ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิ กและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ1.ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564
ข้อ2.ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2564
ข้อ3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ4.ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่สมาชิกเป็ นหนี้เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่น
“เจ้าหนี้ เดิม” หมายถึง สถาบันการเงินอื่น
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนและเงินค่าวิชาชีพ
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ5.ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ

ข้อ6.สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินจะต้องเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน จึงจะยืน่ คาขอกูท้ ุกประเภทได้ และต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ อนึ่ง ในกรณี ที่มีการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ให้นบั อายุสมาชิกต่อเนื่องจากสหกรณ์เดิม
ข้อ7.สมาชิกที่มีเงินกูก้ บั สถาบันการเงินอื่น จะต้องผ่านการชาระเงินจากต้นสังกัดอย่างน้อย 1 งวด
จึงจะสามารถยืน่ คาขอกูเ้ งินทุกประเภทกับสหกรณ์ได้
ข้อ8.การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ9.การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละสมาชิกผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสื อ
ค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
สมาชิกที่ขาดส่ งค่าหุ น้ รายเดือน หรื อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูเ้ งินทุกประเภทของสมาชิกนั้น เว้นแต่จะได้ชาระชาระเงินที่คา้ งดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ10.การให้เงินกูท้ ุกประเภท ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูท้ ุกประเภทแก่
สมาชิก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งและมอบอานาจให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูว้ นิ ิ จฉัยให้เงินกูท้ ุกประเภท
แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้ไปและส่ งคืน
เพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ11.เมื่อคณะกรรมการเงินกูไ้ ด้วนิ ิจฉัยเงินกูท้ ุกประเภท ทั้งหนังสื อกูแ้ ละเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ ้ นั ได้ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึงรับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้
ข้อ12.การส่ งงวดชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหกั จาก
เงินเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินเดือนของสมาชิกนั้น และให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้ แต่ละงวดถึงกาหนด
ส่ งภายในวันสิ้ นเดือนนั้น ๆ โดยสหกรณ์จะคานวณอายุการทางานที่เหลือเป็ นเกณฑ์ สมาชิกสามารถผ่อนได้
ไม่เกินอายุ 60 ปี แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดสาหรับเงินกูแ้ ต่ละประเภท โดยไม่มีการผ่อน
เวลา และผูก้ จู้ ะต้องชาระหมดก่อนเวลาเกษียณอายุราชการเป็ นเวลา 2 เดือน ยกเว้นเงินกูพ้ ิเศษ ที่ไม่ตอ้ ง
คานวณอายุการทางานที่เหลือ
ข้อ13.สมาชิกสามารถใช้สิทธิ การกูฉ้ ุ กเฉิ นกับการกูส้ ามัญหรื อ การกูฉ้ ุ กเฉิ นกับการกูพ้ ิเศษสอง
สัญญาได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ การกูส้ ามัญกับการกูพ้ ิเศษสองสัญญาได้

หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ14.เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 100,000 บาท
แต่ตอ้ งไม่เกินค่าหุ ้นที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิ กผูก้ นู้ ้ นั จะต้องมีรายได้เพียงพอที่จะชาระเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิ นและมีเงินคงเหลือหลังจากหักชาระหนี้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ และรายจ่ายอื่น ๆ แล้วสมาชิก
จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7
ข้อ15.การอนุมตั ิให้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น ต้องมีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นชอบอย่างน้อย 1 คน
ข้อ16.หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกูซ้ ่ ึ งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ17.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเป็ นยอด
จานวนเงินรายเดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
ชาระเท่าจานวนหนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 12 งวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ18.คาขอกูส้ ามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ ึ งผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและผ่านเจ้าหน้าที่เงินกูข้ องสหกรณ์ตรวจสอบ
ข้อ19.การอนุมตั ิให้เงินกูส้ ามัญ ต้องมีมติเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการ
เงินกู้
ข้อ 20 จานวนเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจากัดไม่เกิน 3,000,000 บาทและสมาชิก
จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินทุกประเภทไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ทั้งนี้
ต้องไม่เกินเกณฑ์วงเงินกู้ ดังนี้
20.1 เป็ นสมาชิกครบ 6 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท
20.2 เป็ นสมาชิกกว่า 1 ปี ขึ้นไปถึง 3 ปี จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท
20.3 เป็ นสมาชิกกว่า 3 ปี ขึ้นไป
จานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 3,000,000 บาท
หรื อต้องมีมูลค่าหุ ้นและเงินฝากอย่างน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกูส้ ามัญสมาชิกรายใด
ที่ตอ้ งการกูส้ ามัญกับสหกรณ์ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 20 แต่มีวตั ถุประสงค์ในการการกูเ้ งินเพื่อ
ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริ มหรื อเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีกบั สถาบันการเงินอื่นโดยสมาชิก
ต้องแนบหลักฐานประกอบคาขอกูเ้ พิ่มเติม เช่น แผนการลงทุน หลักฐานการเป็ นหนี้สินกับสถาบัน
การเงินอื่นและมีมูลค่าหุ น้ สะสมและเงินฝากออมทรัพย์กบั สหกรณ์อย่างน้อยร้อยละ10 ของวงเงิน
ที่ขอกูส้ ามัญโดยจานวนเงินฝากดังกล่าวจะสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อมีมูลค่าหุ น้ เท่ากับร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนิ นงาน

