
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จ ากดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  

พ.ศ.  2564 
--------------------------------------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10  ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (3) ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 30   คร้ังท่ี 3  เม่ือวนัท่ี  8  มกราคม  2564  ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั  วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2564  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้1.ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2564 
 ขอ้2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  11 มกราคม 2564 
 ขอ้3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั  วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
และดอกเบ้ียเงินกู ้ พ.ศ.  2563   ฉบบัลงวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2562  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้4.ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย  ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลระนอง จ ากดั 

“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
“หน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสินท่ีสมาชิกเป็นหน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
“เจา้หน้ีเดิม” หมายถึง สถาบนัการเงินอ่ืน 
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนและเงินค่าวชิาชีพ 

 
หมวด 1 

ข้อก าหนดทัว่ไป 
 ขอ้5.ในระเบียบน้ีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
  (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
  (2) เงินกูส้ามญั 
  (3) เงินกูพ้ิเศษ 
 
 



ขอ้6.สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินจะตอ้งเป็นสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  จึงจะยืน่ค  าขอกูทุ้กประเภทได ้ และตอ้งเสนอค าขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้ อน่ึง ในกรณีท่ีมีการโอนยา้ยสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ใหน้บัอายสุมาชิกต่อเน่ืองจากสหกรณ์เดิม 
 ขอ้7.สมาชิกท่ีมีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอ่ืน จะตอ้งผา่นการช าระเงินจากตน้สังกดัอยา่งนอ้ย 1 งวด 
จึงจะสามารถยืน่ค  าขอกูเ้งินทุกประเภทกบัสหกรณ์ได ้
 ขอ้8.การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได ้
 ขอ้9.การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูแ้ละสมาชิกผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสือ
ค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
  สมาชิกท่ีขาดส่งค่าหุน้รายเดือน หรือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูเ้งินทุกประเภทของสมาชิกนั้น เวน้แต่จะไดช้ าระช าระเงินท่ีคา้งดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้10.การใหเ้งินกูทุ้กประเภท ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูทุ้กประเภทแก่
สมาชิก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งและมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูว้นิิจฉยัใหเ้งินกูทุ้กประเภท
แทนคณะกรรมการก็ได ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบดงักล่าวนั้นแถลงรายการเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหไ้ปและส่งคืน 
เพื่อใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน 

ขอ้11.เม่ือคณะกรรมการเงินกูไ้ดว้นิิจฉยัเงินกูทุ้กประเภท  ทั้งหนงัสือกูแ้ละเอกสารทางกฎหมาย
อยา่งอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ั้นไดท้  าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์แลว้ สมาชิกผูกู้จึ้งรับเงินกู ้
จากสหกรณ์ได ้  
 ขอ้12.การส่งงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งโดยวธีิหกัจาก
เงินเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท ดอกเบ้ียเงินกู ้รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินเดือนของสมาชิกนั้น และใหถื้อวา่เงินงวดช าระหน้ีแต่ละงวดถึงก าหนด
ส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ โดยสหกรณ์จะค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือเป็นเกณฑ ์สมาชิกสามารถผอ่นได้
ไม่เกินอาย ุ60 ปี  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนดส าหรับเงินกูแ้ต่ละประเภท  โดยไม่มีการผอ่น
เวลา  และผูกู้จ้ะตอ้งช าระหมดก่อนเวลาเกษียณอายรุาชการเป็นเวลา  2  เดือน  ยกเวน้เงินกูพ้ิเศษ ท่ีไม่ตอ้ง
ค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือ  
 ขอ้13.สมาชิกสามารถใชสิ้ทธิการกูฉุ้กเฉินกบัการกูส้ามญัหรือ การกูฉุ้กเฉินกบัการกูพ้ิเศษสอง
สัญญาได ้แต่ไม่สามารถใชสิ้ทธิการกูส้ามญักบัการกูพ้ิเศษสองสัญญาได ้
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ้14.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ใหมี้จ านวนไม่เกิน 100,000 บาท 
แต่ตอ้งไม่เกินค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์  ทั้งน้ีสมาชิกผูกู้น้ั้น จะตอ้งมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระเงินกูเ้พื่อ
เหตุฉุกเฉินและมีเงินคงเหลือหลงัจากหกัช าระหน้ีทุกประเภทของสหกรณ์ฯ และรายจ่ายอ่ืน ๆ แลว้สมาชิก
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7   
 ขอ้15.การอนุมติัให้เงินกูฉุ้กเฉิน ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นชอบอยา่งนอ้ย  1  คน 
 ขอ้16.หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูกู้ไ้ดท้  าไวต่้อสหกรณ์แลว้  
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 

ขอ้17.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเป็นยอด
จ านวนเงินรายเดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ย
ช าระเท่าจ านวนหน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 12  งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นเวลา
แต่อยา่งใดอีก     

