
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2565 
----------------------------------- 

    โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จดัจ้าง  ใหเ้หมาะสมกับการดำเนินการและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 71 (7) และ ข้อ 102 (9) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง  จำกัด  พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่  
31/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
   ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวงจำกัด ว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้าง    พ.ศ. 2565" 
   ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตัง้แต่ วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3  บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
   ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  "สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวงจำกัด 
  "ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ประปานครหลวงจำกัด 
  "คณะกรรมการดำเนินการ" หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวงจำกัด 
  "กรรมการดำเนินการ" หมายความว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ประปานครหลวงจำกัด 
  “ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวงจำกัด 
  “เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำของสหกรณ์  
  “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อ     
จัดจ้างสหกรณ ์รวมถึงผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดการ ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบนี้             
  “การจัดหาพัสดุ” หมายความว่า การซื้อ การจ้าง การเช่า และการเช่าซื้อ 
  "พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

“วัสดุ” หมายความว่า ของใช้ที่มีสภาพสิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
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   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม 

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุง
ตามปกติ 

“ครุภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน 
เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม   
  "การซื้อ" หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
  "การจ้าง" หมายความว่า การจ้างทำพัสดุ และการจ้างเหมาบริการ 
  ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้   
  ข้อ 6  การจัดหาพัสดุ ให้สหกรณ์ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
   (1)  ต้องจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 
   (2)  ต้องจัดหาพัสดุให้ได้ในราคาท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ การดูแลรักษาและ
การใช้ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ และเงื่อนไขที่ใช้ในการจัดหาพัสดุเป็นสำคัญ ในกรณีที่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้สามารถจัดหาพัสดุโดยอาจไม่ต้องถือราคาต่ำสุดในการจัดหาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลในการ
ดำเนินการให้ชัดเจน 
   (3)  ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญ 
รวมทั้งต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของสหกรณ์ด้วย 
   ข้อ 7  การซื้อหรือการจ้าง กระทำได้ 3 วิธี คือ 
     (1) วิธีตกลงราคา  
     (2) วิธีสอบราคา   
      (3) วิธีประกวดราคา 

ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างในทุกวิธีตามวรรคก่อน ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์จัดทำรายงานเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาวงเงินและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่การจัดซื้อพัสดุประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ที่ต้องใช้เป็นการปกติ หรือการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงตามปกติ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000.- บาท 
เมื่อผู้จัดการอนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุซื้อกับผู้ขายหรือจ้างกับผู้รับจ้างโดยตรงได ้
  การซื้อหรือการจ้างของสหกรณ์ หากมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ และ
การจัดซื้อเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดวิธีการซื้อหรือการจ้าง  
ตามความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจาก (1) - (3) ก็ได้ 

ข้อ 8  วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท  
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  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือ     
ผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติการซื้อหรือการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 
  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจ  
การจ้างตามแต่กรณี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ข้อ 9  วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ งซึ่งมีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท 
                     การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ    
เปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างตามแต่กรณี โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าทีพั่สดุดำเนินการดังนี้ 
  (1) จัดทำเอกสารสอบราคา ให้มีรายละเอียดรายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง คุณสมบัติผู้มี
สิทธิ์เข้าเสนอราคา กำหนดวันเวลาสถานที่รับซอง ปิดรับซอง เปิดซองสอบราคา และอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  (2) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงาน
สหกรณ์ และโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 
  (3) การยื่นซองสอบราคาต้องปิดผนึกซองส่งถึงสหกรณ์โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ในกรณีที่
กำหนดให้กระทำได้ 
  (4) ให้ทำการลงวันเวลารับไว้โดยไม่ต้องเปิดซอง กรณียื่นทางไปรษณีย์ให้ถือวันเวลาลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 
  (5) ให้เก็บรักษาซองสอบราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซอง ให้ส่งมอบ
พร้อมรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  ข้อ 10  วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท  
  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ต้องมีการวางหลักประกันซองประกวดราคา และให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตามแต่กรณี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้  
  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้ 
  (1) จัดทำเอกสารประกวดราคา โดยให้มีรายละเอียดรายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง 
คุณสมบัติ  ผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา กำหนดวันเวลาสถานที่รับซอง ปิดรับซอง เปิดซองประกวดราคา และ
อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  (2) ก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การประกวดราคา
และเอกสารประกวดราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานสหกรณ์ และโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 
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  (3) การยื่นซองประกวดราคาต้องปิดผนึกซองส่งถึงสหกรณ์โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ในกรณี
ที่กำหนดให้กระทำได้ 
  (4) ให้ทำการลงวันเวลารับไว้โดยไม่ต้องเปิดซอง กรณียื่นทางไปรษณีย์ให้ถือวันเวลาลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 
  (5) ให้เก็บรักษาซองประกวดราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซอง ให้ส่ง
มอบพร้อมรายงานผลการรับซองต่อคณะอนุกรรมการเปิดซองประกวดราคาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

