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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด 
ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564 

.................................................... 
 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78(9) และขอ้ 108(8) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที ่25 ครั้งที่  6/2564  เม่ือวนัที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจดัซ้ือและจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของสหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด ว่าด้วยการจัดซ้ือและ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และ

บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวดที ่1 
นิยาม 

 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณห์รือรองประธานกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนกุรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี ้
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์หรอืผู้ปฏิบัติหนา้ที่รักษาการผู้จัดการ 

หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายท าหน้าที่ผู้จัดการ 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการ  
“พัสดุ”   หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคาร และสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่รวมถงึ

สินค้าในธุรกิจซ้ือหรอืธุรกิจขายของสหกรณ์ 
“วัสดุ” หมายถึง 

 
ของใช้ที่มีสภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป แบง่เปน็ 3 
ประเภท คือ 
ก. ประเภทวัสดคุงทน ได้แก่ สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
    คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรอื 
    เม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ 
    ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
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ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของทีโ่ดยสภาพมี 
    ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
    หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรอื 
    ไม่คงสภาพเดิม 
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก ่
    สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณป์ระกอบหรืออะไหล่ส าหรบั 
    การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ  
    ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกต ิ

“ครุภัณฑ์” หมายถึง 
 

สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน เม่ือช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม 

“การพัสดุ” หมายถึง 
 

การจัดท าเอง การซ้ือ การจ้าง การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การเช่า และการด าเนินการอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี ้

“การซ้ือ” หมายถึง 
 

การซ้ือพัสดุทุกชนิด  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ   
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง”   หมายถึง 
 

การจัดจ้างท าพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้าง   
ท าของ การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบรกิาร 

“การจ้างออกแบบและ 
 ควบคุมงาน”   

หมายถึง 
 

การจัดจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา        
ที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร และอื่น ๆ 

“ใบสั่งซื้อ” หมายถึง 
 

เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพื่อสัง่ซ้ือพัสดุจากผู้ขาย 
โดยระบุรายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือ 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ”   หมายถึง 
 

เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตัง้ให้มีหน้าที่เกี่ยวกบัการพัสดุหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบยีบนี้ หรือเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด”ุ   หมายถึง 
 

ผู้จัดการที่สหกรณ์แตง่ตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้มี
หน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือปฏิบตัิงานเกี่ยวกับพัสดุตาม
ระเบียบนี ้

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
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หมวดที ่2 

การจัดซื้อและการจัดจ้าง 
 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงการหรือแผนการด าเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก่อน  ยกเว้นกรณีจ าเป็น  เช่น  การจัดซ้ือจัดจ้างที่จะต้องกระท าเป็นการเร่งด่วน   
ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ข้อ 6 การจัดซ้ือและการจัดจ้าง กระท าได้ 4 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีสอบราคา 
(3) วิธีประกวดราคา 
(4) วิธีพิเศษ 

           ข้อ 7   รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ก่อนด าเนินการซ้ือหรอืจ้างทุกวธิี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
ตามข้อ 36  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบนี้ ตามรายการ ดังต่อไปนี ้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือหรืองานที่จะจ้าง  
(3) ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุด  ภายใน 

ระยะเวลา 2 ปีบัญชีของสหกรณ์  
(4) วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  

ที่จะซ้ือหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในครั้งนั้น  
(5) ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือหรือจ้าง  

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
 การซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน  50,000 บาท  และการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพเิศษกรณี
เร่งด่วน  ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท า
รายงานตามวรรคหนึง่เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
        เม่ือผู้มีอ านาจให้ความเหน็ชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว  ใหเ้จ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามวิธกีารซ้ือหรือการจ้างนัน้ต่อไปได้  
 

วิธีตกลงราคา  
ข้อ 8   วิธีตกลงราคา ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท 
ข้อ 9   การซ้ือและการจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้ด าเนินการดังนี ้

(1) การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาไม่เกิน  10,000  บาท  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   