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ขอ้18.ค าขอกูส้ามญัของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผา่นการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผา่นเจา้หนา้ท่ีเงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ 
 ขอ้19.การอนุมติัให้เงินกูส้ามญั ตอ้งมีมติเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการ
เงินกู ้
 ขอ้ 20  จ  านวนเงินกูส้ามญัทัว่ไปท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้นยอ่มสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในจ ากดัไม่เกิน 3,000,000  บาทและสมาชิก 
จะตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินทุกประเภทไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ทั้งน้ี
ตอ้งไม่เกินเกณฑว์งเงินกู ้ ดงัน้ี 
 20.1  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือนข้ึนไปถึง 1 ปี จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  1,000,000  บาท 
 20.2  เป็นสมาชิกกวา่  1 ปีข้ึนไปถึง 3 ปี       จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  2,000,000  บาท 
 20.3  เป็นสมาชิกกวา่ 3  ปีข้ึนไป                  จ  านวนเงินกูไ้ม่เกิน  3,000,000  บาท 
 หรือตอ้งมีมูลค่าหุ้นและเงินฝากอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกูส้ามญัสมาชิกรายใด 
ท่ีตอ้งการกูส้ามญักบัสหกรณ์ แต่ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นขอ้ 20 แต่มีวตัถุประสงคใ์นการการกูเ้งินเพื่อ 
ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมหรือเพื่อปลดเปล้ืองภาระหน้ีสินท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนโดยสมาชิก 
ตอ้งแนบหลกัฐานประกอบค าขอกูเ้พิ่มเติม เช่น แผนการลงทุน หลกัฐานการเป็นหน้ีสินกบัสถาบนั 
การเงินอ่ืนและมีมูลค่าหุน้สะสมและเงินฝากออมทรัพยก์บัสหกรณ์อยา่งนอ้ยร้อยละ10 ของวงเงิน 
ท่ีขอกูส้ามญัโดยจ านวนเงินฝากดงักล่าวจะสามารถถอนไดก้็ต่อเม่ือมีมูลค่าหุน้เท่ากบัร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้ 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินงาน 



ขอ้21.สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญั จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือหรือท าประกนัชีวติกลุ่มกบับริษทัประกนัท่ี
สหกรณ์จดัหาใหต้ามระยะเวลาแห่งสัญญา ซ่ึงสมาชิกผูกู้ต้อ้งช าระเบ้ียประกนัเอง โดยจ านวนเงินทุนประกนั
จะตอ้งเท่ากบัวงเงินท่ีสมาชิกขอกูห้กักบัทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู ่ณ ขณะนั้น ส าหรับสมาชิกรายใดท่ีบริษทั
ประกนัปฏิเสธการท าประกนัชีวติ คณะกรรมการเงินกูอ้าจพิจารณาใหกู้เ้งินได ้แต่ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
       21.1.ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ ากดัไม่เกิน 1,000,000 บาท 
       21.2. สมาชิกตอ้งจดัหาผูค้  ้าประกนั โดยใชเ้กณฑผ์ูค้  ้าประกนั 1 คนต่อวงเงินกู ้ 200,000 บาท 
เกินก่ึงหน่ึงของผูค้  ้าประกนัจะตอ้งมีสุขภาพดี 
 ขอ้22.ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น ถา้ปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี
ลกัษณะกูน้ั้นทุกราย ใหถื้อล าดบัในการพิจารณาในการยืน่ค  าขอกู ้ก่อน-หลงั  เป็นส าคญั ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ี
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้  
 ขอ้23.หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ตอ้งมีหลกัประกนัค ้าประกนั คือ มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรส
ของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดัเพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้น เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนั
มากกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีก็ได ้
 ขอ้24.สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ย  6  เดือน   และค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกิน  5   คน ในเวลาเดียวกนัโดย 

24.1.วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิกสมทบอยา่งนอ้ย 2 คน 
  24.2.วงเงินกูก้วา่ 1,000,000 บาทข้ึนไปถึง 2,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก
สมทบอยา่งนอ้ย  3  คน 
  24.3.วงเงินกูก้วา่ 2,000,000 บาทข้ึนไปถึง 2,500,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก 
สมทบอยา่งนอ้ย  4  คน 
  24.4.วงเงินกูก้วา่ 2,500,000 บาทข้ึนไปถึง 3,000,000 บาท ใหมี้ผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ใช่สมาชิก 
สมทบอยา่งนอ้ย  5  คนเม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี   
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จาก
การค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ 
ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกผูอ่ื้น ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้าประกนัของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
 
 
 
 
  



ขอ้25.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ านวน
หน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 240 งวด ทั้งน้ีโดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่อยา่งใดอีก  

   ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
คณะกรรมการอาจจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้ามความในวรรคก่อน
นั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัราย
หน่ึง ๆ  ตอ้งไม่เกิน 6  เดือน   
 

หมวด 4 
เงินกู้พเิศษ 

 ขอ้26.ค าขอกูพ้ิเศษของสมาชิกนั้น ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี คือ  
ค าขอกูข้องสมาชิกผูซ่ึ้งผา่นการรับรองของผูบ้งัคบับญัชาและผา่นเจา้หนา้ท่ีเงินกูข้องสหกรณ์ตรวจสอบ 
 ขอ้27.การอนุมติัให้เงินกูพ้ิเศษ ตอ้งมีมติเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคณะกรรมการเงินกู ้
 ขอ้28.ในการกูเ้งินพิเศษนั้น ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกูพ้ิเศษ
นั้นมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก  ถา้เงินกู้
พิเศษนั้น มีจ  านวนเกินกวา่ร้อยละ 95 ของค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ 
ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนัเงินกูร้ายนั้น โดยจ านวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ  95  
ของค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น   
 ขอ้29.การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูพ้ิเศษ ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูพ้ิเศษเป็นยอดจ านวนเงินราย
เดือนเท่ากนั (ตน้เงิน+ดอกเบ้ีย) ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เวน้แต่งวดสุดทา้ยช าระเท่าจ านวน
หน้ีท่ีคงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียอีกต่างหาก รวมกนัไม่เกิน 240  งวด   โดยไม่ตอ้งค านวณอายกุารท างานท่ีเหลือ 
 ขอ้30.ในกรณีใด ๆ ดงัก าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