การกำหนดวันเวลารับซอง ปิดรับซอง เปิดซองประกวดราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ห้ามมิให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอีก 
  ข้อ 11  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา ในกรณีไม่มีผู้ใดเข้าเสนอ
ราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา          
หรือคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา ตามแต่กรณี เสนอคณะกรรมการดำเนินการยกเลิกการดำเนินการ 
ในครั้งนั้น เพ่ือดำเนินการซื้อหรือการจ้างใหม่ หากกรรมการดำเนินการเห็นว่าวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวด
ราคาครั้งใหม่จะไม่ได้ผลดี คณะกรรมการดำเนินการอาจกำหนดวิธีการซื้อหรือการจ้าง ตามความเหมาะสม 
เป็นกรณีพิเศษ 

คณะกรรมการ 
  ข้อ 12  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดซองสอบราคา ให้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดซองสอบราคา ต้องมีกรรมการ
มาพร้อมกันอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่มีมติต่างกัน ให้รอกรรมการมาครบทั้ง 3 คน มติให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการ ที่ไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้        
  คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี ้
  (1) เปิดซองสอบราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตรวจสอบเอกสารและลงลายมือชื่อ
กำกับในเอกสารสอบราคาทุกแผ่น 
  (2) ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เข้าเสนอราคา และความถูกต้องตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 
  (3) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เข้าเสนอราคา
รายที่ถูกต้อง ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุด และเสนอให้ซื้อหรือจ้างราย
ที่ได้คัดเลือกไว้ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาต่ำสุดที่ได้คัดเลือกไว้ไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ ให้พิจารณาจากผู้เข้า
เสนอราคาต่ำรายถัดไป 
  (4) รายงานการพิจารณาและความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการเพ่ืออนุมัติต่อไป 
  ข้อ 13   คณ ะกรรมการเปิดซองประกวดราคา ให้มี จำนวน 3 คน ประกอบด้ วย        
ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน 



หน้า 5 จาก 8 
 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา ต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน   
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติให้ถือเสียงข้างมาก หากมีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด กรรมการที่  
ไม่เห็นด้วยให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้  
  คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) เปิดซองประกวดราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตรวจสอบเอกสารและลง
ลายมือชื่อกำกับในเอกสารสอบราคาทุกแผ่น 
  (2) ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เข้าเสนอราคา และความถูกต้องตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
กำหนด 
  (3) หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เข้าเสนอราคา
รายที่ถูกต้อง ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุด และเสนอให้ซื้อหรือจ้างราย
ที่ได้คัดเลือกไว้ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาต่ำสุดที่ได้คัดเลือกไว้ไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ ให้พิจารณาจากผู้เข้า
เสนอราคาต่ำรายถัดไป 
  (4) รายงานการพิจารณาและความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการเพ่ืออนุมัติต่อไป 