ข้อ21.สมาชิกที่กเู้ งินสามัญ จะต้องทาประกันสิ นเชื่อหรื อทาประกันชีวติ กลุ่มกับบริ ษทั ประกันที่
สหกรณ์จดั หาให้ตามระยะเวลาแห่งสัญญา ซึ่ งสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งชาระเบี้ยประกันเอง โดยจานวนเงินทุนประกัน
จะต้องเท่ากับวงเงินที่สมาชิกขอกูห้ กั กับทุนเรื อนหุ น้ ที่สมาชิกมีอยู่ ณ ขณะนั้น สาหรับสมาชิกรายใดที่บริ ษทั
ประกันปฏิเสธการทาประกันชีวติ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจพิจารณาให้กเู้ งินได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังนี้
21.1.ให้กไู้ ด้ภายในจากัดไม่เกิน 1,000,000 บาท
21.2. สมาชิกต้องจัดหาผูค้ ้ าประกัน โดยใช้เกณฑ์ผคู ้ ้ าประกัน 1 คนต่อวงเงินกู้ 200,000 บาท
เกินกึ่งหนึ่งของผูค้ ้ าประกันจะต้องมีสุขภาพดี
ข้อ22.ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะกูน้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาในการยืน่ คาขอกู้ ก่อน-หลัง เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ23.หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ต้องมีหลักประกันค้ าประกัน คือ มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรส
ของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ าประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้น เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกัน
มากกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้
ข้อ24.สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันได้จะต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน และค้ าประกัน
ได้ไม่เกิน 5 คน ในเวลาเดียวกันโดย
24.1.วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าประกันที่ไม่ใช่สมาชิกสมทบอย่างน้อย 2 คน
24.2.วงเงินกูก้ ว่า 1,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,000,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าประกันที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างน้อย 3 คน
24.3.วงเงินกูก้ ว่า 2,000,000 บาทขึ้นไปถึง 2,500,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าประกันที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างน้อย 4 คน
24.4.วงเงินกูก้ ว่า 2,500,000 บาทขึ้นไปถึง 3,000,000 บาท ให้มีผคู ้ ้ าประกันที่ไม่ใช่สมาชิก
สมทบอย่างน้อย 5 คนเมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดเสี ยชีวิตหรื อออกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจาก
การค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกผูอ้ ื่น ซึ่ งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกันของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย

ข้อ25.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นยอดจานวนเงินราย
เดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวน
หนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 240 งวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการอาจจะผ่อนเวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อน
นั้น ให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญราย
หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ26.คาขอกูพ้ ิเศษของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี้ คือ
คาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ ึ งผ่านการรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาและผ่านเจ้าหน้าที่เงินกูข้ องสหกรณ์ตรวจสอบ
ข้อ27.การอนุมตั ิให้เงินกูพ้ ิเศษ ต้องมีมติเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ28.ในการกูเ้ งินพิเศษนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกูพ้ ิเศษ
นั้นมีจานวนไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ถ้าเงินกู้
พิเศษนั้น มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 95 ของค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์
ซึ่ งคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกูร้ ายนั้น โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 95
ของค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ29.การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูพ้ ิเศษ ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษเป็ นยอดจานวนเงินราย
เดือนเท่ากัน (ต้นเงิน+ดอกเบี้ย) ภายในวันสิ้ นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่งวดสุ ดท้ายชาระเท่าจานวน
หนี้ที่คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก รวมกันไม่เกิน 240 งวด โดยไม่ตอ้ งคานวณอายุการทางานที่เหลือ
ข้อ30.ในกรณี ใด ๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ31.ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดไว้ โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ32.ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ

หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ33.ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ34.ในกรณี ใด ๆ ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดย
มิชกั ช้า
34.1.เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
34.2.เมื่อปรากฎแก่คณะกรรมการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
34.3.เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
34.4.เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ35.ในกรณี ที่เงินกูส้ ามัญเป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 34 ถ้าผูค้ ้ าประกัน
ต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนแล้วเสร็ จ ตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาหนังสื อกู้
ให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ36.ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ ้ าประกันก็ดี มีหน้าที่ตอ้ งรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก หรื อย้ายจากราชการ
หรื องานประจาตามระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และขาดจากสมาชิกภาพ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินและภาระผูกพันซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนแล้วจึงขอ
ออก หรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจานั้นได้
ข้อ 37.กรณี สมาชิกหลายคนค้ าประกันสมาชิกผูก้ รู้ ายเดียวกัน เมื่อผูค้ ้ าประกันตกเป็ นลูกหนี้แทนผูก้ ู้
ผูค้ ้ าประกันมีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน แม้วา่ จะมิได้เข้าค้ าประกันในฉบับเดียวกัน
ข้อ 38. เอกสารที่ใช้ประกอบในการกูเ้ งินสาหรับผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
-สาเนาบัตรประชาชนของผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้ าประกัน และคู่สมรส
-สาเนาทะเบียนสมรส / ใบสาคัญการหย่า ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
-หนังสื อเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
-ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เดือนสุ ดท้าย
- สมัครใจและยินยอมให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

เงินกูส้ ถาบันการเงินอื่นที่จะต้องหักเงินงวดชาระหนี้ รายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าต่อสหกรณ์ได้
-สลิปเงินเดือนฉบับจริ ง ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาล พร้อมประทับตรา
(สาหรับผูก้ )ู้

ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

( นางสาววณิ ชา ลิ่มศิลา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่ าด้ วยการจัดซื้อและจัดจ้ างของสหกรณ์
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้ อและจัดจ้างของ
สหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการจัดซื้ อ
และจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด ว่าด้วยการจัดซื้ อ จัดจ้างพัสดุ
พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
นิยาม
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์โรงพยาบาล
ระนอง จากัด หรื อรองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ระนอง จากัด
“คณะอนุ กรรมการ” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการซื้ อการจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบนี้
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ออมทรั พ ย์โรงพยาบาลระนอง.จากัด หรื อผู ้
ปฏิบตั ิหน้าที่รักษาการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
“พัสดุ ” หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่ งก่อสร้ าง แต่ไม่รวมถึงสิ นค้า
ในธุ รกิจซื้ อหรื อธุ รกิจขายของสหกรณ์
“วัสดุ” หมายความว่า ของใช้ที่มีสภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็ น ๓ ประเภท คือ

ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรื อเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุ ดเสี ยหาย ไม่สามารถซ่ อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิ ม
หรื อซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ ค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้ นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรื อไม่คงสภาพเดิม

ค. ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่ งของที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ ประกอบ
หรื ออะไหล่สาหรับการซ่ อมแซมบารุ งรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิ มที่มีลกั ษณะเป็ นการซ่ อมบารุ ง
ปกติ
“ครุ ภณั ฑ์” หมายความว่า สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน
เมื่อชารุ ดเสี ยหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิม
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้ อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การเช่า และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“การซื้ อ” หมายความว่า การซื้ อพัสดุทุกชนิ ด และบริ การที่เกี่ยวเนื่ องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึ ง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” หมายความว่า การจัดจ้างทาพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้างทาของ การ
รับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และการจ้างเหมาบริ การ
“การจ้างออกแบบและควบคุ มงาน” หมายความว่า การจัดจ้างบริ การจากนิ ติบุคคลหรื อ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุ รกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอื่นๆ
“ใบสั่ ง ซื้ อ” หมายความว่ า เอกสารที่ อ อกโดยสหกรณ์ เพื่ อ สั่ ง ซื้ อพัส ดุ จ ากผู ้ข ายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้ อ
“ใบสั่งจ้าง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์ เพื่อสั่งจ้างโดยระบุรายละเอียดของ
งานที่จะจ้าง
“เจ้าหน้าที่พสั ดุ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ แต่งตั้งให้มีหน้าที่ เกี่ ยวกับการพัสดุ
หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การที่สหกรณ์แต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
การจัดซื้อและการจัดจ้ าง

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการจัดทาโครงการหรื อแผนการดาเนิ นงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เสนอให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาอนุ มตั ิก่อน ยกเว้นกรณี จาเป็ น เช่ น การจัดซื้ อจัดจ้างที่ จะต้องกระทาเป็ นการ
เร่ งด่วน ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ข้อ 6 การจัดซื้ อและการจัดจ้าง กระทาได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ข้อ 7 รายงานขอซื้ อหรื อขอจ้าง ก่ อนดาเนิ น การซื้ อหรื อจ้างทุ ก วิธี นอกจากการซื้ อที่ ดินและหรื อ
สิ่ งก่อสร้างตามข้อ 35 ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอคณะกรรมการดาเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้ อหรื องานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐาน หรื อราคากลางของทางราชการ หรื อราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ด
ภายในระยะเวลา 2 ปี บัญชีของสหกรณ์

(4) วงเงิ นที่จะซื้ อหรื อจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงิ นตามโครงการเงินกูห้ รื อเงิ น
ช่วยเหลือที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อหรื อจ้าง
ในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้าง และเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็ นในการซื้ อหรื อจ้าง
การออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
ก าร ซื ้ อ หรื อจ้ า งโดยวิ ธี ต กลงราคาในวงเงิ น ไม่ เกิ น 50,000 บาท และการซื้ อ
หรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี เร่ งด่วน ซึ่ งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็ นก็ได้
วิธีตกลงราคา
ข้อ 8 วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท
ข้อ 9 การซื้ อและการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พสั ดุ หรื อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างโดยตรง และให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
การซื้ อและการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
วิธีสอบราคา

ข้อ 10 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้ อและการจ้างครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ราคาเกิ น 200,000. บาท แต่ไม่เกิ น.
2,000,000 บาท
ข้อ 11 การซื้ อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาเอกสารประกาศสอบราคา โดย
อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุ ที่ ต้องการซื้ อ และจ านวนที่ ต้อ งการ หรื อ แบบรู ป และ
รายการละเอียดและปริ มาณงานที่ตอ้ งการจ้าง
ในกรณี ที่ จ าเป็ นต้อ งดู ส ถานที่ หรื อชี้ แจงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ประกอบ ให้ ก าหนด
สถานที่ วันเวลาที่นดั หมายไว้ดว้ ย
(2) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเสนอราคาซึ่ งต้องมีอาชี พหรื อรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผูเ้ สนอราคา
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณี จาเป็ น ให้ระบุ ให้ผูเ้ สนอราคาส่ งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปรายการ
ละเอียด พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้
(4) ในกรณี จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารตรวจทดลอง ให้ มี ข ้ อ ก าหนดไว้ด้ ว ยว่ า สหกรณ์ จ ะไม่
รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(5) ข้อกาหนดให้ผเู ้ ข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้ นและราคาต่อหน่วย หรื อต่อรายการ
พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรื อราคาต่อหน่วย
(6) แบบใบเสนอราคาให้กาหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้ นเป็ นตัวเลข
และต้องมีตวั หนังสื อกากับ ถ้าตัวเลขหรื อตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผเู ้ ข้าเสนอราคากรอกปริ มาณพัสดุและราคาด้วย
(7) กาหนดระยะเวลายืน่ ราคาเท่าที่จาเป็ น และมี เงื่ อนไขด้วยว่า ซองเสนอราคาที่ ยื่ นต่ อ
สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้
(8) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่ งมอบโดยประมาณ (สาหรับการจัดซื้ อ) หรื อ
กาหนดวันที่จะเริ่ มทางานและวันแล้วเสร็ จโดยประมาณ (สาหรับการจัดจ้าง)
(9) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิ ดซองสอบราคา
(10) ข้อกาหนดให้ผเู ้ สนอราคาผนึ กซองราคาให้เรี ยบร้อย ก่อนยืน่ ต่อสหกรณ์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะอนุ กรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซื้ อหรื อการจ้างครั้งนั้น และส่ งถึ งสหกรณ์ ก่อนเวลาเปิ ด
ซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สาหรับกรณี ที่มีการยื่นซองทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลง
รับจากไปรษณี ย ์ เป็ นเวลารับซอง
(11) กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิ ทธิ์ ที่จะถือว่าผูท้ ี่ไม่ไปทาสัญญาหรื อรับใบสั่งซื้ อ ใบสั่ง
จ้างกับสหกรณ์ เป็ นผูท้ ิ้งงาน
(12) ข้อกาหนดว่า ผูเ้ ข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกให้ไปทาสัญญา จะต้องวางหลักประกัน
สัญญาไว้ดว้ ย
(13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ

(14) ข้อสงวนสิ ทธิ วา่ สหกรณ์ จะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาที่เป็ นผูท้ ิ้งงานของสหกรณ์ หรื อ
ของสหกรณ์ อื่น หรื อของราชการ และสหกรณ์ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะงดซื้ อหรื อจ้าง หรื อเลื อกซื้ อหรื อจ้างโดย
ไม่จาต้องซื้ อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคาต่ าสุ ดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิ กการสอบราคาและลงโทษผู ้
เสนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน หากมีสาเหตุที่เชื่ อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อ ๑2 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนิ นการดังนี้
(1) ก่ อ นวัน เปิ ดซองราคาไม่ น้ อ ยกว่า 7 วัน ให้ ส่ ง ประกาศเผยแพร่ ก ารสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรื อโดยวิธีอื่นใดให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ และให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานของสหกรณ์ หรื อเว็บไซต์ของ
สหกรณ์(ถ้ามี) หรื อจะส่ งไปขอความร่ วมมือปิ ดประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด หรื อสถานที่ราชการ
อื่นใดก็ได้
(2) ใน ก ารยื่ น ซ อ งส อบ ราค า ผู ้ เ ส น อ ราค าต้ อ งผ นึ ก ซ องจ่ า ห น้ าถึ งป ระ ธ าน
คณะอนุ กรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซื้ อหรื อการจ้างครั้งนั้น และส่ งถึ งสหกรณ์ ก่อนเวลาเปิ ดซองสอบ
ราคาโดยยืน่ โดยตรงต่อสหกรณ์ หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน (ในกรณี ที่สหกรณ์กาหนดให้กระทาได้)
(3) ในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่ พสั ดุ ลงรั บไว้โดยไม่ เปิ ดซอง
พร้อมระบุวนั และเวลาที่รับซอง สาหรับกรณี ที่ยื่นซองทางไปรษณี ย ์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจาก
ไปรษณี ยเ์ ป็ นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซอง และเมื่อถึ ง
ก าหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ ว ให้ ส่ งมอบซองเสนอราคาพร้ อ มทั้ ง รายงานผลการรั บ ซองต่ อ
คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเพื่อดาเนินการต่อไป
วิธีประกวดราคา
ข้อ 13 วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้ อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน. 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 14 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาเอกสารประกาศประกวด
ราคา โดยมีรายการทานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ตอ้ งมีการวางหลักประกันซองประกวดราคา
ด้วย และการเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาให้จดั ทาเป็ นประกาศ มีสาระสาคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตอ้ งการซื้ อ หรื องานที่ตอ้ งการจ้าง
(2) คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเข้าประกวดราคา
(3) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
(4) สถานที่ แ ละระยะเวลาในการขอรั บ หรื อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคา และราคาของ
เอกสาร
ข้อ 15 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ สานักงาน
ของสหกรณ์ หรื อเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ามี ) และหากเห็ นสมควรจะส่ งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยง

หรื อประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อโดยวิธีอื่นใดก็ให้ทาได้ และควรดาเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคา
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 16 การให้หรื อขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้กระทา ณ สถานที่ที่ผูต้ อ้ งการ
สามารถติดต่อได้สะดวก จะต้องจัดเตรี ยมให้พอสาหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรื อขอซื้ อที่มีอาชี พขาย
หรื อ รั บ จ้า งท างานนั้ น โดยไม่ มี เงื่ อ นไขอื่ น ในการให้ ห รื อ ขาย ในกรณี ที่ มี ก ารขาย ให้ ก าหนดราคา
พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ตอ้ งเสี ยไปในการจัดทาเอกสารประกวดราคานั้น
กรณี มีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาครั้งใหม่ ให้ผรู ้ ับหรื อซื้ อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิ ใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรื อได้รับเอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าซื้ อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ 17 ก่อนวันเปิ ดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็ นที่จะต้องชี้ แจงหรื อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ หรื อมีความจาเป็ นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายละเอียดที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่ งมิ ไ ด้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ ต้น ให้ จดั ท าเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิ่ ม เติ ม และ
ดาเนินการตามข้อ 15 โดยอนุโลม กับแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผทู ้ ี่ขอรับหรื อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว
ทุกรายด้วย และหากเป็ นเหตุให้ผเู ้ สนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทนั ตามกาหนดเดิมให้เลื่อน
วัน เวลารับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา ตามความจาเป็ นด้วย
ข้อ 18 นอกเหนื อจากกรณี ที่กาหนดไว้ตามข้อ 17 เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่ นหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซองหรื อเปิ ดซองประกวดราคา