ขอ้31.ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว ้โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้32.ดอกเบ้ียนั้นใหคิ้ดเป็นรายวนัตามจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
 
 
 
 
 



 
หมวด 6 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ขอ้33.ใหค้ณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกูทุ้กราย มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
และเม่ือคณะกรรมการเห็นวา่ หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด       

ขอ้34.ในกรณีใด ๆ ต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการจดัการเรียกคืนโดย       
มิชกัชา้ 
  34.1.เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
  34.2.เม่ือปรากฎแก่คณะกรรมการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
  34.3.เม่ือคณะกรรมการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  34.4.เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย) เป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกนั 
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้35.ในกรณีท่ีเงินกูส้ามญัเป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง ตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 34 ถา้ผูค้  ้าประกนั
ตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ
คณะกรรมการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้  ้าประกนัเป็นงวดรายเดือนจนแลว้เสร็จ ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกู้
ใหไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้ สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้36.ผูกู้ก้็ดี ผูค้  ้าประกนัก็ดี มีหนา้ท่ีตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอออก หรือยา้ยจากราชการ 
หรืองานประจ าตามระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติั วธีิรับสมาชิก และขาดจากสมาชิกภาพ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินและภาระผกูพนัซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนแลว้จึงขอ
ออก หรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ านั้นได ้
 ขอ้ 37.กรณีสมาชิกหลายคนค ้าประกนัสมาชิกผูกู้ร้ายเดียวกนั  เม่ือผูค้  ้าประกนัตกเป็นลูกหน้ีแทนผูกู้ ้
ผูค้  ้าประกนัมีความรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วมกนั แมว้า่จะมิไดเ้ขา้ค ้าประกนัในฉบบัเดียวกนั 
 ขอ้ 38.  เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการกูเ้งินส าหรับผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
  -ส าเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  และคู่สมรส      
  -ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบส าคญัการหยา่ ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  
  -หนงัสือเปล่ียนช่ือตวั-สกุล 
  -ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ดือนสุดทา้ย 
  - สมคัรใจและยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้แจง้รายละเอียดเก่ียวกบั 
 
 
 



 
เงินกูส้ถาบนัการเงินอ่ืนท่ีจะตอ้งหกัเงินงวดช าระหน้ีรายเดือนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จากเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ต่อสหกรณ์ได ้ 
  -สลิปเงินเดือนฉบบัจริง ลงลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีการเงินโรงพยาบาล พร้อมประทบัตรา
(ส าหรับผูกู้)้ 
 
  

ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

    ประกาศ ณ วนัท่ี   11  มกราคม  2564 
 
 
 

        ( นางสาววณิชา  ล่ิมศิลา ) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จ ากดั 
ว่าด้วยการจัดซ้ือและจัดจ้างของสหกรณ์   

พ.ศ. 2563 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้  79 (8) และขอ้ 107 (11)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 2/2564  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563   ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือและจดัจา้งของ
สหกรณ์ โดยมีความดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั วา่ดว้ยการจดัซ้ือ
และจดัจา้งของสหกรณ์ พ.ศ 2563” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  7  ธนัวาคม  2563 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3   ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั วา่ดว้ยการจดัซ้ือ จดัจา้งพสัดุ 
พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 

 
หมวดที ่1 
นิยาม 

ขอ้   4  ในระเบียบน้ี 
    “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ระนอง จ ากดั หรือรองประธานกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล
ระนอง จ ากดั 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการซ้ือการจา้งของสหกรณ์ตามระเบียบน้ี 
  “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง.จ ากัด หรือผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 
  “เจา้หน้าท่ี”  หมายความว่า  เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จ ากัด 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  
  “พสัดุ”  หมายความว่า  วสัดุ  ครุภณัฑ์   ท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงก่อสร้าง แต่ไม่รวมถึงสินคา้
ในธุรกิจซ้ือหรือธุรกิจขายของสหกรณ์ 
  “วสัดุ”  หมายความวา่ ของใชท่ี้มีสภาพใชส้ิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 



ก. ประเภทวสัดุคงทน ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายกุาร
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือน าไปใชง้านแลว้เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้งัเดิม
หรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุม้ค่า 

ข. ประเภทวสัดุส้ินเปลือง ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

 
 
 
 
 
ค. ประเภทวสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบ

หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นให้กลบัคืนสภาพดงัเดิมท่ีมีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติ 
  “ครุภณัฑ”์ หมายความวา่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร มีอายุการใชง้านยนืนาน 
เม่ือช ารุดเสียหายแลว้สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม 
  “การพสัดุ”  หมายความวา่  การจดัท าเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งออกแบบและควบคุมงาน 
การเช่า และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  “การซ้ือ”  หมายความวา่  การซ้ือพสัดุทุกชนิด  และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ  แต่ไม่รวมถึง
การจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
  “การจา้ง”  หมายความวา่  การจดัจา้งท าพสัดุ และหมายความรวมถึงการจดัจา้งท าของ การ
รับขนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์และการจา้งเหมาบริการ 
  “การจา้งออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่า  การจดัจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ท่ีประกอบธุรกิจดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอ่ืนๆ 
                   “ใบสั่งซ้ือ” หมายความว่า เอกสารท่ีออกโดยสหกรณ์เพื่อสั่ งซ้ือพัสดุจากผู ้ขายโดยระบุ
รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือ 

“ใบสั่งจา้ง” หมายความว่า เอกสารท่ีออกโดยสหกรณ์เพื่อสั่งจา้งโดยระบุรายละเอียดของ
งานท่ีจะจา้ง 