(2) การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาเกนิกว่า 10,000 บาท  และไม่เกิน 50,000 บาท ให้                
ประธานกรรมการมอบหมายหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบคุคลอื่น                 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรอืผู้รบัจ้าง   
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(3) การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาเกนิ 50,000  บาท  และไม่เกิน  200,000 บาท  ให ้
คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรอืบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี ติดต่อตกลง
ราคากับผู้ขายหรือผู้รบัจ้าง  หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซ้ือ  หรือคณะอนุกรรมการจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี)               
อย่างน้อย 3 คน  ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผูร้ับจ้างกไ็ด ้ 

 

วิธสีอบราคา 
ข้อ 10   วิธีสอบราคา  ได้แก่  การซ้ือและการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 

บาท    
ข้อ 11  การซ้ือและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา โดยอย่างน้อย

ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซ้ือและจ านวนที่ต้องการ หรือแบบรูปและรายการละเอียด

และปริมาณงานที่ต้องการจ้าง 
                       ในกรณีที่จ าเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้ก าหนดสถานที่  วันเวลาที่   
นัดหมายไว้ด้วย 

(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซ่ึงต้องมีอาชีพหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผู้เสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกล่าวด้วย 

(3) ในกรณีจ าเป็น ให้ระบุให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด 
พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้ 

(4) ในกรณีจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่า  สหกรณ์จะไม่รับผิดชอบใน 
ความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนัน้ 

(5) ข้อก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ พร้อมทั้ง
ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย 

(6) แบบใบเสนอราคาให้ก าหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข และต้องมี
ตัวหนังสือก ากับ ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
                     ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง  ให้ก าหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะ
และประเภทของงาน  เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้วย 

(7) ก าหนดระยะเวลาย่ืนราคาเท่าที่จ าเป็น และมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ย่ืนต่อ  
สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้  

(8) ก าหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ  และวันส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการจัดซ้ือ)  หรือก าหนด             
วันที่จะเริ่มท างานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ  (ส าหรับการจัดจ้าง) 

(9) ก าหนดสถานที่  วัน  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
(10) ข้อก าหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย  ก่อนยื่นต่อสหกรณ์  จ่าหน้าซองถึง 

ประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจ้างครั้งนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซอง  โดยให้ส่ง
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

 ส าหรับกรณีที่มีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์  
เป็นเวลารับซอง 
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(11) ก าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิท์ี่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปท าสัญญาหรอืรับใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้างกบั
สหกรณ์  เป็นผู้ทิ้งงาน 

(12) ข้อก าหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคดัเลือกใหไ้ปท าสัญญา จะต้องวางหลักประกันสัญญาไวด้้วย 
(13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 
(14) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์ หรือของสหกรณ์

อื่น หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะงดซ้ือหรือจ้าง หรือเลือกซ้ือหรือจ้างโดยไม่จ าต้องซ้ือหรือจ้างจาก     
ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมี
สาเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ข้อ 12 การซ้ือหรือการจ้างโดยวธิีสอบราคา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ก่อนวันเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบ

ราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง  หรือโดยวิธีอื่นใดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และให้ปิดประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานของสหกรณ์ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์(ถ้ามี) หรือจะส่งไปขอ               
ความร่วมมือปิดประกาศ  ณ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได้ 

  (2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะอนุกรรมการเปิดซอง
สอบราคาการซ้ือหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยย่ืนโดยตรงต่อสหกรณ์ หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณ์ก าหนดให้กระท าได้) 

  (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามาย่ืนซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับไว้โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวัน
และเวลาที่รับซอง ส าหรับกรณีที่ย่ืนซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 
และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

  (4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเม่ือถึงก าหนดเวลา
เปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา
เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

วิธีประกวดราคา  
ข้อ 13 วิธีประกวดราคา  ไดแ้ก ่ การซ้ือและการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป 
ข้อ 14   การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารประกาศประกวดราคา โดยมี

รายการท านองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการวางหลักประกันซองประกวดราคาด้วย และการเผยแพร่
เอกสารประกวดราคาให้จัดท าเป็นประกาศ มีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) รายการพัสดุที่ต้องการซ้ือ  หรืองานที่ต้องการจ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
(3) ก าหนดวัน  เวลา รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา  และราคาของเอกสาร 

ข้อ 15    การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ส านักงานของ
สหกรณห์รือเว็บไซต์ของสหกรณ ์(ถ้ามี) และหากเหน็สมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรอืโดยวิธอีื่นใดก็ให้ท าได้ และควรด าเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า  15 วัน 
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ข้อ 16   การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ให้กระท า  ณ  สถานที่ที่ผู้ต้องการสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  จะต้องจัดเตรียมให้พอส าหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้น  
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้หรือขาย  ในกรณีที่มีการขาย  ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ต้องเสียไป                 
ในการจัดท าเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลกิการประกวดราคาครั้งนั้น  และมีการประกวดราคาครั้งใหม่  ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวด
ราคาในการประกวดราคาครัง้ก่อน  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้อง
เสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอกี 

ข้อ 17 ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจ าเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม        
เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจ าเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ  ซ่ึงมิได้
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น  ให้จัดท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม  และด าเนินการตามข้อ 15     
โดยอนุโลม  กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย  และหากเป็นเหตุให้      
ผู้เสนอราคาไม่สามารถย่ืนซองประกวดราคาได้ทันตามก าหนดเดิมให้เลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซอง
ประกวดราคา  ตามความจ าเป็นด้วย 

ข้อ 18 นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ตามข้อ 17  เม่ือถึงก าหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่นหรือ
เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

 
วิธพีิเศษ 

ข้อ 19 วิธีพิเศษ  ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000  บาท   และให้กระท าได้เฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
                      ก.  การซื้อโดยวิธีพิเศษ 

(1) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
(2) เป็นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง  หรือจ าเป็นต้องซ้ือจากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง 
(3) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(4) เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็น

การเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล่  หรือเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซ้ือโดยวิธีอื่นแล้ว  ไม่ได้ผลดี 
 ข. การจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 (1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ 

(2) เป็นงานที่ต้องการท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานที่มีผู้ช านาญในกิจการนัน้น้อยราย 
(4) เป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวธิีอื่นแลว้  ไม่ได้ผลดี 

             การซ้ือหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการด าเนนิการของหน่วยงาน หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย- 
วลัยลักษณ์ หากด าเนนิการแลว้ก่อให้เกิดการประหยัดและเพือ่ประโยชน์สูงสุด 

ข้อ 20 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ท าบันทึกพร้อม
ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ 19 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการด าเนินการ  เม่ือได้รับ
อนุมัติให้ท าการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ  เพื่อด าเนินการตามข้อ 30  และข้อ 31 ต่อไป 

/7 ข้อ 21 การซื้อ... 
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ข้อ 21 การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างตามข้อ 8  ข้อ 10 และข้อ 13  ให้ผู้มีอ านาจสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างกระท าโดยวิธี 
ที่ก าหนดไว้ การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระท ามิได้ 

 
หมวดที ่3 

คณะอนุกรรมการ และการตรวจรับ 
 

ข้อ 22 ในการด าเนินการซ้ือหรอืการจ้างในแต่ละครั้ง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการขึ้นคณะละอย่างน้อย 3 คน  เว้นแต่ กรณีด าเนินการซ้ือหรือการจ้างโดยวธิีตกลงราคาตามความใน 
วรรคสี่  

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ๆ  ต้องมีอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนคณะอนุกรรมการคณะนั้น ๆ  และให้ประธานอนุกรรมการ ต้องเป็นอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการ  
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้มีคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีคือ 

(1) คณะอนกุรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะอนกุรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะอนกุรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะอนกุรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะอนกุรรมการจัดจ้างโดยวิธีพเิศษ 
(6) คณะอนกุรรมการตรวจรับพัสดุ 
(7) คณะอนกุรรมการตรวจการจ้าง 

   ในการซ้ือหรือการจ้างครั้งเดียวกัน  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแล้ว  ห้ามเป็น
อนุกรรมการในคณะอื่นอีก 
 ในกรณีที่การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างนั้น  หรือจะแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะอนุกรรมการ
ตรวจการจ้างก็ได้ ดังนี้  

(1) การซ้ือหรือการจ้าง ซ่ึงมีราคาไม่เกิน  10,000  บาท ให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับ 
(2) การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาเกินกว่า 10,000 บาท  และไม่เกิน  50,000  บาท  ให้ 

ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีเป็นผู้ตรวจรับ 
(3) การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาเกนิ 50,000  บาท  และไมเ่กิน  200,000 บาท  ให ้

