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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ  
1.1 หลักการและเหตุผล  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
และสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรจะเห็นได้ว่า แหล่งรับซื้อผลผลิตเกษตรหลายแห่ง
หยุดให้บริการ หรือเกษตรกรไม่สามารถออกนอกพ้ืนที่เพ่ือขายผลผลิตทางการเกษตรได้ ประกอบกับ           
การส่งออกสินค้าเกษตรหยุดชะงัก ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับซื้อผลผลิตหรือซื้อ
ผลผลิตในปริมาณที่ลดน้อยลง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของเกษตรกรและความมั่นคงในการท าอาชีพการเกษตร จากปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การที่ภาคเกษตรในระดับชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรในชุมชนได้ ขาดแหล่ง
รวบรวมและรับซื้อผลผลิตหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในพ้ืนที่ ประกอบกับไม่มีสถานที่ในการเก็บ
ชะลอหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือยืดระยะเวลาการขายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร แนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศในระยะยาวและยั่งยืนได้นั้น          
คือ การสร้างบทบาทสหกรณ์ภาคการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ         
ผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนได้ โดยเห็นว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ        
ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรหลักของประเทศและเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของภาครัฐไปสู่เกษตรกรในระดับพ้ืนที่ได้ และการด าเนินกิจการผ่านการให้บริการเกษตรกร
สมาชิกในรูปแบบธุรกิจเกษตรมีความใกล้ชิดและเอ้ือประโยชน์กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตโดย
การสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ผ่านสถาบันเกษตรกร การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่      
ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร         
ในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์  ในการเป็นองค์กร 
ของชุมชน ในการด าเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินนโยบายในการสร้างความเข้มแข็ง         
ให้สถาบันเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ รวม 1,791.531 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างปัจจัยโครงการ
พ้ืนฐาน และจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวม จัดเก็บ 
และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถจัดเก็บรวบรวมผลผลิต ชะลอการจ าหน่ายเพ่ือดึง
ราคาผลผลิตภายในประเทศ ได้จ านวน 2.04 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 10,725 ล้านบาท ในสินค้าข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง และสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ 315,569 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
2,968 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันเกษตรกรมีส่วนส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร          
ในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการส่งเสริมผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเข้าไปมีบทบาท       
ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน          
จากการที่เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในพื้นที่ได้ โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป น าไปจ าหน่ายผ่านเครือข่ายของสหกรณ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตามศักยภาพของสหกรณ์        
ซึ่งยังมีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูปแต่ขาดโอกาสในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเกษตรกร
จะต้องได้รับการยกระดับเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการต่อยอดการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนรองรับการให้บริการเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในชุมชน  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร          
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ภายใต้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)        
ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น (ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 90) 
โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 4,509 สหกรณ์          
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 4,661 กลุ่ม รวมไม่น้อยกว่า 9,170 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจ ในระดับชุมชน          
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ให้เป็นหลักในการช่วยเหลือ ให้บริการ และเป็นที่พ่ึงให้กับเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปภายในพ้ืนที่ได้
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินกิจการเพ่ืออ านวยประโยชน์ทางด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพเกษตรได้สอดคล้องกับแนวทาง      
การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาภาคการเกษตรของภาครัฐตามภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้นั้น มีประมาณ 924 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.07 ทั้งนี้สหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับ 
1 และ 2 มีจ านวน 3,197 แห่ง โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ จ านวน 
251 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับ 1 และ 2 ทั้งหมด จึงมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าได้ โดยจัดท าโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่ จ าเป็นในการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในชุมชน ซึ่งการด าเนินการ
โครงการจะเป็นการด าเนินการใน 2 ลักษณะคือ การสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับสถาบันเกษตรกร
เพ่ือต่อยอดการด าเนินธุรกิจจากเดิมที่ด าเนินการอยู่แล้วแต่ยังขาดเครื่องมือที่จะด าเนินการ ให้เต็มศักยภาพ        
ในการให้บริการเกษตรกร และลักษณะที่ 2 เป็นการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับสถาบันเกษตรกร
เพ่ือส่งเสริมผลักดันให้เกิดการด าเนินธุรกิจการรวบรวม แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิด 
การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการเกษตรให้เกิดความม่ันคง อันน าไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ และธุรกิจภาคการเกษตรของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในหลายด้าน เช่น โรค COVID-19 ระบาด สภาวะภัยแล้งสะสม
ต่อเนื่องจากปี 2562 น้ าท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การชะลอของเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงส่งกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว อ้อย พืชไร่ และพืชสวนเป็นหลัก ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรภาพรวมมีความไม่แน่นอนตามภาวะ
ตลาดและก าลังซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรยังสูง รวมถึงต้นทุนการผลิตของสหกรณ์
ภาคการเกษตรยังไม่สามารถมีผลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้นหรือเกิดการประหยัดต่อขนาดภายในกิจการได้ เนื่องจาก
สหกรณ์ต้องแบกภาระหนี้สินของสหกรณ์และของสมาชิกท่ีช าระหนี้ไม่ได้ตามก าหนด และต้องลดภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ให้กับสมาชิก หากรัฐบาลต้องการผลักดันให้สหกรณ์ท าหน้าที่เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน         
ในแต่ละพ้ืนที่กระจายตามชนิดพืชจึงมีความจ าเป็นที่ต้องช่วยเหลือในภาวะการณ์เช่นนี้เป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ว่า
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรหากจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงนี้ทั้งด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์การตลาด และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรพ้ืนฐานโดยไม่ต้องจ่ายสมทบแล้ว 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการยังมีภาระในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพ่ือด าเนินการรับซื้อ/
รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ รวมถึงภาระด้านการบริหารจัดการและการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์การตลาด และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรพื้นฐาน นอกจากนั้น 
ยังมีค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไปตามสถานการณ์การผลิต การแปรรูป และการตลาดในขณะเดียวกันการให้
ความส าคัญอย่างจริงจังกับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการเกษตรของภาครัฐในระยะยาว เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ยกระดับผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทยให้ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
ไทยให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจชุมชนและฐานราก  
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 1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพ่ือยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร  
 1.2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกลหลักในระดับชุมชนในการ 

อ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตร  

 1.2.3 ผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้
มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรในภาวะความ
ผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร  

1.3 เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผ่านหลักเกณฑ์
คุณสมบัติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด  

1.4 พื้นที่ด าเนินการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 251 แห่ง ใน 60 จังหวัด  