“เจา้หน้าท่ีพสัดุ”  หมายความว่า  เจา้หน้าท่ีท่ีสหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ
หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัพสัดุตามระเบียบน้ี 
  “หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุใหมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการพสัดุหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัพสัดุตามระเบียบน้ี 

 
หมวดที ่2 

การจัดซ้ือและการจัดจ้าง 



ขอ้ 5 ให้คณะกรรมการจดัท าโครงการหรือแผนการด าเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัก่อน  ยกเวน้กรณีจ าเป็น  เช่น  การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีจะตอ้งกระท าเป็นการ
เร่งด่วน  ถา้หากล่าชา้อาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ขอ้ 6 การจดัซ้ือและการจดัจา้ง กระท าได ้4 วธีิ คือ 
(1) วธีิตกลงราคา 
(2) วธีิสอบราคา 
(3) วธีิประกวดราคา 
(4) วธีิพิเศษ 

         ขอ้  7  รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง ก่อนด าเนินการซ้ือหรือจา้งทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือ
ส่ิงก่อสร้างตามขอ้ 35 ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการตามรายการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
(2) รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง  
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุด 

ภายในระยะเวลา 2 ปีบญัชีของสหกรณ์  
 
 
 
(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงิน 

ช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้ง 
ในคร้ังนั้น  

(5) ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
(6) วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น  
(7) ขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือหรือจา้ง 

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
ก าร ซื้ อ หรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่ เกิน  50,000 บาท และการซ้ือ 

หรือการจา้งโดยวธีิพิเศษกรณีเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
ผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จ าเป็นก็ได ้

วธีิตกลงราคา 
ขอ้  8  วธีิตกลงราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน   200,000    บาท 
ขอ้  9  การซ้ือและการจา้งโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุหรือเจา้หน้าท่ีพสัดุท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรง และให้ผูจ้ดัการเป็นผูอ้นุมติั
การซ้ือและการจา้ง ภายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

วธีิสอบราคา 



ขอ้  10 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซ้ือและการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 200,000. บาท    แต่ไม่เกิน.
2,000,000   บาท 

ขอ้ 11 การซ้ือและการจา้งโดยวธีิสอบราคา ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัท าเอกสารประกาศสอบราคา โดย
อยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) คุณลักษณะเฉพาะของพสัดุท่ีต้องการซ้ือและจ านวนท่ีต้องการ หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดและปริมาณงานท่ีตอ้งการจา้ง 

 ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องดูสถานท่ี หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้ก าหนด
สถานท่ี วนัเวลาท่ีนดัหมายไวด้ว้ย 

(2) คุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคาซ่ึงตอ้งมีอาชีพหรือรับจา้งตาม (๑) โดยให้ผูเ้สนอราคา
แสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 

(3) ในกรณีจ าเป็น ให้ระบุให้ผูเ้สนอราคาส่งตวัอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ
ละเอียด พร้อมกบัใบเสนอราคาดว้ยก็ได ้

(4) ในกรณีจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่
รับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการทดสอบตวัอยา่งนั้น 

(5) ขอ้ก าหนดให้ผูเ้ขา้เสนอราคา เสนอราคารวมทั้งส้ินและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ 
พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนวา่ จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย 

(6) แบบใบเสนอราคาใหก้ าหนดดว้ยวา่ ในการเสนอราคาใหล้งราคารวมทั้งส้ินเป็นตวัเลข
และตอ้งมีตวัหนงัสือก ากบั ถา้ตวัเลขหรือตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั 

 ในการสอบราคาจา้งก่อสร้าง  ใหก้ าหนดแบบบญัชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม
ของลกัษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปริมาณพสัดุและราคาดว้ย 

(7) ก าหนดระยะเวลายืน่ราคาเท่าท่ีจ  าเป็น และมีเง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอราคาท่ียื่นต่อ 
สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแลว้ จะถอนคืนไม่ได ้ 

(8) ก าหนดสถานท่ีส่งมอบพสัดุ  และวนัส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการจดัซ้ือ)  หรือ 
ก าหนดวนัท่ีจะเร่ิมท างานและวนัแลว้เสร็จโดยประมาณ  (ส าหรับการจดัจา้ง) 

(9) ก าหนดสถานท่ี  วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
(10) ขอ้ก าหนดให้ผูเ้สนอราคาผนึกซองราคาใหเ้รียบร้อย ก่อนยืน่ต่อสหกรณ์จ่าหนา้ซองถึง

ประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิด
ซอง  โดยใหส่้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมจดัท าบญัชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกบัซองราคาดว้ย 

 ส าหรับกรณีท่ีมีการยื่นซองทางไปรษณียล์งทะเบียน  ให้ถือวนัและเวลาท่ีสหกรณ์ลง
รับจากไปรษณีย ์ เป็นเวลารับซอง 

(11) ก าหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวา่ผูท่ี้ไม่ไปท าสัญญาหรือรับใบสั่งซ้ือ  ใบสั่ง
จา้งกบัสหกรณ์  เป็นผูทิ้้งงาน 

(12) ขอ้ก าหนดว่า ผูเ้ขา้เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ไปท าสัญญา จะตอ้งวางหลกัประกนั
สัญญาไวด้ว้ย 

(13) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหนา้ (ถา้มี) และอตัราค่าปรับ 



(14) ขอ้สงวนสิทธิวา่ สหกรณ์จะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาท่ีเป็นผูทิ้้งงานของสหกรณ์ หรือ
ของสหกรณ์อ่ืน หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจา้ง หรือเลือกซ้ือหรือจา้งโดย
ไม่จ  าตอ้งซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคาต ่าสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู ้
เสนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงาน  หากมีสาเหตุท่ีเช่ือไดว้่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการ
สมยอมกนัในการเสนอราคา 

ขอ้ ๑2 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา  ให้ด าเนินการดงัน้ี 
  (1) ก่อนวนัเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า 7 วนั ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งท างานนั้นโดยตรง  หรือโดยวธีิอ่ืนใดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้ และให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ส านกังานของสหกรณ์ หรือเวบ็ไซต์ของ
สหกรณ์(ถา้มี) หรือจะส่งไปขอความร่วมมือปิดประกาศ  ณ  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  หรือสถานท่ีราชการ
อ่ืนใดก็ได ้

  (2) ใน ก ารยื่ น ซ องส อบ ราค า  ผู ้ เส น อราค าต้อ งผ นึ กซ อง จ่ าหน้ า ถึ งป ระธ าน
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบ
ราคาโดยยืน่โดยตรงต่อสหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณ์ก าหนดใหก้ระท าได)้ 

  (3) ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้เจา้หน้าท่ีพสัดุลงรับไวโ้ดยไม่เปิดซอง
พร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง ส าหรับกรณีท่ียื่นซองทางไปรษณีย ์ให้ถือวนัและเวลาท่ีสหกรณ์ลงรับจาก
ไปรษณียเ์ป็นเวลารับซอง และใหส่้งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

  (4) ให้หัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเม่ือถึง
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้ งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อด าเนินการต่อไป 

วธีิประกวดราคา 
ขอ้ 13 วธีิประกวดราคา ไดแ้ก่ การซ้ือและการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน. 2,000,000    บาท ข้ึนไป 

 
ขอ้ 14   การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจา้หน้าท่ีพสัดุจดัท าเอกสารประกาศประกวด

ราคา โดยมีรายการท านองเดียวกบัเอกสารประกาศสอบราคา แต่ตอ้งมีการวางหลกัประกนัซองประกวดราคา
ดว้ย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัท าเป็นประกาศ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

(1) รายการพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือ  หรืองานท่ีตอ้งการจา้ง 
(2) คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคา 
(3) ก าหนดวนั  เวลา รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
(4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา  และราคาของ

เอกสาร 
ขอ้ 15 การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ส านกังาน

ของสหกรณ์หรือเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ (ถา้มี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 



หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ท าได ้และควรด าเนินการก่อนวนัรับซองประกวดราคา 
ไม่นอ้ยกวา่  15 วนั 

ขอ้ 16 การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ให้กระท า  ณ  สถานท่ีท่ีผูต้อ้งการ
สามารถติดต่อไดส้ะดวก  จะตอ้งจดัเตรียมใหพ้อส าหรับความตอ้งการของผูม้าขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขาย
หรือรับจ้างท างานนั้ น  โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนในการให้หรือขาย  ในกรณีท่ีมีการขาย  ให้ก าหนดราคา
พอสมควรกบัค่าใชจ่้ายท่ีสหกรณ์ตอ้งเสียไปในการจดัท าเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาคร้ังใหม่  ให้ผูรั้บหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก่อน  มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคานั้นหรือไดรั้บเอกสารประกวด
ราคาใหม่  โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 

ขอ้ 17 ก่อนวนัเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งช้ีแจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ีเป็นสาระส าคญั  
ซ่ึงมิได้ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาตั้ งแต่ต้น  ให้จดัท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม  และ
ด าเนินการตามขอ้ 15   โดยอนุโลม  กบัแจง้เป็นหนงัสือให้ผูท่ี้ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลว้
ทุกรายดว้ย  และหากเป็นเหตุให้ผูเ้สนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาไดท้นัตามก าหนดเดิมให้เล่ือน
วนั  เวลารับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา  ตามความจ าเป็นดว้ย 

ขอ้ 18 นอกเหนือจากกรณีท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 17 เม่ือถึงก าหนดวนัรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่นหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

 
 
 

วธีิพเิศษ 
ขอ้ 19 วิธีพิเศษ  ไดแ้ก่การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 200,000.บาท และให้กระท าได้

เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
ก. การซ้ือโดยวธีิพเิศษ 

(1) เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
(2)เป็นพสัดุท่ีมีขายเฉพาะแห่ง  หรือจ าเป็นตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิต  หรือผูแ้ทนจ าหน่าย
โดยตรง 
(3)เป็นพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหวา่งประเทศ 

 
(4)เป็นพสัดุท่ีมีลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล่  หรือเป็นพสัดุท่ีไดด้ าเนินการซ้ือโดยวิธี
อ่ืนแลว้  ไม่ไดผ้ลดี 

 ข. การจ้างโดยวธีิพเิศษ 



 (1) เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่าง หรือหน่วยงาน ผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็น
พิเศษ 

(2) เป็นงานท่ีตอ้งการท าโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานท่ีมีผูช้  านาญในกิจการนั้นนอ้ยราย 
(4) เป็นงานท่ีไดด้ าเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้  ไม่ไดผ้ลดี 

ขอ้ 20 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิพิเศษ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุและหรือหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ท าบนัทึก
พร้อมช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นตามขอ้ 19 ในการจดัหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ  เม่ือ
ไดรั้บอนุมติัให้ท าการจดัหาโดยวิธีพิเศษแลว้  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัซ้ือหรือ
จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ  เพื่อด าเนินการตามขอ้ 30  และขอ้ 31 ต่อไป 

ขอ้ 21 การจดัซ้ือหรือการจดัจ้างตามข้อ 8  ข้อ 10  และข้อ 13  ให้ผูมี้อ  านาจสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง
กระท าโดยวิธีท่ีก าหนดไว ้การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง โดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนัเพื่อให้
วงเงินต ่ากวา่ท่ีก าหนดโดยวธีิใดวธีิหน่ึง หรือเพื่อใหอ้ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้งเปล่ียนไป จะกระท ามิได ้

 
หมวดที ่ 3 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ้ 22 ในการด าเนินการซ้ือหรือการจ้างในแต่ละคร้ัง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการข้ึนคณะละอยา่งนอ้ย 3 คน  คณะอนุกรรมการคณะหน่ึงๆ ตอ้งมีอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งจาก
กรรมการด าเนินการเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และให้ประธาน
อนุกรรมการ ต้องเป็นอนุกรรมการท่ี ได้รับแต่งตั้ งจากกรรมการ เพื่ อปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ให้ มี
คณะอนุกรรมการแลว้แต่กรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ 
(5) คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพสัดุ 
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง 

   ในการซ้ือหรือการจา้งคร้ังเดียวกนั  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหน่ึงคณะใดแลว้  ห้าม
เป็นอนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 

ขอ้ 23   ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ตอ้งมีอนุกรรมการมาพร้อมกนั
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแต่ละ
คนมีหน่ึงเสียงในการลงมติ 
 มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงขา้งมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานคณะ 
อนุกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 



 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ถา้มีการต่อรองราคาการจดัซ้ือหรือการจดัจา้ง  ให้
ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น  ตอ้งอยูร่่วมการประชุมทุกคร้ัง 

ขอ้ 24 การจา้งเพื่อก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรตั้งผูค้วบคุมงานให ้      
แต่งตั้งผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความช านาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้าง  ในกรณีท่ีลกัษณะของ
งานก่อสร้างมีความจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญหลายดา้น  จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้น  หรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได ้

ขอ้ 25  คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 

ของผูเ้สนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บญัชีของผูเ้สนอราคาทุกราย  แลว้ใหอ้นุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 

(2) ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตาม  (2)  ท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  และเสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากรายท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด  
                          ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าว  ไม่ยอมท าสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัสหกรณ์ในเวลาท่ี
ก าหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาต ่ารายถดัไปตามล าดบั 

(4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้อมดว้ย
เอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมติัต่อไป 

ขอ้ 26 คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน ลงช่ือก ากบัซองกบับนัทึกไว้

ท่ีหนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 
(2) ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการเงิน  และใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินออก

ใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่ซองไวเ้ป็นหลกัฐาน หากไม่ถูกตอ้งใหห้มายเหตุในใบรับและบนัทึกในรายงานดว้ย 
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งพสัดุ ตวัอย่าง  

แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไม่ถูกตอ้งใหบ้นัทึกในรายงานไวด้ว้ย 
(4) เม่ือพน้ก าหนดเวลารับซองแลว้  ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจง้ราคา พร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ

ผูเ้สนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย  ตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด  และให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
ก ากบัไวใ้นแบบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่างๆ พร้อมดว้ยบนัทึกรายงานการ
ด าเนินการ  ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทนัที  ในวนัเดียวกนั 

ขอ้ 27  คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 



(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานต่างๆ พสัดุ
ตวัอย่าง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แล้วคดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคา 
                   ในการพิจารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ได ้ 
แต่จะใหผู้เ้สนอราคาใดเปล่ียนแปลงสาระส าคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้

(2) พิจารณาคดัเลือกส่ิงของหรืองานจา้ง หรือคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีตรวจสอบแลว้
ตาม (1) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  แลว้เสนอให้ซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายท่ี
คดัเลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงเสนอราคาต ่าสุด 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุดดงักล่าวไม่มาท าสัญญา  หรือรับใบสั่งซ้ือหรือรับใบสั่งจา้ง 
กบัสหกรณ์ในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาต ่า 
รายถดัไปตามล าดบั 

(3) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 28 ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนด  ให้
เสนอคณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  เพื่อด าเนินการประกวดราคาใหม่  หากคณะกรรมการ
เห็นวา่  การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี  จะสั่งใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิพิเศษ  แลว้แต่กรณีก็ได ้

ขอ้ 29 ในการซ้ือหรือการจา้งท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ  ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ  ทั้งน้ี  ให้ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ไวใ้นเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาดว้ย 

ขอ้ 30 คณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดของหน่วยงานตน้สังกดั ให้ด าเนินการซ้ือโดยวิธี

เจรจาตกลงราคา 
(2) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่สหกรณ์  ให้เชิญผูมี้อาชีพ

ขายพสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้น  ยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาท่ี
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

(3) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็น ตอ้ง
ระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีไดด้ าเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพ
ขายพสัดุนั้นโดยตรง  หากเห็นว่าผูเ้สนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือ  เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือ
ราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

(5) ในกรณีพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจา้ของ
ท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าผูเ้สนอราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีคณะ 
อนุกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

ให้คณะอนุกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 



ขอ้ 31 คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีเป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างหรือหน่วยงานผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ หรือผูมี้ความช านาญ

เป็นพิเศษ ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผูมี้ฝีมือหรือมีความช านาญดงักล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ี
เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาซ่ึงคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