คณะกรรมการด าเนนิการแตง่ตั้งคณะอนกุรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณี)  
ข้อ 23   ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีอนุกรรมการมาพร้อมกัน             

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนอนกุรรมการทั้งหมด  ให้ประธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง
ในการลงมติ 
 มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขาด 
 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ถ้ามีการต่อรองราคาการจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง  ให้ประธาน-
คณะอนกุรรมการคณะนั้น  ต้องอยู่ร่วมการประชุมทุกครัง้ 

/8 ข้อ 24 การจ้าง... 
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ข้อ 24 การจ้างเพื่อก่อสร้างแต่ละครัง้  ถา้คณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาเห็นว่า ควรตั้งผู้ควบคุมงาน             
ให้แต่งตั้งผูค้วบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง  ในกรณีทีล่ักษณะของ                
งานก่อสร้างมคีวามจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน หรือเปน็กลุ่มบุคคล             
ก็ได ้

ข้อ 25   คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอ

ราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคา 
ทุกราย  แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถกูต้องตาม  (2)  ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  และเสนอให้ซ้ือหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว  ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุด  
                      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่่าสุดดังกล่าว  ไม่ยอมท่าสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ในเวลาที่ก่าหนดตาม
เอกสารสอบราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่่ารายถัดไปตามล่าดับ 

(4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร               
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติต่อไป 

ข้อ 26 คณะอนกุรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อก ากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซอง

ว่าเป็นของผู้ใด 
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน  และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับ

ให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย 
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  

หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 
(4) เม่ือพ้นก าหนดเวลารับซองแล้ว  ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอ

ราคาทุกรายโดยเปิดเผย  ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  และใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในแบบเสนอ
ราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น  

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงาน 
การด าเนินการ  ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที  ในวันเดียวกัน 

ข้อ 27 คณะอนกุรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี ้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง   

แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
                       ในการพิจารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้เสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

(2)   พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (1)  
ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว  
ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุด 
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                       ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าวไม่มาท าสัญญา  หรือรับใบสัง่ซ้ือหรือรบัใบสั่งจ้างกับสหกรณ์ใน
เวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้คณะอนุกรรมการพจิารณาจากผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไปตามล าดับ 

(3) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 28 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมแีต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด  ให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนนิการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม่  หากคณะกรรมการ-
ด าเนินการเห็นว่า  การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซ้ือหรอืจ้างโดยวิธีพเิศษ  แล้วแต่กรณีก็ได ้

ข้อ 29 ในการซ้ือหรือการจ้างที่มีเทคนิคพิเศษ  และจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ   
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  ทั้งนี้  ให้ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ใน
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 

ข้อ 30 คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ด าเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลง

ราคา 
(2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์  ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุ

นั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น  ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(3) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็น ต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซ้ือโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง  หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซ้ือ  เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะ อนุกรรมการเห็นสมควร  
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

           ให้คณะอนุกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 31 คณะอนกุรรมการจัดจ้างโดยวิธีพเิศษ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ 

ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรือมีความช านาญดังกล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคา 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(2) ในกรณีเป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ให้ด าเนินการโดยเร็ว 
ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

(3) ในกรณีเป็นงานที่มีผู้ช านาญในกิจการนั้นน้อยราย ให้เชิญผู้ช านาญในกิจการนั้นมาเสนอราคา 
และให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 
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(4) ในกรณีเป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวา่ราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะ
ท าได ้

ให้คณะอนกุรรมการจัดจ้างโดยวธิีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 

อ านาจในการสั่งซื้อหรอืสั่งจ้าง 
      ข้อ 32   การสั่งซ้ือหรือสัง่จ้างครัง้หนึง่  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิดังต่อไปนี ้
   (1)  ผู้จัดการ    วงเงินไม่เกิน  10,000  บาท 
   (2)  ประธานกรรมการ วงเงินไม่เกิน  50,000  บาท 
   (3)  คณะกรรมการด าเนินการ    ไม่จ ากัดวงเงิน 
 

การตรวจรับพัสด ุ
 ข้อ 33 คณะอนกุรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี ้