1.5 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 1.5.1 หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 (1) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือ           
กลุ่มเกษตรกร  

 (2) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร หรือให้บริการสมาชิกเก่ียวกับผลผลิตที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

  (3) เป็นสหกรณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ชั้น 1 หรือ ชั้น 2  (ระดับความเข้มแข็ง
สหกรณ)์ กรณีเป็นกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 

  (4) มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเห็นชอบในการขอรับเงินอุดหนุน 
 1.5.2 คุณสมบัติเฉพาะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

  (1) สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 
  (2) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว 

  (3) มีแผนธุรกิจ/แผนงานโครงการของสหกรณ์รองรับหากได้รับเงินอุดหนุน 
  (4) กรณีขอรับเป็นสิ่งก่อสร้าง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือกรณี

เป็นที่ดินของรัฐที่ได้อนุญาตแล้วต้องมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์  หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระ
ผูกพันการค้ าประกันจ านอง ยกเว้นติดจ านองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะกองทุนพัฒนาสหกรณ์) หรือ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีแบบแปลน ใบประเมินราคาที่วิศวกรรับรอง 
(ปร.4 และ ปร.5)  

  (5) ที่ดินตามข้อ 1.5.2 (4)  ต้องอยู่ในท าเลที่ตั้ง มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม   
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน 

          (6) รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต้องมีใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 บริษัท /ร้านค้า  

1.6 ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
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1.7 งบประมาณ จ านวน 1,693.5007 ล้านบาท เงินอุดหนุนทั่วไป  
 1.7.1 ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 346 รายการ  จ านวนเงิน  360.9730 ล้านบาท  
 1.7.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 16 รายการ จ านวนเงิน 20.7253 ล้านบาท  
 1.7.3 สิ่งก่อสร้าง จ านวน 124 รายการ จ านวนเงิน 1,311.8024 ล้านบาท  
 รวม 486 รายการ จ านวนเงิน 1,693.5007 ล้านบาท  

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ผลผลิตของโครงการ  
 1.8.1 สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต           

ในระดับชุมชน จ านวน 251 แห่ง รองรับผลผลิตได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 864,000 ตัน  
 1.8.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าถึงประโยชน์จากสถาบันเกษตรกรในการ 

ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร การรวบรวม รับซื้อ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
     ตัวช้ีวัด  
     เชิงปริมาณ :  
     สถาบันเกษตรกร จ านวน 251 แห่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึง

โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นในการเพาะปลูก รวบรวม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/
ให้บริการสมาชิกเก่ียวกับผลผลิตเกษตร  
 เชิงคุณภาพ :  
 1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 251 แห่ง สามารถยกระดับศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง          
ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับชุมชนตามศักยภาพ  
 2) สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจเดิมในปีที่ผ่านมา  

ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชีวั้ด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

1. เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)   3,020,778,017 บาท/ปี 
เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี  

3,111,401,357 บาท/ปี 
เฉลี่ย 14,880 บาท/คน/ปี  

2. ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)   75,225,000 บาท/ปี เฉลี่ย 
750 บาท/คน/ไร่  

77,481,750 บาท/ปี 
เฉลี่ย 772.50 บาท/คน/ไร่  

3. ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)   33,394,852.87 บาท/ปี  
เฉลี่ย 156,050 บาท/
สหกรณ์  

33,812,288.53 บาท/ปี  
เฉลี่ย 158,001 บาท/
สหกรณ์  

4. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน
(หน่วย : คน)  

 175,490 คน  177,245 คน  

5. มูลค่าการรวบรวมและการแปรรูป
เพิ่มข้ึน (หน่วย : ล้านบาท)  