ข้อ 14  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ     
1 คน กรรมการ 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน 
  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่เป็นคณะกรรมการเปิดซองเพ่ือ
จัดซื้อพัสดุในครั้งนั้น 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันอย่างน้อย   
2 คน ในกรณีที่มีมติต่างกัน ให้รอกรรมการมาครบทั้ง 3 คน มติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยให้ทำ
บันทึกความเห็นแย้งไว้ 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) เมื่อมีการส่งมอบพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับทันทีและดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
  (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานสัญญา 
  (3) เมื่อตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุนั้นไว้ โดยทำใบตรวจรับหรือลงนามใน 
ใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหนึ่งฉบับและเจ้าหน้าที่ พัสดุหนึ่งฉบับเพ่ือดำเนินการเบิกจ่าย และ
ให้ถือว่าได้มีการส่งมอบและตรวจรับถูกต้องแล้ว 
  (4) รายงานการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ 
  (5) ในกรณีที่มีการส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนไม่เป็นไปตามหลักฐานสัญญา ให้
ตรวจรับไว้เฉพาะส่วนที่ถูกต้อง และรีบแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ แล้วรายงานเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  (6) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสั่งการ   
  ข้อ 15  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ     
1 คน  กรรมการ 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน 
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  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องไม่เป็นคณะกรรมการเปิดซอง     
เพ่ือจัดจ้างในครั้งนั้น 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันอย่างน้อย   
2 คน ในกรณีที่มมีติต่างกัน ให้รอกรรมการมาครบทั้ง 3 คน มติให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยให้ทำ
บันทึกความเห็นแย้งไว้ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) เมื่อมีการส่งมอบงาน ให้ดำเนินการตรวจผลงานที่ส่งมอบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
  (2) ตรวจผลงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในหลักฐานสัญญา 
  (3) เมื่อตรวจรับผลงานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับผลงานนั้นไว้ โดยทำใบตรวจรับหรือลงนาม
ในใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับเพ่ือดำเนินการเบิกจ่าย 
และให้ถือว่าได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานถูกต้องแล้ว 
  (4) รายงานการตรวจรับงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ 
  (5) ในกรณีที่มีการส่งงานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและ
ข้อกำหนดในหลักฐานสัญญา และรีบแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ แล้วรายงานเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  (6) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสั่งการ 

อำนาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
  ข้อ 16  การจัดซื้อหรือจัดจ้างเมื่อได้ดำเนินการตามวิธีที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการ
ดำเนินการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว การลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและ
วงเงิน ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้จัดการ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  
(2)  ประธานกรรมการ วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท 
                             สัญญาและหลักประกัน 

          ข้อ 17  การซื้อหรือการจ้างให้ทำหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   
  สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งถือเป็นหลักฐานในการจัดหาพัสดุ ได้แก่ 
  (1) ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ใช้สำหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาซึ่งผู้ขายหรือ ผู้รับ
จ้างสามารถส่งมอบพัสดุหรืองานทั้งหมดได้ทันท ี
  (2) ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ใช้สำหรับการจัดหาพัสดุซึ่งผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถส่งมอบพัสดุ
หรืองานทั้งหมดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ตกลงสั่งซื้อหรือจ้าง 
  (3) หนังสือสัญญา ใช้สำหรับการจัดหาพัสดุประเภทการเช่า การเช่าซื้อ การจัดหาพัสดุที่ต้อง
มีการส่งมอบเป็นงวด และการจัดหาพัสดุที่ผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้ทำเป็น
หนังสือสัญญา 



หน้า 7 จาก 8 
 

  ให้ผู้จัดการเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างและเอกสารหลักฐาน เมื่อได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือคณะกรรมการดำเนินการแล้ว 
   ข้อ 18  การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทำมิได้     

เว้นแต่สหกรณ์เห็นว่ามีความจำเป็นต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  

  ข้อ 19  การซื้อหรือการจ้างอาจกำหนดการปรับและอัตราค่าปรับไว้ในใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง 
หรือหนังสือสัญญา หากมีการกำหนดค่าปรับให้กำหนดค่าปรับ ดังนี้ 
  (1) การซื้อพัสดุ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ รับมอบ 
  (2) การจ้างบริการซึ่งกำหนดให้ทำงานส่งมอบเป็นรายงวด ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างแต่ละงวด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 50 บาท 
  (3) การจ้างทำพัสดุ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้
รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
  (4) การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
  การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาการส่งมอบ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ การบอกเลิก 
ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
  ข้อ 20  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา หากมีการกำหนดให้กำหนดในอัตราร้อยละ 
5 ของพัสดุที่จัดหา 
  ในกรณีผู้เข้าเสนอราคาหรือคู่สัญญาเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องวางหลักประกัน  
  หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) แคชเชียร์เช็คหรือตั๋วแลกเงิน ที่ธนาคารในประเทศสั่งจ่าย 
  (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                           
     ข้อ 21  การคืนหลักประกัน  
  หลักประกันซอง 
  (1) ผู้เข้าเสนอราคารายที่ไม่ได้รับคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาผลการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ 
  (2) ผู้เข้าเสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการออก
หลักฐานการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา 
  หลักประกันสัญญา ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การพัสดุ 
  ข้อ 22  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบได้รับมอบพัสดุไว้แล้ว ให้ดำเนินการลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ