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ส านักงานของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงก าหนดไว้ในสัญญา  หรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ

ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา  
หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 
                      ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจนับตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด 

(4) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วน  ต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนมาส่งและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตาม (4) และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3  วันท าการ นับแต่วันที่ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของ
สหกรณ์ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องนั้น   
 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ 34 คณะอนกุรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี ้

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน  
โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด 
และข้อก าหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ   

(2) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นบัแต่วันที่ประธานคณะ-
อนุกรรมการได้รบัทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับใหเ้สร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

 
/11 (3) เม่ือตรวจแล้ว... 
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(3) เม่ือตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และ
ข้อก าหนดในสัญญา  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนนั้นและให้ท า
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2 ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ 
มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด  หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และ
ข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 35 ผู้ควบคุมงาน  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความช านาญงานการก่อสร้าง
ให้เหมาะสมกับงานการก่อสร้างนั้น ๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
ให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน  
ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน   
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า  ถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา   
แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน   
แล้วรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผล 
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
                       การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

(4)   ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่  ให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 
3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ 

 

การด าเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
ข้อ 36 ก่อนด าเนินการซ้ือที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณา

ตามรายการต่อไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ 
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ้ือ เช่น จ านวนเนื้อที่ ท้องที่ที่ตั้งของที่ดิน  

หรือสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(4) ราคาซ้ือขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงบรเิวณที่จะซ้ือครั้งหลงัสุด ประมาณ  3 ราย 

หรือผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริษัท 
(5) วงเงินที่จะซ้ือ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่จะซ้ือ 

ในครั้งนัน้ทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว  ให้ระบวุงเงินทีป่ระมาณว่าจะซ้ือในครั้งนัน้ 
(6) วิธีที่จะซ้ือและเหตุผลที่ต้องซ้ือโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ                      

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
/12 การซ้ือที่ดิน... 
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การซ้ือที่ดิน  และหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  หรือประเพณี
นิยมของท้องถิ่น 

ข้อ 37 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 36 แล้ว ให้ด าเนินการ 
ตามวิธีการซ้ือหรือวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 

หมวดที ่4 
สัญญาและหลักประกัน 

 

สัญญา 
ข้อ 38 การซ้ือ การจ้าง ให้ท าหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจ้าง 

ถ้าเป็นการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ท าใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ 
 การซ้ือหรือการจ้างโดยวธิีประกวดราคา  ให้ท าสัญญาไวเ้ป็นหลักฐาน  เวน้แต่การซ้ือหรอืการจ้าง  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ จะท าเปน็ใบสั่งซ้ือหรอืใบสั่งจ้างแทนการท าสัญญากไ็ด้ 

(1) การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ 
(2) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้ท าเป็น

สัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจ้าง ก็ให้ท าได้ 
ข้อ 39 การท าสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง ให้ก าหนดค่าปรบั ดังต่อไปนี้ 

(1) การจ้างซ่ึงต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนัน้  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

(2) การจ้างบริการซ่ึงก าหนดให้ท างานจ้าง  ส่งมอบเปน็รายเดือนหรอืรายงวดให้ก าหนดค่าปรับ 
เป็นรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาคา่จ้างแต่ละเดือน หรือแต่ละงวด ดังกล่าว แต่จะต้อง 
ไม่ต่ ากว่าวันละ 50 บาท 

(3) การจ้างท าส่ิงของที่มีปริมาณหลายชิ้น และแต่ละชิ้นสมบูรณ์ได้ในตัวเอง ซ่ึงสามารถน าไปใช้งาน
ได้ ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 
บาท 

(4) การซ้ือสิ่งของให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้
รับมอบ 
          ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้
โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบ
ส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ข้อ 40  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการด าเนินการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  

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

 ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้น
ได้ส้ินสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ ขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

/13 ข้อ 41 การแก้ไข... 
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ข้อ 41 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจ้าง หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ  หรือระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป 

ข้อ 42 การใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา หรอืใบสั่งซ้ือ หรอืใบสั่งจ้าง ในกรณีทีมี่เหตุอันเชือ่ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จ หรอืผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
บอกเลกิสัญญา หรอืใบสั่งซ้ือ หรอืใบสั่งจ้าง 
 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจ้าง  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์
แก่สหกรณ์โดยตรง  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา  หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจ้างนั้น
ต่อไป  ทั้งนี้  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