 3,020.77 ล้านบาท/ปี  3,111.39 ล้านบาท/ปี  

 1.9 หน่วยงานด าเนินงาน  
 หน่วยงานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
 หน่วยงานก ากับระดับจังหวัด  : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
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            1.10 ขอบเขตด าเนินการ  
 การจ าแนกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความจ าเป็นและความสามารถ           
ในการบริหารจัดการ เป็น 3 กลุ่ม รวมสถาบันเกษตรกร 251 แห่ง ได้แก่  
 กลุ่มที่ 1 : กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย จ านวน 24 สหกรณ์ ร้อยละ 9.56 สหกรณ์เน้นให้บริการ
เกษตรกรสมาชิกของตนเอง สหกรณ์ลูกข่าย/เครือข่ายในพื้นที่ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงและเกษตรกร
ทั่วไปในลักษณะสหกรณ์แม่ข่าย โดยต่อยอด ผลักดัน และพัฒนาให้มีศักยภาพในการรวบรวมและ/หรือแปรรูป
ผลผลิตในระดับอ าเภอหรือเป็นศูนย์กลางในพ้ืนที่ (จังหวัด) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตเกษตร ลดต้นทุน
การผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และด าเนินกิจการให้ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมเกษตรหรือเกษตรแปรรูปตามความต้องการของตลาดหลัก โดยอาศัยการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตรวมถึง
ให้ค าแนะน าทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์การตลาด/ปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สหกรณ์มี เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพัฒนาบรรจุภัณฑ์            
ซึ่งปกติสหกรณ์จะท าธุรกิจกับเกษตรกรสมาชิกเป็นหลัก เมื่อต้องท าหน้าที่แม่ข่ายจึงต้องรับหน้าที่ในการจัดหา
เงินทุนมารวบรวมผลผลิตจากสหกรณ์ลูกข่ายต่าง ๆ /เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการจัดการคุณภาพ
และแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดหลักเพ่ิมเติมจากปริมาณการผลิตเฉพาะ
ของสหกรณ์ตนเอง จึงต้องมีความพร้อมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งใน
ส่วนของค่าจ้างแรงงาน เงินทุนในการรวบรวมผลผลิต ต้นทุนการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิต และการจัดการ   
การขนส่ง เป็นต้น ประกอบกับการด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังก าไรเป็นหลัก หรือมีก าไร
เพียงพอในการด าเนินกิจการ และไม่ได้จัดสรรก าไรมาเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ดังนั้น การใช้ทุน
ด าเนินงานของสหกรณ์จึงรองรับการด าเนินกิจการและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของภาคการเกษตรทั้งในส่วนของ
การให้สินเชื่อเกษตรกรสมาชิก การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรมให้กับครอบครัว การบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญ คือ ต้องจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรสมาชิกและครอบครัว การให้ความช่วยเหลือดูแลเกษตรกรสมาชิกที่               
ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรรวมถึงด้านสุขภาพ และการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมงานสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่/ชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 ประกอบด้วย สินค้าข้าว 15 แห่ ง ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  9 แห่ง รวมวงเงินงบประมาณ 
1,177,483,700 บาท รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 1 (เอกสารแนบ 3.1) 
 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ยังไม่มีอุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ขนาดใหญ่ หรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมการด าเนินการในการรวบรวมและ/หรือแปรรูปที่สอดคล้อง
กับปริมาณผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์ลูกข่าย เพ่ือเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวม
ผลผลิตให้มีคุณภาพหรือได้ตามมาตรฐานการรับซื้อผลผลิต ลดการสูญเสีย จ าหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม ควบคุม
ต้นทุนการผลิต และช่วยเหลือสหกรณ์ลูกข่ายที่ไม่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการแรงงาน การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าในธุรกิจแปรรูป รวมถึงช่วยเหลือเกษตรสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้มี              
แหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีแน่นอน โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสหกรณ์แม่ข่ายที่มีศักยภาพหรือเป็นศูนย์กลาง           
ในการรวบรวมและแปรรูป จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่ได้  
 กลุ่มที่ 2 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง จ านวน 101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของเป้าหมาย
โครงการ เน้นให้บริการเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่แดนด าเนินงานของสหกรณ์ เพ่ือรับซื้อ 
และรวบรวมผลผลิตขั้นต้นหรือส่งให้กับสหกรณ์แม่ข่าย หรือกระจายผลผลิตสู่เครือข่ายธุรกิจเกษตรในระดับ
อ าเภอเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจที่ให้บริการสมาชิกและเป็นที่พ่ึงให้กับเกษตรกรสมาชิก           
ในระดับชุมชนให้มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต หรือเข้ามาร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ให้ได้รับราคาที่          
เป็นธรรมและผลผลิตบางส่วนน าเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพขั้นต้นเพ่ือเตรียมกระจายผลผลิตสู่สหกรณ์
แม่ข่าย/ตลาดเครือข่ายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือแปรรูปผลผลิตให้มี ราคาสูงขึ้นตามคุณภาพหรือมาตรฐาน          
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การผลิต ดังนั้น สหกรณ์ต้องบริหารจัดการและสามารถต่อรองรักษาผลประโยชน์ด้านราคาให้กับเกษตรกร
สมาชิกและมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นสหกรณ์ที่ความเข้มแข็งในระดับชุมชน เพ่ือผลักดันและพัฒนา             
ต่อยอดให้เป็นองค์กรหลักในชุมชนหรือพ้ืนที่ที่สามารถช่วยเหลือดูแลสมาชิกเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพ่ิมเติมจาก          
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านการผลิต และการให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกในยามเดือดร้อน  
ทั้งในด้านสังคม และการประกอบอาชีพเกษตร แต่สหกรณ์ยังต้องพ่ึงพาทุนด าเนินงานจากภายนอกทั้งเงินฝาก
และการขอสินเชื่อ ท าให้มีต้นทุนทางการเงินในการบริหารกิจการสูงจึงไม่พร้อมรับภาระเงินสมทบ ซึ่งหากรัฐ
ก าหนดให้สหกรณ์สมทบมากกว่าร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบระยะยาวและมีผลต่อความเข้มแข็งของสหกรณ์
ในการด าเนินธุรกิจ และความสามารถในการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของเกษตรกรสมาชิก รวมถึงการช่วยเหลือ
หรือเข้าไปแก้ปัญหาในด้านการขนส่ง การรับซื้อ/กระจาย ผลผลิตในช่วงผลผลิตเกษตรล้นตลาดหรือราคา
ผลผลิตเกษตรในพื้นที่ตกต่ า 
 ประกอบด้วย สินค้าข้าว 54 แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 แห่ง โคนม 8 แห่ง โคเนื้อ 2 แห่ง 
ยางพารา 10 แห่ง ผลไม้ 12 แห่ง มันส าปะหลัง 2 แห่ง ผัก 1 แห่ง ผึ้ง 1 แห่ง สุกร 1 แห่ง กระเทียม 1 แห่ง 
ประมง 1 แห่ง เกลือ 1 แห่ง และเมล็ดพันธุ์ถั่ว 1 แห่ง รวมวงเงินงบประมาณ 402,389,600 บาท 
รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 2 (เอกสารแนบ 3.1)  
 เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์มีศักยภาพในการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปในแต่ละกลุ่มสินค้า 
ให้ผลผลิตได้ตามมาตรฐานการรับซื้อ หรือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น/เพ่ิมอายุในการเก็บรักษาก่อนที่จะส่งไปจ าหน่าย        
ยังสหกรณ์แม่ข่ายหรือตลาดเครือข่าย ช่วยลดภาระต้นทุนของสหกรณ์ในการต้องจ้างภาคเอกชนมาให้บริการ
เกษตรกรสมาชิก รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกรสมาชิก  
 กลุ่มที่ 3 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นต้น จ านวน 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.20 ของเป้าหมาย
โครงการ เน้นให้ความช่วยเหลือและให้บริการเกษตรกรสมาชิกตั้งแต่แปลงการผลิตในพ้ืนที่ระดับต าบล ดังนั้น 
สหกรณ์ต้องแนะน าสมาชิกในด้านการวางแผนการผลิต การสนับสนุนทักษะและให้บริการเครื่องจักรอุปกรณ์
ขนาดเล็กในแปลงการเกษตรตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบเกษตรให้มีคุณภาพ เพ่ือให้รองรับการให้บริการเกษตรกร
สมาชิกตามธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบกับเกษตรกรสมาชิกมีความสามารถในการช าระหนี้น้อย เนื่องจาก          
เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่จ ากัด และยังมีปัญหาด้านความพร้อมในการ
พัฒนาใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักกลการเกษตรมาใช้ในแปลงผลิต จึงต้องพ่ึงพาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
เป็นหลักเพ่ือช่วยเหลือในด้านดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีทุนใน
การด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับที่ผ่านมาสหกรณ์ส่วนใหญ่มีเกษตรกรสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ  
จนผลผลิตเสียหายไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดท าให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน 
นอกจากนี้ สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบการตลาดสินค้าเกษตรและกระทบต่อการบริการสมาชิก อย่างไร  
ก็ตาม แม้จะมีสภาวะดังกล่าว สหกรณ์ยังมีหน้าที่ให้บริการสมาชิกในด้านการให้เงินกู้เพ่ือเป็นแหล่งเงิ นทุน        
และแหล่งรองรับผลผลิตที่เพียงพอและดอกเบี้ยเป็นธรรมต่อไป แต่หากต้องรับภาระเงินสมทบอุปกรณ์
การตลาด อาจส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพการให้บริการเกษตรกรสมาชิก 
 ประกอบด้วย สินค้าข้าว 12 แห่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 14 แห่ง โคนม 2 แห่ง โคเนื้อ 1 แห่ง 
ยางพารา 50 แห่ง อ้อย 8 แห่ง ปาล์มน้ ามัน 17 แห่ง ผลไม้ 4 แห่ง มันส าปะหลัง 17 แห่ง กาแฟ 1 แห่ง 
รวมวงเงินงบประมาณ 113,707,400 บาท รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 3 (เอกสารแนบ 3.1) 
 เพ่ิมประสิทธิภาพของสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกรสมาชิกในการปรับปรุงการผลิตตั้งแต่
แปลงการผลิต การลดการใช้สารเคมีอันตราย และการแปรรูปขั้นต้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรสมาชิกจากการต้องใช้บริการจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นภาระต่อต้นทุนการผลิต อีกทั้ง
เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรสมาชิกให้ความส าคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัย และลดการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดวัชพืชในระยะยาวได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและระบบสาธารณะสุขในระดับชุมชนตามมา  
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ส่วนที่ 2 แนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2.1 การบริหารงานโครงการฯ  
  2.1.1 ค าสั่งคณะกรรมการระดับกรม  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมตาม
บัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 2. คณะกรรมการระดับกรม  มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 2.1 องค์ประกอบ 
  1) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
  2) ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 – 18 กรรมการ 
  3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ  
  4) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
   5) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

6) ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพ้ืนที่สหกรณ์ กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
11) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรรมการ 
12) ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ กรรมการ 
13) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรรมการ 
14) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ กรรมการ  
15) ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กรรมการและ 
      และกลุ่มเกษตรกร                                           เลขานุการ 

  16) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1  กรรมการและ 
    กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 17) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2  กรรมการและ 
   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  18) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์  กรรมการและ 
   กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร      ผู้ช่วยเลขานุการ 

   อ านาจหน้าที่  
  1) ขับเคลื่อน การด าเนินงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา              
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563            
เพ่ือยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรสร้างกลไกหลัก
ในระดับชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้และเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร 
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  2) ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตาม
แผนและเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร  ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  4) อ านวยการ แนะน า แก้ไขปัญหาในการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร  ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5) แต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์  
   6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย   

 2.1.2 ค าสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด  
 คณะกรรมการระดับจังหวัด มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
     องค์ประกอบ  
 1) ผู้ตรวจราชการกรม ที่ก ากับดูแลในพื้นที่ ประธานกรรมการ 
 2) สหกรณ์จังหวัด กรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
     การจัดการสหกรณ์   กรรมการ 
 4) ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ 
 5) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
 6) ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) กรรมการ 
 7) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 8) ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นท่ี ที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ 

ตามท่ีสหกรณ์จังหวัดเสนอ จ านวน 3 คน กรรมการ 
 9) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรรมการและ 

 เลขานุการ 
 10) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ช านาญการ กรรมการและ 
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 11) นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ กรรมการและ 

 ผู้ช่วยเลขานุการ    
 



9 

  อ านาจหน้าที่  
 1) วางแผน บริหารจัดการการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ฯ ตามแนวทางที่
คณะกรรมการระดับกรมฯ ก าหนด  
 2) อ านวยการ ประสานงาน ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต            
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 3) รายงานผลการด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมการระดับกรม มอบหมาย  
 5) ให้ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในพ้ืนที่ ที่มาจากสมาชิ ก
สหกรณ์ตามที่สหกรณ์จังหวัดเสนอ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
(เอกสารแนบ 3.9) 

  2.1.3 ค าสั่งคณะท างานโครงการฯ  
   ค าสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ              
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ เพ่ือยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินค้าเกษตร สนับสนุน และผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับพ้ืนที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และให้ประธานกรรมการระดับกรม แต่ งตั้งคณะท างาน
ประสานงานและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม           
และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ                       
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะท างานประสานงานและติดตาม
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรฯ โดยมอบหมายให้คณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) นายชาย คงแก้ว  ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ ประธานคณะท างาน 
  ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 2) นางเกศสิริ พูลช่วย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ รองประธาน 
  ประมงและปศุสัตว์ กองพัฒนาสหกรณ์ คณะท างาน 
  ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 3) นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ รองประธาน 
  การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ ์ คณะท างาน 
  ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 ผู้แทนกองแผนงาน 
 4) นายนาถ บ ารุงพาณิชย์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะท างาน
 ผู้แทนกองคลัง  
 5) นายเกษมสันต์ จันทร์ทน ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ คณะท างาน 
 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6) นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน ผู้อ านวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะท างาน
 7) นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ คณะท างาน 
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 ผู้แทนส านักงานเลขานุการกรม 
 8) นางสาวธันยา  วรสืบ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการ คณะท างาน 
 ผู้แทนจากกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 9) นางนาถประภา ยอดแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 10) นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 11) นางเนาวรัตน์ เอ้ืออารักษ์พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 
 12) นางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์  
 13) นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ คณะท างาน 
 14) นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ 
 15) นายณัฐนนท์ ดิษฐานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 16) นางสาววศินี เขียนสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 17) นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 
 18) นายวุฒิชัย ส่องสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 
 19) นางสาวชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ 
 20) นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะท างาน 
        และเลขานุการ 
 21) นางสุจิตรา สุขแจ่ม นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  22) นายธนากร ประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  คณะท างานและ 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่ 
            1) ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมรายงานความคืบหน้า การด าเนินงานของโครงการ           
ปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ    
ตามแนวทาง ที่คณะกรรมการระดับกรม ก าหนด 
 2) ประสานให้ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ  
  3) ออกแบบและจัดท าระบบการติดตามและรายงานผลโครงการปรับโครงสร้างการผลิต                
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ 
 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้าง
การผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ มอบหมาย 
(เอกสารแนบ 3.10 )
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2.2 ขั้นตอนด าเนินงานตามโครงการฯ  
      ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม (ตามแผนภาพ) 

 
เอกสารแนบ 3.2 

รายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

❖ ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าโครงการและก าหนดหลักเกณฑ์โครงการฯ เพ่ือให้ส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมาย  
 2. การประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ             

แนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ (โดยส่วนกลาง)  
 3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังส านักงานสหกรณ์

จังหวัด รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ี กษ 1107/3276 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563       
โดยระบุรายการและเอกสารประกอบจ านวน 12 รายการ ซึ่งก าหนดเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
(เอกสารแนบ 3.11) 

 4. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณและตรวจสอบหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติตามที่กรมฯ ก าหนด และจัดส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารรายการเกี่ยวกับ
การขอรับงบประมาณ จ านวนอย่างน้อย 12 รายการ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

❖ ขัน้ตอนการพิจารณา/อนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์  กลั่นกรองและตรวจสอบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ           

เสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบ  
 6. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบและพิจารณาจัดสรร            

ตามกรอบงบประมาณ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการฯ  
 7. คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการฯ   
 8. ส านักงบประมาณโอนเงินงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  
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❖ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งรายการเงินอุดหนุนและคู่มือการด าเนินงานโครงการฯ ให้

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการ ถือปฏิบัติและด าเนินการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    9.1 แจ้งรายการเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบรายการและยืนยันความพร้อม 
โดยพิจารณาถึงผลการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ที่มีผลยืดเยื้อ จนอาจส่งผลต่อความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้าง        
ที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแผนธุรกิจ มีความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิดชอบ             
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ ตามรายการและแบบแปลนที่เสนอ           
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยต้องไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและมีทุนในการ
ด าเนินงานค่อนข้างจ ากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิกเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพ่ือมิให้เป็นการซ้ าเติมสถานการณ์  
ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น หากการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ   
  9.2 แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและยืนยัน         
การขอรับรายการเงินอุดหนุน  
  9.3 แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพ่ือเป็นการวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์   
ทั้งนี้ ได้ก าหนดร่างตัวอย่างการยืนยันการขอรับการเงินอุดหนุน ตามข้อ 9.2) และแบบรายงานแผนการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง ตามข้อ 9.3) ให้จัดส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
  9.4 เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารตามข้อ 9.2) และ ข้อ 9.3) 
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในคู่มือการด าเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด   ทั้งนี้ ให้สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อ/จัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากทางราชการแล้ว และกรณีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้างในรายการดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ โดยไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ก าหนดการยืนราคาภายใน 90 วันนับแต่วันเสนอราคา และระยะเวลาการ
ด าเนินงานในสัญญาไม่เกิน 180 วัน 
 10. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการตามข้อ 9)  
 11. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบและยืนยันการขอรับ
รายการเงินอุดหนุนโดยมติที่ประชุมจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 

         11.1 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป             
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร และรับรองว่าไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและ
มีทุนในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิกเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ  

         11.2 ยืนยันรับการสนับสนุนรายการเงินอุดหนุน และกรอบวงเงินที่ ได้รับจัดสรร        
จากทางราชการ โดยระบุรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน และวงเงิน
อุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร ให้ครบถ้วนทุกรายการ 

        11.3 ยินยอมสมทบงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละรายการที่ได้รับการ
จัดสรรให้ครบถ้วนทุกรายการ 
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       ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ประกอบด้วย 
  (1) หนังสือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยันการขอรับการสนับสนุน (เอกสารแนบ 3.14) 
  (2) ส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เห็นชอบการด าเนินการ 
(เอกสารแนบ 3.15) 
  (3) ส าเนามติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในวาระพิจารณาเกี่ยวกับแผน          
การลงทุน หรือแผนการขยายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับรายการที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามหนังสือที่ กษ 1107/13061 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 (เอกสารแนบ 3.16) ทั้งนี้หากยังไม่ได้ด าเนินการ ให้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ในคราวถัดไป และจัดส่งส าเนาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 
  (4) แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ตามเอกสารแนบ 3.17 ซึ่งก่อน        
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาตรวจสอบเอกสาร เช่น  

  การตรวจสอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ตรวจสอบรายการในประกาศว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนดในเอกสาร
งบประมาณหรือไม่ และต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่เสนอของบประมาณต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   - ตรวจสอบราคาในประกาศ กรณีเป็นครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ 
   - ตรวจสอบราคาในประกาศ กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามราคาที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางก าหนด 
   - กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างให้ตรวจสอบ แบบแปลน ปร.4  ,ปร.5  โดยต้องมีลายมือชื่อ    
ของผู้มีใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รับรอง และตรวจสอบว่าเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่มีคุณลักษณะที่ขอรับ
การสนับสนุน ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
  ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถือใช้ ในประกาศ ให้เป็นไป        
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ 
  สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างท่ีได้รับงบประมาณ  

         - ตรวจสอบความพร้อมของที่ดิน พร้อมด าเนินการหรือไม่ และที่ดินดังกล่าวสหกรณ์
จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ใช้ที่ดินนั้น  

        - ตรวจสอบที่ดินดังกล่าวจะต้องได้รับการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมือง ฯลฯ  

  การจัดท าโครงการที่ได้รับงบประมาณ  
          - ตรวจสอบการจัดท าโครงการของสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดท า

หรือไม่ และต้องสอดคล้องกับรายการที่ขอรับสนับสนุน 
   - ตรวจสอบการวิเคราะห์โครงการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด มีการวิเคราะห์          
ความเป็นไปได้ของโครงการหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับโครงการและให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างการเขียนโครงการ/แผนธุรกิจ ตามท่ีระบุในคู่มือ (เอกสารแนบ 3.12) 
   - ต้องมีแผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินธุรกิจหรือ
แผนการตลาดหรือที่สอดคล้องกับความส าเร็จของโครงการ รายละเอียดแบบตัวอย่างการเขียนโครงการและ
การวิเคราะห์โครงการ (เอกสารแนบ 3.12) 
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     ความถูกต้องครบถ้วน และการจัดเก็บเอกสารโครงการของสหกรณ์  
            - ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ อาทิ เอกสาร 

ค าของบประมาณ จ านวน 12 รายการ และเอกสารอ่ืนตามคู่มือ โดยเฉพาะส าเนารายงานการประชุมในครั้งที่
มีมติเกี่ยวกับการด าเนินการที่เก่ียวข้อง ระเบียบที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  

           - ตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้เก็บเอกสารโครงการไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถน ามา
ตรวจสอบได้ในทันที 

❖ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
12. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส านักงานสหกรณ์