วิธีพเิ ศษ
ข้อ 19 วิธีพิเศษ ได้แก่การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคาเกิ น 200,000.บาท และให้กระทาได้
เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
ก. การซื้อโดยวิธีพเิ ศษ
(1) เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่สหกรณ์
(2)เป็ นพัสดุ ที่มี ข ายเฉพาะแห่ ง หรื อ จาเป็ นต้อ งซื้ อ จากผู ผ้ ลิ ต หรื อ ผู แ้ ทนจาหน่ า ย
โดยตรง
(3)เป็ นพัสดุ ที่จาเป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อดาเนิ นการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(4)เป็ นพัสดุที่มีลกั ษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ นต้องระบุยี่ห้อ
เป็ นการเฉพาะ ซึ่ งหมายความรวมถึ งอะไหล่ หรื อเป็ นพัสดุ ที่ได้ดาเนิ นการซื้ อโดยวิธี
อื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ข. การจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ

(1) เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่ าง หรื อหน่ วยงาน ผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อมีความชานาญเป็ น
พิเศษ
(2) เป็ นงานที่ตอ้ งการทาโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่สหกรณ์
(3) เป็ นงานที่มีผชู ้ านาญในกิจการนั้นน้อยราย
(4) เป็ นงานที่ได้ดาเนิ นการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ข้อ 20 การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุและหรื อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ทาบันทึก
พร้อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจาเป็ นตามข้อ 19 ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ เมื่อ
ได้รับอนุมตั ิให้ทาการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการจัดซื้ อหรื อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อดาเนินการตามข้อ 30 และข้อ 31 ต่อไป
ข้อ 21 การจัดซื้ อ หรื อ การจัด จ้างตามข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 13 ให้ ผูม้ ี อานาจสั่ งซื้ อ หรื อสั่ งจ้าง
กระท าโดยวิธีที่ กาหนดไว้ การแบ่งซื้ อหรื อแบ่ งจ้าง โดยลดวงเงิ นที่ จะซื้ อหรื อจ้างในครั้ งเดี ยวกันเพื่ อให้
วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรื อเพื่อให้อานาจสั่งซื้ อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
หมวดที่ 3
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 22 ในการด าเนิ น การซื้ อหรื อการจ้ า งในแต่ ล ะครั้ ง ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการขึ้นคณะละอย่างน้อย 3 คน คณะอนุ กรรมการคณะหนึ่ งๆ ต้องมีอนุ กรรมการที่แต่งตั้งจาก
กรรมการดาเนิ นการเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนคณะอนุ กรรมการคณะนั้นๆ และให้ประธาน
อนุ กรรมการ ต้ อ งเป็ นอนุ กรรมการที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากกรรมการ เพื่ อ ปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ มี
คณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง
ในการซื้ อหรื อการจ้างครั้งเดียวกัน ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นอนุ กรรมการในคณะหนึ่ งคณะใดแล้ว ห้าม
เป็ นอนุกรรมการในคณะอื่นอีก
ข้อ 23 ในการประชุ มปรึ กษาหารื อของคณะอนุ กรรมการแต่ละคณะ ต้องมีอนุ กรรมการมาพร้อมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนอนุ กรรมการทั้งหมด ให้ประธานคณะอนุ กรรมการ และอนุ กรรมการแต่ละ
คนมีหนึ่งเสี ยงในการลงมติ
มติของคณะอนุ กรรมการแต่ละคณะให้ถือเสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานคณะ
อนุกรรมการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด

ในการประชุ มของคณะอนุ กรรมการดังกล่ าว ถ้ามี การต่อรองราคาการจัดซื้ อหรื อการจัดจ้าง ให้
ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น ต้องอยูร่ ่ วมการประชุมทุกครั้ง
ข้อ 24 การจ้างเพื่อก่อสร้ างแต่ละครั้ ง ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็ นว่า ควรตั้งผูค้ วบคุ มงานให้
แต่งตั้งผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ในกรณี ที่ลกั ษณะของ
งานก่อสร้างมีความจาเป็ นต้องใช้ความรู ้ความชานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้าน หรื อเป็ น
กลุ่มบุคคลก็ได้
ข้อ 25 คณะอนุกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีหน้าที่ดงั นี้
(1) เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้ อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผูเ้ สนอราคาทุกรายโดยเปิ ดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื องานจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตาม (2) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และเสนอให้ซ้ื อหรื อจ้างจากรายที่คดั เลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด
ในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคาต่ าสุ ดดังกล่าว ไม่ยอมทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับสหกรณ์ ในเวลาที่
กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
(4) ให้คณะอนุ กรรมการเปิ ดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ท้ งั หมดต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมตั ิต่อไป
ข้อ 26 คณะอนุกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดงั นี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่ อกากับซองกับบันทึกไว้
ที่หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบรับให้แก่ผยู ้ นื่ ซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย
(3) รับ เอกสารต่าง ๆ ตามบัญชี รายการเอกสารของผูเ้ สนอราคาพร้ อมทั้งพัส ดุ ตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด หากไม่ถูกต้องให้บนั ทึกในรายงานไว้ดว้ ย
(4) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรื อเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปิ ดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผูเ้ สนอราคาทุ กรายโดยเปิ ดเผย ตามเวลาและสถานที่ ที่ กาหนด และให้อนุ กรรมการทุ กคนลงลายมื อชื่ อ
กากับไว้ในแบบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(6) ส่ งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน
ข้อ 27 คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหน้าที่ดงั นี้