ข้อ 43 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้ก าหนดเป็นมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ในอัตราร้อยละ
ห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใช้ดุลพินิจให้เพิ่มหรือลดจ านวนอัตรา
การวางหลักประกันได้  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละสอง  หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงิน  หรือราคาพัสดุแล้วแต่กรณี 

ข้อ 44 การก าหนดหลักประกันตามข้อ 43 จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา  หรือเอกสารประกวด
ราคา  หรือสัญญา  ก็ให้อนุโลมรับได้ 

ข้อ 45 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 
ข้อ 46 ให้สหกรณ์คืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญา  หรือผู้ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักประกนัซองใหค้ืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันดังนี้ 
ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณาผลการ

ประกวดราคาแล้วเสร็จ  
ข.  ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซ้ือหรือจ้าง ให้คืนเม่ือได้ท าสัญญาหรือได้มีการ

รับใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้างแล้ว 
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15    

วันท าการ นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายใน

ก าหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหรือหนังสือค้ าประกัน  ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
หรือโดยวิธีอื่นก็ได้  พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบด้วย 

 

หลักประกัน 
ข้อ 47 หลักประกนัซองหรอืหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสัง่จ่าย 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พันธบัตรรฐับาลไทย 
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หมวดที ่5 
การบริหารพัสดุ   

 

การควบคุม 
 

 ข้อ 48 เม่ือได้รับมอบพัสดุ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1)  ลงทะเบียนหรือบัญชีตามแบบทีส่หกรณก์ าหนด 

(2)  เก็บรกัษาให้เรียบร้อย  ครบถว้น  ถูกต้องตามระเบียบ 
(3)  การรับ-จ่ายพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดท าทะเบียนรับ-จ่ายพัสดุทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย 

พัสดุให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได ้
 

การยืม การให้ยืม 
  ข้อ 49   การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้  ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล             
ความจ าเป็นเพือ่ประโยชนแ์ก่สหกรณ์ หรือภาระงานของสหกรณ์  และก าหนดวันสง่คนื  ให้ผู้จัดการมีอ านาจอนุมัต ิ             
การยืมพัสดุ หรือการยืมอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 50   การให้ยืม  ก าหนดให้ยืมและคืนพัสดุได้ไม่เกิน 7 วันท าการ เม่ือครบก าหนดยืม หากผู้ยืมยังไม่น าส่ง
พัสดุ  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุคืนภายในก าหนด  7  วันท าการนับแต่วันครบก าหนด   
กรณีมิได้รับคืนให้รายงานให้ผู้จัดการและประธานกรรมการตามล าดับเพื่อสั่งการต่อไป  การติดตามทวงพัสดุคืนให้ท าเป็น
หนังสือ 
 หากปรากฏว่าพัสดุที่ยืมเกิดการช ารุดเสื่อมสภาพ(แม้ว่าจะตรวจสอบเจอในภายหลัง)  หรือสญูหาย ให้ชดใช้หรือ
แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพดังเดิม  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด ลักษณะ และคณุภาพอย่างเดียวกันหรือ 
สูงกว่าหรือชดใช้เปน็เงนิตามราคาที่คณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 

 

การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
ข้อ 51 เม่ือสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 2 คน  และเจ้าหน้าที่ซ่ีงไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ  เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 15 วัน 
นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชี   และใหจั้ดท ารายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ ช ารุดเสื่อมคุณภาพ  สูญหาย  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้  
พร้อมทั้งระบุสาเหตุดังกล่าว  แลว้ให้รายงานต่อประธานกรรมการเพื่อทราบ และด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 ข้อ 52   หากปรากฏว่าพัสดุสูญหาย หรือช ารุด ซ่ึงมิได้เกิดจากการใช้งานของสหกรณ์  หากไม่มี 
ผู้รับผิด  ให้คณะกรรมการด าเนนิการต้ังกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  และท าหน้าที่สอบสวนหาผู้รับผิด 
 ข้อ 53 หากปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ  ให้ประธานกรรมการสั่งการภายใน 30  วัน  นับจากรู้ตัวผู้รบัผิด  
ให้ด าเนินการดังนี ้