จังหวัด ต้องแนะน า ก ากับ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ /         
กลุ่มเกษตรกรที่ถือใช้ (เอกสารแนบ 3.3) กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการเครื่องจักรกลที่ต้องให้บริการสมาชิกจะต้องด าเนินการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน (เอกสารแนบ 3.4) โดยให้สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้   
 12.1 การประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ด าเนินการดังนี้ 
  - ประกาศแยกตามหมวดรายการแยกเป็น 3 หมวด คือ 1) ครุภัณฑ์การเกษตร              
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และ 3) สิ่งก่อสร้าง แต่สามารถพิจารณาข้อเสนอราคาแยกตามรายการ          
ที่ได้รับการอุดหนุนได้ 
   - กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้าง
มากกว่า 1 รายการ และเป็นรายการคนละหมวดรายการ ให้พิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องหรือเป็น
ส่วนควบในรายการที่ได้ซึ่งเป็นรายการต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็ให้พิจารณาประกาศรวมในฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ 
ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง สามารถดูตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3.5 
 12.2 สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขในเอกสาร          
เชิญชวนการจัดซื้อ/จัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อ/จัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง             
เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากทางราชการแล้ว และกรณี
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้างในรายการดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ 
โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น ทั้ งนี้ ให้ก าหนดการยืนราคาภายใน 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา             
และระยะเวลาการด าเนินงานในสัญญาไม่เกิน 180 วัน 

         12.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย และในกรณีที่สิ่งก่อสร้างมีแบบแปลน           
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง โดยจะต้องมีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่งก่อสร้าง            
ที่จะจัดหาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย  
                   12.4 ด าเนินการประกาศและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
และจัดส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย 
        12.5 เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝ าก กั บ ธ น าค า ร เ พ่ื อ ร อ รั บ เงิ น อุ ด ห นุ น เป็ น ก า ร เฉ พ าะ  ชื่ อ บั ญ ชี  “ ส ห ก ร ณ์
............................................  จ ากัด, กลุ่มเกษตรกร............................................ ............. “โครงการปรับ
โครงสร้างการผลิตฯ พรก.เงินกู้โควิด - 19 พ.ศ.2563”  โดยมีเงื่อนท าไว้กับธนาคารในการเบิกจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสหกรณ์จังหวัด............ ทั้งนี้  เมื่อได้วงเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องน าเงินสมทบตามสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างฝากเข้า
บัญชีดังกล่าวให้ครบถ้วน  
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      12.6 การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
   1) กรณียอดเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง เท่ากับ ยอดเงินรวมของ

รายการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (100 %) รัฐจะอุดหนุนงบประมาณตามสัดส่วนร้อยละ 90           
และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องสมทบเงินตามสัดส่วนร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง  
   2) กรณียอดเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง สูงกว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (100 %) รัฐจะอุดหนุนงบประมาณให้ตามสัดส่วนร้อยละ 90            
ตามวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยส่วนต่างของยอดเงินที่เหลือตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/           
จัดจ้าง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเงินเพ่ิมเติมเองทั้งหมด  
   3) กรณียอดเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ ากว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (100 %) รัฐจะอุดหนุนงบประมาณตามสัดส่วนร้อยละ 90             
ของวงเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเงินส่วนที่เหลือ 
ร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง  

ตัวอย่าง การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

กรณี ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุน 
1,000,000 บาท  

วงเงินรายการที่
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินที่รัฐจะ
อุดหนุน 

ร้อยละ 90 
(บาท) 

ยอดเงินตาม
สัญญาจัดซื้อ/

จัดจ้าง 
(บาท) 

ยอดเงินอุดหนุน 
ที่รัฐโอนเข้า

บัญชีโครงการฯ 
(บาท) 

ยอดเงินที่
สหกรณ์/  

กลุ่มเกษตรกร
สมทบ (บาท) 

(1) กรณี ยอดเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เท่ากับ 
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  

1,000,000 900,000 1,000,000 900,000 
(1,000,000 x 

90%) 

100,000 
(1,000,000 x 

10%) 

(2) กรณี ยอดเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง สูง
กว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  

1,000,000 900,000 1,200,000 900,000 
ให้เท่าที่รัฐ
อุดหนุน 

300,000 
(1,200,000 – 

900,000) 

(3) กรณี ยอดเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ต่ ากว่า 
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  

1,000,000 900,000 800,000 720,000 
(800,000 x 

90%) 
ให้น้อยกว่า
วงเงิน ที่รัฐ
อุดหนุน 

80,000 
(800,000 x 

10%) 

 
 13. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือตรวจสอบ 
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการตามกระบวนการจัดจ้างและได้ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ให้ด าเนินการ
จัดท าค าขอเบิกงบประมาณเงินอุดหนุน แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพ่ือขอเบิกเงินอุดหนุน พร้อมส าเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด และ
ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งมีการโอนเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากร้อยละ 10 
ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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  14. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดต้องตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งหลักฐาน          
ที่ได้ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้างให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือให้โอนเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ดังนี้  
   - ตรวจสอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามค าแนะน าของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการก าหนดระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
   - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เปิดรองรับ 
“โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ พรก.เงินกู้โควิด-19 พ.ศ.2563” และตรวจสอบวงเงินสมทบของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมฯ ก าหนด  
  15. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนเงินตามวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
  16. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดต้องตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา (เอกสารแนบข้อ 3.7) 
 17. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วย โดยสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ต้องยืนยันความพร้อมจะด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการ มีแผนธุรกิจรองรับการ
ใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์ ของรายการอุปกรณ์           
ที่ได้รับ (เอกสารแนบข้อ 3.6) 
 18. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ตามชื่อบัญชีที่ก าหนด 
    18.1 โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนโอนเงิน 
เข้าบัญชีเงินฝากโครงการฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทราบ  
    18.2 ก่อนการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้แก่ผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้าง ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ  
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถือใช้และให้เป็นไปตามงวดงานที่ระบุไว้ตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์จังหวัดทุกครั้ง  