(1) ตรวจสอบคุ ณ สมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่ างๆ พัส ดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด แล้วคัดเลื อกผูเ้ สนอราคาที่ ถูกต้องตามเงื่ อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
ในการพิจารณา คณะอนุ กรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริ งจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้
แต่จะให้ผเู ้ สนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่ งของหรื องานจ้าง หรื อคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (1) ซึ่ งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ แล้วเสนอให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดดังกล่าวไม่มาทาสัญญา หรื อรับใบสั่งซื้ อหรื อรับใบสั่งจ้าง
กับสหกรณ์ ในเวลาที่ กาหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาต่ า
รายถัดไปตามลาดับ
(3) ให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิ จารณาและความเห็ น
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ งั หมดต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28 ในกรณี ไม่ มี ผูเ้ สนอราคา หรื อมี แต่ไม่ ถูก ต้องตามรายละเอี ยดและเงื่ อนไขที่ ก าหนด ให้
เสนอคณะกรรมการยกเลิ กการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดาเนิ นการประกวดราคาใหม่ หากคณะกรรมการ
เห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดาเนินการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้วแต่กรณี ก็ได้
ข้อ 29 ในการซื้ อหรื อการจ้างที่มีเทคนิ คพิเศษ และจาเป็ นต้องใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการพิจารณาเป็ นการ
เฉพาะ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไว้ในเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย
ข้อ 30 คณะอนุกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดของหน่ วยงานต้นสังกัด ให้ดาเนิ นการซื้ อโดยวิธี
เจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณี เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่สหกรณ์ ให้เชิ ญผูม้ ีอาชี พ
ขายพัส ดุ น้ ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่ เสนอนั้น ยังสู งกว่าราคาในท้องตลาดหรื อราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(3) ในกรณี เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ น ต้อง
ระบุยหี่ อ้ เป็ นการเฉพาะ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณี เป็ นพัสดุที่ได้ดาเนิ นการซื้ อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผูม้ ีอาชีพ
ขายพัส ดุ น้ นั โดยตรง หากเห็ นว่าผูเ้ สนอราคารายที่ เห็ นสมควรซื้ อ เสนอราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาดหรื อ
ราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(5) ในกรณี พสั ดุ ที่เป็ นที่ ดินหรื อสิ่ งก่อสร้ าง ซึ่ งจาเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ ง ให้เชิ ญเจ้าของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าผูเ้ สนอราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่คณะ
อนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้ คณะอนุ กรรมการจัดซื้ อโดยวิธี พิ เศษ รายงานผลการพิ จารณาและความเห็ นพร้ อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ท้ งั หมดต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ข้อ 31 คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่ างหรื อหน่ วยงานผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผูม้ ีความชานาญ
เป็ นพิเศษ ให้เชิ ญช่ างหรื อหน่ วยงาน ผูม้ ีฝีมื อหรื อมี ความชานาญดังกล่ าวมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาซึ่ งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) ในกรณี เป็ นงานที่ ต้องกระท าโดยเร่ งด่ วน หากล่ าช้ าอาจจะเสี ยหายแก่ ส หกรณ์ ให้
ดาเนิ นการโดยเร็ ว ให้เชิ ญผูม้ ีอาชี พรับจ้างทางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสู ง
กว่าราคาในท้องถิ่น หรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะ
ทาได้
(3) ในกรณี เป็ นงานที่ มีผูช้ านาญในกิ จการนั้นน้อยราย ให้เชิ ญผูช้ านาญในกิ จการนั้นมา
เสนอราคา และให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณี เป็ นงานที่ได้ดาเนิ นการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้เชิ ญผูม้ ี อาชี พรับจ้าง
ทางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาที่ คณะอนุ กรรมการเห็ นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะอนุ กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ท้ งั หมดต่อคณะกรรมการ
อานาจในการสั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง
ข้อ 32 การสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรื อนอกจากวิธีพิเศษ ให้คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
และเป็ นอานาจของผูจ้ ดั การลงนามสั่งซื้ อหรื อสั่ งจ้างในวงเงิ นไม่ เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท หากวงเงิ นเกิ นกว่า
10,000 บาท ให้เป็ นอานาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
การตรวจรับพัสดุ
ข้อ 33 คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดงั นี้
(1) ตรวจรับ พัส ดุ ณ ส านักงานของผู ใ้ ช้พ สั ดุ น้ ัน หรื อสถานที่ ซ่ ึ งก าหนดไว้ในสั ญญา หรื อ
ข้อตกลง
(2) ตรวจรั บ พัส ดุ ให้ ถู ก ต้อ งครบถ้วนตามหลัก ฐานที่ ตกลงกัน ไว้ ส าหรั บ กรณี ที่ มี ก าร
ทดลองหรื อตรวจสอบในทางเทคนิ คหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิ ญผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ยวกับ
พัส ดุ น้ ัน มาให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ ส่ งพัส ดุ น้ ันไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่ ข องผูช้ านาญการหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
ในกรณี จาเป็ นที่ ไม่ สามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่ วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจนับตาม
หลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุมาส่ ง และให้ดาเนินการให้
เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
(4) เมื่ อตรวจถู กต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุ ไว้และถื อว่าผูข้ ายและผูร้ ับจ้าง ได้ส่งมอบ
พัส ดุ ถู ก ต้อ งครบถ้ ว น ตั้ง แต่ ว นั ที่ ผู ้ข ายหรื อ ผู ้รั บ จ้า ง น าพัส ดุ ที่ ถู กต้องครบถ้วนมาส่ ง และรายงานให้
คณะกรรมการทราบ

(5) ในกรณี ที่ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุ ถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรื อส่ งมอบครบ
จานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวน
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบตั ิตาม (4) และรี บแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ตรวจพบ
แต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ ของสหกรณ์ที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง
นั้น
การตรวจการจ้ างและการควบคุมงานก่ อสร้ าง
ข้อ 34 คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดงั นี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างและเหตุการณ์ แวดล้อมที่ผูค้ วบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรู ปและรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา เพื่อให้เป็ นไปตามแบบรู ป
และรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรื อพิจารณาสั่งหยุดงาน หรื อพักงานของ
ผู ้
ควบคุมงาน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(2) โดยปกติ ให้ตรวจผลงานที่ ผูร้ ั บ จ้างส่ งมอบภายใน 3 วันท าการ นับ แต่วนั ที่ ประธาน
คณะอนุกรรมการได้รับทราบการส่ งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
(3) เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็ นการถู กต้องครบถ้วน เป็ นไปตามแบบรู ปและรายการละเอียด
และข้อก าหนดในสั ญ ญา ให้ถื อว่าผูร้ ั บ จ้างส่ งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ ผูร้ ั บ จ้างส่ งงานจ้างที่ ถู กต้อง
ครบถ้วนนั้นและให้ทาใบรับรองผลการปฏิ บ ตั ิงานทั้งหมดหรื อเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่ อไว้เป็ น
หลักฐาน 2 ฉบับ มอบให้ผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ
ในกรณี ที่ เห็ นว่าผลงานที่ ส่ งมอบทั้งหมด หรื องวดใดก็ ตามไม่ เป็ นไปตามแบบรู ป และรายการ
ละเอี ยด และข้อก าหนดในสั ญ ญา ให้ รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พ สั ดุ เพื่ อทราบหรื อ
พิจารณาแล้ว แต่กรณี
ข้อ 35 ผูค้ วบคุมงาน ต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิตามที่ผูอ้ อกแบบเสนอแนะ มีความรู ้ความชานาญงาน
การก่ อ สร้ า งให้ เหมาะสมกับ งานการก่ อ สร้ า งนั้ น ๆ และโดยปกติ จ ะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ไ ม่ ต่ า กว่า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และให้ผคู ้ วบคุมงานมีหน้าที่ดงั นี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆ
ทุกวัน ให้เป็ นไปตามแบบรู ปและรายการละเอียด และข้อกาหนดไว้ในสัญญาทุกประการ
(2) ในกรณี ที่ปรากฏว่าแบบรู ปและรายการละเอียด หรื อข้อกาหนดในสัญญามีขอ้ ความ
ขัด กัน หรื อ เป็ นที่ ค าดหมายได้ว่า ถึ ง แม้ง านนั้ น จะได้เป็ นไปตามแบบรู ป และรายการละเอี ย ด และ
ข้อกาหนดในสัญญา แต่เมื่อสาเร็ จแล้วจะไม่มนั่ คงแข็งแรง หรื อไม่เป็ นไปตามหลักวิชาช่ างที่ ดี หรื อไม่
ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ ว
(3) จดบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง และเหตุการณ์ แวดล้อมเป็ นรายวันพร้อมทั้งผล
การปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ
การบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและ
วัสดุที่ใช้ดว้ ย

(4) ในวันกาหนดลงมื อทาการของผูร้ ั บจ้างตามสัญญาและในวันถึ งกาหนดส่ งมอบงาน
แต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างว่าเป็ นไปตามสัญญาจ้างหรื อไม่ ให้คณะอนุ กรรมการ
ตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ถึงกาหนดนั้นๆ
การดาเนินการซื้อทีด่ ินและหรื อสิ่ งก่อสร้ าง
ข้อ 36 ก่อนดาเนิ นการซื้ อที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง ให้ทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตามรายการต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อ
(2) รายละเอี ยดของที่ ดินและหรื อสิ่ งก่ อสร้ างที่ ตอ้ งการซื้ อ เช่ น จานวนเนื้ อที่ ท้องที่ ที่ ต้ งั
ของที่ดิน หรื อสิ่ งก่อสร้าง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ เป็ นต้น
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ นั
(4) ราคาซื้ อ ขายของที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ใกล้เคี ย งบริ เวณที่ จ ะซื้ อครั้ งหลัง สุ ด
ประมาณ 3 ราย หรื อผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(5) วงเงินที่จะซื้ อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรื อเงินช่วยเหลื อ
ที่จะซื้ อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้ อและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อโดยวิธีน้ นั
(7) ข้อเสนออื่ นๆ เช่ น การขออนุ ม ตั ิ แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการต่างๆ ที่ จาเป็ นในการซื้ อ
การออกแบบประกาศสอบราคา หรื อประกาศประกวดราคา
การซื้ อที่ดิน และหรื อสิ่ งก่อสร้าง ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง หรื อดาเนิ นการตามกฎหมาย หรื อ
ประเพณี นิยมของท้องถิ่น
ข้อ 37 เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 36 แล้ว ให้ดาเนิ นการตาม
วิธีการซื้ อหรื อวิธีการจ้างนั้นต่อไป

หมวดที่ 4
สั ญญาและหลักประกัน
สั ญญา
ข้อ 38 การซื้ อ การจ้าง ให้ทาหลักฐานไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เช่ น สัญญาหรื อใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่ง
จ้างถ้าเป็ นการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ทาใบสัง่ ซื้ อหรื อใบสัง่ จ้าง หรื อสัญญาไว้ต่อกันก็ได้
การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ทาสัญญาไว้เป็ นหลักฐาน เว้นแต่การซื้ อหรื อการจ้าง
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะทาเป็ นใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่งจ้างแทนการทาสัญญาก็ได้