(2) ในกรณีเป็นงานท่ีต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ให้
ด าเนินการโดยเร็ว ให้เชิญผูมี้อาชีพรับจา้งท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา่ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูง
กวา่ราคาในทอ้งถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะ
ท าได ้

(3) ในกรณีเป็นงานท่ีมีผูช้  านาญในกิจการนั้นน้อยราย ให้เชิญผูช้  านาญในกิจการนั้นมา
เสนอราคา และใหด้ าเนินการเช่นเดียวกบั (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นงานท่ีได้ด าเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี ให้เชิญผูมี้อาชีพรับจา้ง
ท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาท่ีคณะอนุกรรมการเห็นสมควร 
ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได ้

ให้คณะอนุกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสาร  
ท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อคณะกรรมการ 

อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  

          ขอ้ 32  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งคร้ังหน่ึงโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ให้คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติั 
และ เป็นอ านาจของผูจ้ดัการลงนามสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากวงเงินเกินกว่า 
10,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซ้ือหรือสั่งจา้ง  

การตรวจรับพสัดุ 
ขอ้ 33 คณะอนุกรรมการตรวจรับพสัดุ  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ส านักงานของผูใ้ช้พสัดุนั้ น หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญา  หรือ
ขอ้ตกลง 

(2) ตรวจรับพสัดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว ้ส าหรับกรณีท่ีมีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบั
พสัดุนั้ นมาให้ค  าปรึกษา  หรือส่งพสัดุนั้ นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูช้  านาญการหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ ก็ได ้

ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจนับตาม
หลกัวชิาการสถิติ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน าพสัดุมาส่ง และใหด้ าเนินการให้
เสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 

(4) เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ ให้รับพสัดุไวแ้ละถือว่าผูข้ายและผูรั้บจา้ง ไดส่้งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วน  ตั้ งแต่วนัท่ีผู ้ขายหรือผู ้รับจ้าง น าพัสดุ ท่ี ถูกต้องครบถ้วนมาส่งและรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 



(5) ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะจ านวน
ท่ีถูกตอ้ง โดยถือปฏิบติัตาม (4) และรีบแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน  3  วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีตรวจพบ  
แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธิของสหกรณ์ท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  ในจ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้น  หรือไม่ถูกตอ้ง
นั้น   

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ขอ้ 34 คณะอนุกรรมการตรวจการจา้ง  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงาน
รายงาน  โดยตรวจสอบกบัแบบรูปและรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
และรายการละเอียด และขอ้ก าหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพกังานของ          ผู ้
ควบคุมงาน  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ                                                                                                                             

(2)  โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีประธาน
คณะอนุกรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน และใหท้ าการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 

(3) เม่ือตรวจแลว้เห็นวา่เป็นการถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  
และขอ้ก าหนดในสัญญา  ให้ถือว่าผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจ้างส่งงานจ้างท่ีถูกต้อง
ครบถว้นนั้นและให้ท าใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 2 ฉบบั มอบให้ผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั มอบให้เจา้หน้าท่ีพสัดุ 1 ฉบบั เพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้ว
รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมด  หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการ
ละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจา้หน้าท่ีพสัดุเพื่อทราบหรือ
พิจารณาแลว้   แต่กรณี 

ขอ้ 35 ผูค้วบคุมงาน  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิตามท่ีผูอ้อกแบบเสนอแนะ มีความ รู้ความช านาญงาน
การก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานการก่อสร้างนั้ นๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต ่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ และใหผู้ค้วบคุมงานมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจา้งนั้นๆ 
ทุกวนั  ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และขอ้ก าหนดไวใ้นสัญญาทุกประการ 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด  หรือขอ้ก าหนดในสัญญามีขอ้ความ
ขัดกัน  หรือเป็นท่ีคาดหมายได้ว่า  ถึงแม้งานนั้ นจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และ
ขอ้ก าหนดในสัญญา  แต่เม่ือส าเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  หรือไม่
ปลอดภยั ใหส้ั่งพกังานนั้นไวก่้อน  แลว้รายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

(3) จดบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  และเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนัพร้อมทั้งผล
การปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั เพื่อรายงานใหค้ณะอนุกรรมการตรวจการจา้งทราบ 

การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบติังานและ
วสัดุท่ีใชด้ว้ย 



(4)  ในวนัก าหนดลงมือท าการของผูรั้บจา้งตามสัญญาและในวนัถึงก าหนดส่งมอบงาน         
แต่ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งวา่เป็นไปตามสัญญาจา้งหรือไม่  ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจการจา้งทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัถึงก าหนดนั้นๆ 

การด าเนินการซ้ือทีด่ินและหรือส่ิงก่อสร้าง 
ขอ้ 36 ก่อนด าเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ให้ท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ตามรายการต่อไปน้ี 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือ 
(2) รายละเอียดของท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้งการซ้ือ เช่น จ านวนเน้ือท่ี ทอ้งท่ีท่ีตั้ง

ของท่ีดิน  หรือส่ิงก่อสร้าง ลกัษณะของท่ีดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งท่ีนั้น 
(4) ราคาซ้ือขายของท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลังสุด 

ประมาณ  3 ราย หรือผลการประเมินหลกัทรัพยข์องบริษทั 
(5) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู ้หรือเงินช่วยเหลือ 

ท่ีจะซ้ือในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว  ใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือในคร้ังนั้น 
(6) วธีิท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือโดยวธีินั้น 
(7) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือ    

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
การซ้ือท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้าง  ให้ติดต่อกบัเจา้ของโดยตรง  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  หรือ