 19. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจการจ้าง ตามที่ผู้รับจ้างด าเนินการและขอเบิกเงิน                
ตามงวดงาน หากผู้รับจ้างด าเนินงานจ้างถูกต้องตามงวดงาน ให้ด าเนินการตรวจรับการจ้างพร้อมแจ้งส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบเบิกเงินให้ผู้รับจ้าง     
   20. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและสหกรณ์จังหวัดเห็นชอบให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างได้  
             21. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โอนเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้างตามสัญญาหรือสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของผู้รับจ้าง
เท่านั้น ทุกครั้งที่เบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญา ทั้งนี้ กรณีมีการส่งคืนเงินอุดหนุนกลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   21.1 ในกรณีที่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว                
และมีงบประมาณคงเหลือในบัญชีเนื่องจากผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าผู้รับจ้างด าเนินการไม่เป็นไปตาม
รายละเอียดและรายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้ส านั กงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าหนังสือขอส่งคืนเงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายจาก          
การจัดซื้อ/จัดจ้างตามสัดส่วนการใช้เงินจากบัญชีโครงการฯ ถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดแจ้งให้ส่งคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายดังกล่าว กรณีอยู่ภายในปีงบประมาณให้จัดส่งคืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร็ว กรณีสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว ให้จัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ที่คลังจังหวัดที่ได้รับ
งบประมาณนั้น ๆ  
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          21.2 การส่งคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคารจากโครงการฯ            
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ 1107/11882 ลงวันที่  11 ตุลาคม 2561                 
(เอกสารแนบ 3.8) 

❖ ขั้นตอนการใช้ประโยชน์ 
 22. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีได้รับตามแผนงาน/โครงการ    
 23. การก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและรายงานผลการด าเนินงานและการใช้ประโยชน์ 
                      23.1 ก ากับและการติดตามการใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นการก ากับการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์การตลาด และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ขอให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการดังนี้  
   23.1.1 แนะน า ก ากับ ติดตามการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ         
ให้สมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของจังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ค าของบประมาณ การศึกษาวิเคราะห์โครงการที่สอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ แบบรับรองและ
ยืนยันความพร้อมในการด าเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อ/          
จัดจ้าง เป็นต้น  
    23.1.2 แนะน า ให้สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร จัดท าแผนการขยายธุรกิจ          
พร้อมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการสะสมทุน บรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปีเสนอที่ประชุมใหญ่          
โดยแผนการลงทุนดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและการประกอบอาชีพของสมาชิกและเป็นการ
วางแผนบนพ้ืนฐานความต้องการและความจ าเป็นของมวลสมาชิก  

   23.1.3 ก ากับ ติดตาม และแนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท า
แผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินธุรกิจหรือแผนการตลาด  

   23.1 .4  ติดตามการใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์ ที่ ได้ รับ อุดหนุน                   
โดยพิจารณาจากแผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการด าเนินธุรกิจหรือแผนการตลาด 
รวมถึงการให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

   23.1.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการฯ และให้สรุปรายงาน ผลเป็นประจ าเดือน ในที่ประชุมของส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

   23.1.6 ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ  
รายงานผลการใช้ประโยชน์ และผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุน เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นประจ าทุกเดือนและรายงานผลการเบิกจ่าย
ตามงวดงานเป็นเอกสารให้สหกรณ์จังหวัดทราบ เพ่ือส านักงานสหกรณ์จะได้รายงานผลตามแบบที่                      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

   23.1.7 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
รายงานผลให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรม ที่ก ากับดูแลในพ้ืนที่เป็นประธานกรรมการ
ได้ทราบ และกรณีมีข้อหารือมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอให้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาก่อนเสนอข้อหารือมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 23.1.8 ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท าป้ายแสดงรายการงบประมาณ         
ติดบริเวณที่ตั้งครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอุดหนุนจากโครงการ ให้เห็นชัดเจน ตามความเหมาะสม         
และในขณะอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายแสดง ชื่อผู้รับจ้าง รายการก่อสร้าง จ านวนเงิน           
การก าหนดวันเริ่มก่อสร้าง และก าหนดวันแล้วเสร็จให้เห็นชัดเจนด้วย 
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ตัวอย่างป้ายแสดงรายการ 

และในขณะอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายแสดง ชื่อผู้รับจ้าง รายการก่อสร้าง จ านวนเงิน 
การก าหนดวันเริ่มก่อสร้าง และก าหนดวันแล้วเสร็จให้เห็นชัดเจนด้วย 

  23.2  การส่งเสริมและผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการผลผลิตทางเกษตร   

  การจ าแนกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความจ าเป็นและความสามารถ
ในการบริหารจัดการเป็น 3 กลุ่ม รวมสถาบันเกษตรกร 251 แห่ง ได้แก่  

  กลุ่มท่ี 1 : กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย จ านวน 24 สหกรณ ์
  กลุ่มท่ี 2 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง จ านวน 101 แห่ง 
  กลุ่มท่ี 3 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นต้น จ านวน 126 แห่ง 

  การแนะน า ส่งเสริม และผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ แนวทางการส่งเสริมและผลักดัน เป้าหมาย 
กลุ่มท่ี 1  
กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย 
จ านวน 24 สหกรณ์ 
 

1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม
และท่ัวถึง  

2. รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่ให้ได้
ราคาเป็นธรรม 

3. เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        
ลูกข่าย/เครือข่าย 

4. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนา         
ต่อยอด ผลักดันให้สหกรณ์แม่ข่ายมีศักยภาพ
ในการรวบรวม/แปรรูปได้มาตรฐานการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แปรรูปตามความต้องการของตลาด 

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
จัดเก็บและแปรรูป จ าหน่าย/
กระจายผลผลิตทางการเกษตร         
ในพ้ืนที่และภายนอกพ้ืนที่ชุมชน 

กลุ่มท่ี 2  
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง 
จ านวน 101 แห่ง 
 

1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม
และท่ัวถึง 

2. เชื่อมโยงผลผลิตกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
แม่ข่าย/เครือข่าย 

1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
หรือจัดเก็บหรือแปรรูปขั้นต้น 
จ าหน่าย/กระจายผลผลิตทาง
การเกษตรในชุมชน  

2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย  
ด้านผลผลิตกับสหกรณ์แม่ข่าย 

 

ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง....................................................................(ระบุตามรายการส านักงบประมาณ)  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........................................................................... 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป         
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (พ.ร.ก.เงินกู้โควิด-19 พ.ศ. 2563) 

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (อุดหนุน).......................................บาท 
จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สมทบ)....................................บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้.............................บาท (..........................................) 
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กลุ่มที่ แนวทางการส่งเสริมและผลักดัน เป้าหมาย 
กลุ่มท่ี 3  
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นต้น  
จ านวน 126 แห่ง 
 

1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม
และท่ัวถึง 

2. ให้บริการเกษตรกรสมาชิกตั้งแต่แปลงการ
ผลิตในพ้ืนที่ให้มีการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย ลดสารเคมีอันตรายและลด
ต้นทุนการผลิต 