(1) การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ
(2) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้
ทาเป็ นสัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่งจ้าง ก็ให้ทาได้
ข้อ 39 การทาสัญญา ใบสั่งซื้ อ ใบสั่งจ้าง ให้กาหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี้
(1) การจ้างซึ่ งต้องการผลสาเร็ จของงานทั้งหมดพร้ อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวัน
เป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(2) การจ้างบริ การซึ่ งกาหนดให้ทางานจ้าง ส่ งมอบเป็ นรายเดื อนหรื อรายงวดให้กาหนด
ค่าปรั บเป็ นรายวัน เป็ นจานวนเงิ นตายตัวในอัตราร้ อยละ 0.5 ของราคาค่ าจ้างแต่ล ะเดื อน หรื อแต่ ละงวด
ดังกล่าว แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 50 บาท
(3) การจ้างทาสิ่ งของที่มีปริ มาณหลายชิ้ น และแต่ละชิ้ นสมบูรณ์ ได้ในตัวเอง ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้งานได้ ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยงั ไม่ได้รับมอบ แต่
จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(4) การซื้ อสิ่ งของให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุที่
ยังไม่ได้รับมอบ
ในกรณี การจัดหาสิ่ งของที่ ประกอบกันเป็ นชุ ด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปแล้ว จะไม่
สามารถใช้ ก ารได้ โ ดยสมบู ร ณ์ แม้ คู่ สั ญ ญาจะส่ ง มอบสิ่ งของภายในก าหนดตามสั ญ ญา แต่ ย ัง ขาด
ส่ วนประกอบบางส่ วน ต่อมาได้ส่งมอบส่ วนประกอบที่ยงั ขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิ่ งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ข้อ 40 การงดหรื อลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อข้อตกลง ให้อยู่
ในอานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริ งเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของสหกรณ์
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญากาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วัน
นับแต่เหตุน้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ ขอลดหรื องด
ค่าปรับ หรื อขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรื อ สหกรณ์ทราบดีอยู่
แล้วตั้งแต่ตน้
ข้อ 41 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรื อใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่งจ้าง หากมีความจาเป็ นต้องเพิ่มหรื อ
ลดวงเงิน หรื อเพิ่มหรื อลดระยะเวลาส่ งมอบของ หรื อระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกันไป
ข้อ 42 การใช้สิ ทธิ บอกเลิ กสัญญา หรื อใบสั่งซื้ อ หรื อใบสั่งจ้าง ในกรณี ที่มีเหตุอนั เชื่ อได้ว่าผูร้ ับ
จ้า งไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ว เสร็ จ หรื อ ผู ้ข ายไม่ ส ามารถส่ ง มอบภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรื อใบสั่งซื้ อ หรื อใบสั่งจ้าง
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิ กสัญญา หรื อใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่งจ้าง ให้กระทาได้เฉพาะกรณี ที่
เป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ โดยตรง หรื อเพื่อแก้ไขข้อเสี ยเปรี ยบของสหกรณ์ ในการที่ จะปฏิ บตั ิตามสัญญา
หรื อใบสั่งซื้ อหรื อใบสั่งจ้างนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ข้อ 43 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้กาหนดเป็ นมูลค่าเป็ นจานวนเต็ม ใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรื อราคาพัสดุที่จดั หาครั้งนั้น ให้คณะกรรมการมีอานาจใช้ดุลพินิจให้เพิ่มหรื อลด
จานวนอัตราการวางหลักประกันได้ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าร้ อยละสอง หรื อไม่สูงกว่าร้ อยละสิ บของวงเงิ น
หรื อราคาพัสดุแล้วแต่กรณี
ข้อ 44 การกาหนดหลักประกันตามข้อ 43 จะต้องระบุ ไว้เป็ นเงื่ อนไขในเอกสารสอบราคา หรื อ
เอกสารประกวดราคา หรื อสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาหรื อคู่ สั ญ ญาวางหลัก ประกัน ที่ มี มู ล ค่ าสู งกว่าในเอกสารสอบราคา หรื อ
เอกสารประกวดราคา หรื อสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้
ข้อ 45 ในกรณี ที่ ส่ วนราชการหรื อ รั ฐวิ ส าหกิ จเป็ นผู ้เสนอราคา หรื อ เป็ นคู่ สั ญ ญา ไม่ ต้ องวาง
หลักประกัน
ข้อ 46 ให้ส หกรณ์ คืนหลักประกันให้แก่ ผูเ้ สนอราคา คู่สั ญญา หรื อผูค้ ้ าประกันตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) หลักประกันซองให้คืนแก่ผเู ้ สนอราคา หรื อผูค้ ้ าประกันดังนี้
ก. ผูเ้ สนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วนั พิจารณาผล
การประกวดราคาแล้วเสร็ จ
ข. ผูเ้ สนอราคารายที่ ส หกรณ์ รับราคาและตกลงซื้ อหรื อจ้าง ให้คืนเมื่ อได้ท าสัญญา
หรื อได้มีการรับใบสั่งซื้ อ หรื อใบสั่งจ้างแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรื อผูค้ ้ าประกันโดยเร็ ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การคืนหลักประกันที่เป็ นหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร ในกรณี ที่ผูเ้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาไม่มา
รับภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่ งต้นฉบับหรื อหนังสื อค้ าประกัน ให้แก่ผเู ้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อโดยวิธีอื่นก็ได้ พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผูค้ ้ าประกันทราบด้วย
หลักประกัน
ข้อ 47 หลักประกันซองหรื อหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ค (แคชเชียร์ เช็ค) หรื อตัว๋ แลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้อ 48 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ในการจัดซื้ อจัดจ้างให้สหกรณ์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานราชการให้ถือปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการผูใ้ ห้เงินอุดหนุ นนั้น
ประกาศ ณ วันที 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

(นางสาววณิ ชา ลิ่มศิลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