(1)   กรณีสามารถแกไ้ขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้  ให้แก้ไขซ่อมแซม  โดยผู้รับผิดรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายเอง  ภายในระยะอันควร 

(2)   กรณีสูญหาย  หรือไม่สามารถแก้ไขใหค้งสภาพเดิมได้  ให้ชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด ขนาด 
ลักษณะและคณุภาพอย่างเดียวกนัหรือสูงกว่าหรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(3) หากขอชดใช้เป็นเงิน  และการชดใช้มีมูลค่าตั้งแต่  50,000  บาทขึ้นไป  ผู้รับผิดอาจร้องขอ 
ให้สหกรณห์ักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายได้  ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  เป็นลายลักษณ์อกัษร  และให้
คณะกรรมการด าเนนิการเป็นผู้พจิารณาอนุญาต 

(4) ถ้าผู้รับผิดปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) แลว้แต่กรณี  ให้ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อไป 
 

การจ าหน่ายพัสด ุ
 ข้อ 54 หลังการตรวจสอบแลว้  พัสดุใดช ารุดเสื่อมคุณภาพ  หรือไม่จ าเปน็ต้องใช้  หรือหากใช้ปฏิบัติงาน 
ของสหกรณ์ต่อไปจะสิ้นเปลอืงคา่ใช้จ่ายมาก  ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสนอรายงานต่อประธาน-
กรรมการเพื่อจ าหน่ายพัสดุ 
 ข้อ 55 การจ าหน่ายเป็นสูญ  ในกรณีที่พสัดุสูญหาย  โดยไม่ปรากฏผู้รับผิด  หรือมีผู้รับผิด  แต่ไม่สามารถ 
ชดใช้ได้ตามข้อ 53  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ  และให้รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
 ข้อ 56 กรณีจ าหน่ายพัสดุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนกุรรมการจ าหน่ายพัสดุ 
อย่างน้อย 3 คน และให้คณะอนกุรรมการจ าหน่ายพัสดุด าเนินการวิธีการอย่างหนึง่อย่างใด  โดยให้เสนอคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ก่อนจะจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  ดังต่อไปนี้  

(1) ขาย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีตกลงราคา  หรือวิธขีายทอดตลาด  หรือด าเนินการขาย 
โดยวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

(2) แลกเปลี่ยน  ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 
(3) โอนหรอืบริจาคใหแ้ก่หน่วยงานอืน่ ๆ  ที่คณะกรรมการด าเนนิการให้ความเห็นชอบ   

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการสง่มอบและรับมอบไวเ้ป็นหลักฐานต่อกันดว้ย 
(4) การแปรสภาพหรือท าลาย 

 กรณีพัสดุช ารุดเสื่อมคุณภาพไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้  และผ่านการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการ-
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว  ใหผู้้จัดการมีอ านาจในการท าลายหรือแปรสภาพ  หรือขายซากได้ตามความเหมาะสม   
โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 ข้อ 57 เงินทีไ่ด้จากการด าเนินการจ าหนา่ยพัสดุ  ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ โดยให้ด าเนินการ 
ตามนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 58 การจ าหน่ายออกจากบัญชี เม่ือด าเนินการตามข้อ 55  หรือข้อ 56  เรียบร้อยแล้ว ใหเ้จ้าหน้าที ่
จ าหน่ายออกจากบัญชีหรอืทะเบยีนทันที 
           ส าหรับพัสดุซ่ึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 
 

บทก าหนดโทษ 
 ข้อ 59 ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึง่ผู้ใดกระท าการโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนอื
อ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวนิยัตามระเบียบว่าด้วย
การนั้น  และจะต้องได้รับโทษตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ 60    กรณีมีปัญหาหรือขอ้ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการมีอ านาจใน

การวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถปุระสงคข์องสหกรณ์  
ข้อ 61   การซ้ือหรือการจ้างของสหกรณท์ี่ได้ด าเนินการไปแลว้ก่อนวันใชร้ะเบียบนี้  และยังต้องด าเนินการ

ต่อไป  ให้ด าเนินการได้ต่อไปจนเสร็จสิ้นการซ้ือหรือการจ้างในรายการนั้น ๆ                       
ข้อ 62 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก 

หน่วยงานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ให้ 
เงินอุดหนุนนั้น 
 

                ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ)์ 
            ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 


