหลักประกัน 

ขอ 35. การจัดซ้ือ จัดจาง ใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง 

ถาเปนการจัดซ้ือหรือการจัดจางโดยวิธีตกลงราคา จะไมทําใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง หรือสัญญาไวตอกัน 

ก็ได 

การจัดซ้ือหรือการจัดจางโดยวิธีประกวดราคา ใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน เวนแตการจัดซ้ือหรือการ

จัดจางในกรณีตอไปนี้จะทําเปนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางแทนการทําสัญญาก็ได 

 (1) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากสวนราชการ 
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 (2) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ วิธีสืบราคา วิธีสอบราคา เวนแตคณะกรรมการ

เห็นสมควรจะใหทําเปนสัญญาไวตอกัน แทนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางก็ใหทําได 

 ขอ 36. การทําสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง ใหกําหนดคาปรับดังตอไปนี้ 

 (1) การจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปน

จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ…0.2…ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ…*…บาท 

 (2) การจางบริการซ่ึงกําหนดใหทํางานจางสงมอบเปนรายเดือนหรือรายงวด ใหกําหนดคา

ปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ……..*…..ของราคาคาจางแตละเดือนหรือแตละงวด

ดังกลาว แตจะตองไมต่ํากวาวันละ……*……..บาท 

 (3) การจางทําสิ่งของท่ีมีปริมาณหลายชิ้น แตละชิ้นสมบูรณไดในตัวเอง ซึ่งสามารถนําไป 

ใชงานได ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันตายตัวในอัตรารอยละ……*………..ของราคาทรัพยสินท่ียังไมไดรับมอบ 

แตจะตองไมต่ํากวาวันละ……*……..บาท 

 (4) การซ้ือสิ่งของใหกําหนดคาปรับเปนรายวันตายตัวในอัตรารอยละ……*……ของราคา

ทรัพยสินท่ียังไมไดรับมอบ 

 ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไม

สามารถใชการไดโดยสมบูรณแมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญาแตยังขาดสวนประกอบ

บางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลยใหปรับ

เต็มราคาของท้ังชุด 

 * การกําหนดคาปรับตามขอ (1) – ขอ (4) ในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของทรัพยสิน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคูสัญญาของสหกรณจะ

หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา 

 ขอ 37. การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง หากมีความจําเปนตองเพ่ิมหรือลด

วงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 

 ขอ 38. การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจาง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไม

สามารถทํางานใหแลวเสร็จหรือผูขายไมสามารถสงมอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหเสนอคณะกรรมการ 

พิจารณา 

 การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจาง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีเปน

ประโยชนแกสหกรณโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของสหกรณในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญา หรือใบสั่ง

ซ้ือหรือใบสั่งจางนั้นตอไป ท้ังนี้ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 ขอ 39. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาโดยปกติ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรา

รอยละหา ของวงเงิน หรือราคาทรัพยสินท่ีจัดหาครั้งนั้น ใหคณะกรรมการ มีอํานาจใชดุลยพินิจใหเพ่ิมหรือลด

จํานวนอัตราการวางหลักประกันได แตจะตองไมต่ํากวารอยละสองหรือไมสูงกวารอยละสิบของวงเงินหรือราคา

ทรัพยสินแลวแตกรณี 

 ขอ 40. การกําหนดหลักประกันตามขอ 39. จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือ

เอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 
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 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคา 

หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญาก็ใหอนุโลมรับได 

 ขอ 41. ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูราคาหรือเปนคูสัญญาไม

ตองวางหลักประกัน 

 ขอ 42. ใหสหกรณคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญา หรือผูคํ้าประกันตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

  (1) หลักประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน ดังนี้ 

   ก. ผูเสนอราคาซ่ึงไมรับไวพิจารณา ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันประกวดราคา 

   ข. ผูเสนอราคารายท่ีรับไวพิจารณาแตสหกรณไดรับราคารายอ่ืนแลวใหคืนภายใน 15 

วัน นับแตวันรับราคารายอ่ืนดังกลาว 

   ค. ผูเสนอราคารายท่ีสหกรณรับราคาและตกลงซ้ือหรือจาง ใหคืนเม่ือไดทําสัญญาหรือ

มีการรับใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจางแลว 

  (2) หลักประกันสัญญา ใหคืนใหแกคูสญัญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 

15 วันทําการ นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอมูลผูกพันตามสัญญาแลว 

 การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับ

ภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได พรอมกับแจงใหธนาคารผูคํ้าประกันทราบดวย 

 ขอ 43. หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) เงินสด 

 (2) เช็ค (แคชเชียรเช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟ) ท่ีธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจาย 

 (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 (5) เงินฝากท่ีฝากไวกับธนาคาร 
 

หมวด 5 

การเก็บรักษา การเบิกจาย การจําหนาย 
 

ขอ 44. การยืมหรือนําทรัพยสินไปใชกระทําไดเพ่ือประโยชนของสหกรณและเพ่ือเปนสวัสดิการ 

 การยืมทรัพยสินประเภทคงรูปไปใช ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือแสดงเหตุผล และกําหนด 

การสงคืน โดยการยืมภายในสหกรณใหผูจัดการเปนผูอนุมัติ การยืมในกรณีอ่ืน ใหประธานเปนผูอนุมัติ 

 การสงคืนทรัพยสินคงรูปผูยืมตองสงคืนในสภาพเดิมใหเรียบรอย หากทรัพยสินเกิดเสียหายใชการ

ไมไดผูยืมเปนผูออกคาซอมแซม หรือคาชดใชตามท่ีสหกรณกําหนด 

 การยืมทรัพยสินประเภทใชสิ้นเปลือง ใหผูยืมทําหลักฐานเปนหนังสือ ท้ังนี้โดยปกติผูยืมจะตองจัดหา

ทรัพยสินประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกันสงคืนใหแกสหกรณ 
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 ขอ 45. ทรัพยสินของสหกรณไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหเจาหนาท่ีพัสดุของสหกรณจัดทําทะเบียน

และลงบัญชีไวเปนหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

 ขอ 46. การเก็บรักษาทรัพยสินใหเปนหนาท่ีของผูจัดการรับผิดชอบ ทะเบียนบัญชี หลักฐานการรับ-

จายทรัพยสินใหกระทํา โดยถูกตองครบถวนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะตองตรงกับยอดคงเหลือ และ

ทะเบียนบัญชีนั้น การเก็บรักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตาม

ทะเบียน 

 ขอ 47. ผูประสงคจะเบิกทรัพยสินใหผูรับผิดชอบในงานนั้น ๆ เปนผูเบิก และใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ี

ผูจัดการมอบหมายเปนผูสั่งจาย 

 ขอ 48. ผูจายทรัพยสินตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ แลวลงบัญชี หรือ

ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย แลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

 ขอ 49. กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาท่ีของสหกรณซ่ึงไมใชเจาหนาท่ี

พัสดุ หนึ่งคนหรือหลายคนตามความจําเปนเพ่ือการตรวจสอบรับ-จายทรัพยสินงวดตั้งแต 1 ตุลาคม จนถึง 30 

กันยายน ของปบัญชีนั้น และตรวจนับทรัพยสินประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินในวันเปดทําการวันแรกของ

เดือนตุลาคมของปถัดไปใหทําการตรวจสอบวาการรับ-จายพัสดุถูกตองหรือไม ทรัพยสินคงเหลือเพียงวันสิ้น

งวดนั้นมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีทรัพยสินชํารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือ

พัสดุใดไมจําเปนตองใชตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวไปยังประธาน ภายในยี่สิบวันทํา

การนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินนั้น 

 ขอ 50. เม่ือประธานกรรมการไดรับการรายงานดังกลาวแลว ปรากฏวามีทรัพยสินชํารุด เสื่อม

คุณภาพสูญไป หรือไมจําเปนตองใชตอไป ก็ใหเสนอคณะกรรมการ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

ข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา 

 ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาผูรับผิดทางแพงดวย ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งสอบสวน

หาผูรับผิดทางแพงดวย 

 ขอ 51. การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ 

 ขอ 52. การจําหนายทรัพยสิน ทรัพยสินใดหมดความจําเปน หรือใชตอไปจะเสียคาใชจายมากให

ผูจัดการเสนอรายงานตอประธานกรรมการเพ่ือใหคณะกรรมการ พิจารณาดําเนินการจําหนายโดยวิธีดังตอไปนี้ 

 (1) ขาย 

 (2) แลกเปลี่ยน 

 (3) โอนใหแกสวนราชการ สถานศึกษา หรือองคกรการกุศล 

  (4) เปนสูญกรณีทรัพยสินนั้นไมมีตัวตนและไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบ 

 ขอ 53. เม่ือไดดําเนินการจําหนายแลว ใหเจาหนาท่ี จําหนายทรัพยสินนั้นออกจากทะเบียน หรือ

บัญชีทันที แลวแจงผูจัดการ เสนอตอประธานกรรมการ รับทราบภายในสามสิบวัน นับต้ังแตวันท่ีจําหนายทรัพยสิน

นั้น 
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 ขอ 54. ทรัพยสินใดท่ีอยูระหวางดําเนินการ และยังไมเสร็จในวันท่ีระเบียบฉบับนี้ใชบังคับให

ดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้ 

 ขอ 55. ใหประธานกรรมการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2549 

                                                     
( นายอุดร  รัตนคํานวณ ) 

ประธานกรรมการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 