ประเพณีนิยมของทอ้งถ่ิน 
ขอ้ 37 เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ้  36 แลว้ ให้ด าเนินการตาม

วธีิการซ้ือหรือวธีิการจา้งนั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 4 
สัญญาและหลกัประกนั 

สัญญา 
ขอ้ 38 การซ้ือ การจา้ง ให้ท าหลกัฐานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่ง

จา้งถา้เป็นการซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคา จะไม่ท าใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง หรือสัญญาไวต่้อกนัก็ได ้
 การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้ท าสัญญาไวเ้ป็นหลกัฐาน  เวน้แต่การซ้ือหรือการจา้ง  
ในกรณีดงัต่อไปน้ี จะท าเป็นใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้งแทนการท าสัญญาก็ได ้



(1) การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ 
(2) การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เวน้แต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้

ท าเป็นสัญญาไวต่้อกนัแทนใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง ก็ใหท้  าได ้
ขอ้ 39  การท าสัญญา ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจา้ง ใหก้ าหนดค่าปรับ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนั 
เป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 1 ของราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 บาท 

(2) การจา้งบริการซ่ึงก าหนดให้ท างานจา้ง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 0.5 ของราคาค่าจา้งแต่ละเดือน หรือแต่ละงวด 
ดงักล่าว แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 50 บาท 

(3) การจา้งท าส่ิงของท่ีมีปริมาณหลายช้ิน และแต่ละช้ินสมบูรณ์ไดใ้นตวัเอง ซ่ึงสามารถ
น าไปใชง้านได ้ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัร้อยละ 1 ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  แต่
จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100 บาท 

(4) การซ้ือส่ิงของใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัร้อยละ 0.5 ของราคาพสัดุท่ี
ยงัไม่ไดรั้บมอบ 
             ในกรณีการจดัหาส่ิงของท่ีประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบส่ิงของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ย ังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือวา่ไม่ไดส่้งมอบ
ส่ิงของนั้นเลย    ใหป้รับเตม็ราคาของทั้งชุด 

ขอ้ 40  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยู่
ในอ านาจของคณะกรรมการท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เหตุเกิดจากความผดิ หรือความบกพร่องของสหกรณ์  
  (2) เหตุสุดวสิัย  
  (3)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย  
 ให้สหกรณ์ระบุไวใ้นสัญญาก าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 15 วนั 
นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอา้งเพื่อ ขอลดหรืองด       
ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีตาม (1) ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่
แลว้ตั้งแต่ตน้ 

ขอ้ 41 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือ
ลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ  หรือระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพร้อมกนัไป 

ขอ้ 42 การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจา้ง ในกรณีท่ีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าผูรั้บ
จ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ หรือผู ้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจา้ง 
 การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้ง  ให้กระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ี
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง  หรือเพื่อแก้ไขขอ้เสียเปรียบของสหกรณ์ในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญา  
หรือใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งจา้งนั้นต่อไป  ทั้งน้ี  ใหเ้สนอคณะกรรมการพิจารณา 



ขอ้ 43 หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญา โดยปกติให้ก าหนดเป็นมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ใน
อตัราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดุท่ีจดัหาคร้ังนั้น  ให้คณะกรรมการมีอ านาจใชดุ้ลพินิจใหเ้พิ่มหรือลด
จ านวนอตัราการวางหลกัประกนัได้  แต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละสอง  หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงิน  
หรือราคาพสัดุแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 44 การก าหนดหลกัประกนัตามขอ้ 43 จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ใหอ้นุโลมรับได ้
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา  หรือ
เอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ก็ใหอ้นุโลมรับได ้

ขอ้ 45 ในกรณี ท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู ้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวาง
หลกัประกนั 

ขอ้ 46 ให้สหกรณ์คืนหลกัประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคา คู่สัญญา  หรือผูค้  ้ าประกนัตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1) หลกัประกนัซองใหคื้นแก่ผูเ้สนอราคา หรือผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 
ก. ผูเ้สนอราคารายท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก ให้คืนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัพิจารณาผล

การประกวดราคาแลว้เสร็จ  
ข.  ผูเ้สนอราคารายท่ีสหกรณ์รับราคาและตกลงซ้ือหรือจา้ง ให้คืนเม่ือได้ท าสัญญา

หรือไดมี้การรับใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจา้งแลว้ 
(2) หลกัประกนัสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผูค้  ้ าประกนัโดยเร็ว และอยา่งชา้ตอ้งไม่

เกิน  15 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มา

รับภายในก าหนดเวลาขา้งตน้  ให้รีบส่งตน้ฉบบัหรือหนงัสือค ้าประกนั  ให้แก่ผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียน  หรือโดยวธีิอ่ืนก็ได ้ พร้อมกบัแจง้ใหธ้นาคารผูค้  ้าประกนัทราบดว้ย 

หลกัประกนั 
ขอ้ 47 หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัว๋แลกเงิน (ดราฟต)์ ท่ีธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

ขอ้ 48 ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
ในการจดัซ้ือจดัจา้งให้สหกรณ์ปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เวน้แต่สหกรณ์ไดรั้บเงินอุดหนุนจาก

หน่วยงานราชการใหถื้อปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขของหน่วยงานราชการผูใ้หเ้งินอุดหนุนนั้น 
 

           ประกาศ ณ วนัที 7 ธนัวาคม พ.ศ.2563 
 



 
 

             (นางสาววณิชา  ล่ิมศิลา) 
            ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จ  ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