3. เชื่อมโยงผลผลิตกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับ
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง หรือแม่ข่าย/
เครือข่ายในพ้ืนที่ 

1. มีการให้บริการสมาชิกตั้งแต่
แปลงการผลิตในการลดต้นทุน
การผลิตเพ่ือสร้างรายได้ของ
สมาชิกสหกรณ์ 

 2. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
และส่งเสริมการผลิตในพ้ืนที่
ให้มีการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

 
 23.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

  ให้สหกรณ์จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของทุกสหกรณ์ให้เป็นไปตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

  1) การรายงานผลการด าเนินงานระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  ขอให้ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัด รายงานผลการด าเนินงานระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป็นประจ าทุก
เดือนหรือตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด จนกว่าการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจะสิ้นสุดลง  

  2) การรายงานการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ ขอให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดรายงานผลการใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ นับตั้งแต่วันที่
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้  

   - รายงานประจ าเดือน ให้รายงานตามแบบท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด  
   - รายงานประจ าปี ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม        

โดยมีเนื้อหาสาระตามที่กรมฯ ก าหนด  

     23.4 การจัดเก็บเอกสาร  
            เอกสาร,หลักฐาน ตลอดกระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนี้ทั้งหมด 

ให้เก็บรักษาไว้โดยแยกเป็นแฟ้มโครงการฯ โดยเอกสารจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน จ านวน 2 ชุด ให้จัดเก็บที่
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอย่างเป็นระบบไว้รอตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ชุด  และให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จัดเก็บไว้จ านวน 1 ชุด โดยระยะเวลาจัดเก็บเอกสารให้อ้างอิงจากระเบียบ
ทางราชการ 

2.3 การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต) 
 ด้วยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดส่งประเด็นความเสี่ยง 
เพ่ือเป็นข้อสังเกตในการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของโครงการตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่ ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กันยายน 2563             
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  จ านวน 2 โครงการ ในส่วนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณในโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์    
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ระดับจังหวัด ดังนั้น จึงขอให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนด 
(เอกสารแนบ 3.18) 
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ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบคู่มือการด าเนินงานตามโครงการฯ   
 3.1   รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ    

3.2   ขั้นตอนการด าเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูป 
   ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

3.3   ระเบียบของสหกรณต์ามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบียบ 
   ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  

3.4   ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน 
3.5   ตัวอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง  และ ประกวดราคาซื้อ/จ้าง 
3.6   ร่างบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุน             
        จากทางราชการ  
3.7   (ร่าง) สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างก่อสร้าง  
3.8   หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินฝาก         
        ธนาคารโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมสง่เสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี 2561     
        ที่ กษ 1107/11882 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 
3.9   ค าสั่งคณะกรรมการระดับกรม/จังหวัด (ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการ
แปรรูปของสถาบันเกษตรกรรอบงรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง   
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564) 

3.10 ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม    
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรอบงรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ       
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง  
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

3.11 หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1107/3276 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เอกสารประกอบ การ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (งบกลาง) 

3.12 แบบตัวอย่างการเขียนโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/แผนธุรกิจของสหกรณ์ 
3.13 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้ประโยชน์ประจ าเดือน โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและ

การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
3.14 ตัวอย่างหนังสือขอยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ  
3.15 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3.16 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3.17 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.18 แบบรายงานผลการปฏิบตัิงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ระดับจังหวัด โครงการปรับโครงสร้าง   
        การผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 
 
 



กลุ่มท่ี 1 : จ ำนวน 24 แห่ง เอกสารแนบ 3.1

ท่ี จังหวัด รำยช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)

1 ตาก สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
2 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด ข้าว
3 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
4 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
5 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
6 น่าน สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
7 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
8 แพร่ สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
9 แพร่ สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
10 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
11 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
12 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด ข้าว
13 สุโขทัย สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด ข้าว
14 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด ข้าว
15 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด ข้าว
16 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด ข้าว
17 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก า จ ากัด ข้าว
18 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด ข้าว
19 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด ข้าว
20 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ข้าว
21 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด ข้าว
22 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จ ากัด ข้าว
23 พะเยา สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด ข้าว
24 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด ข้าว



ท่ี จังหวัด รายช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)

1 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด มันส าปะหลัง
2 ระยอง สหกรณ์การเกษตรบ้านน  าเป็น จ ากัด ผลไม้
3 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากัด ข้าว
4 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด ข้าว
5 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด ข้าว
6 บุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ ข้าว
7 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรนาโพธ์ิ จ ากัด ข้าว
8 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จ ากัด ข้าว
9 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ ากัด ข้าว
10 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด ข้าว
11 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด ข้าว
12 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด ข้าว
13 พะเยา สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ ากัด ข้าว
14 พะเยา สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จ ากัด ข้าว
15 พะเยา สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ ากัด ข้าว
16 พะเยา สหกรณ์นิคมเชียงค า จ ากัด ข้าว
17 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด ข้าว
18 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงชัย จ ากัด ข้าว
19 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด ข้าว
20 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด ข้าว
21 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด ข้าว
22 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด ข้าว
23 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด ข้าว
24 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากัด ข้าว
25 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จ ากัด ข้าว
26 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากัด ข้าว
27 เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จ ากัด ข้าว
28 อุตรดิตถ์ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด ข้าว
29 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าคอรุม จ ากัด ข้าว
30 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าอ่าง จ ากัด ข้าว
31 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชัย จ ากัด ข้าว
32 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด ข้าว
33 ก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จ ากัด ข้าว
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34 ก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จ ากัด ข้าว
35 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด ข้าว
36 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด ข้าว
37 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด ข้าว
38 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จ ากัด ข้าว
39 ล าปาง สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด ข้าว
40 ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จ ากัด ข้าว
41 พิษณุโลก สหกรณ์ผู้ใช้น  าชลประทานวัดพริก จ ากัด ข้าว
42 พิษณุโลก สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จ ากัด ข้าว
43 พิษณุโลก สหกรณ์วัดจันทร์ จ ากัด ข้าว
44 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จ ากัด ข้าว
45 พิจิตร สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด ข้าว
46 พิจิตร สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จ ากัด ข้าว
47 พิจิตร สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จ ากัด ข้าว
48 พิจิตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จ ากัด ข้าว
49 พิจิตร สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ ากัด ข้าว
50 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จ ากัด ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
51 น่าน สหกรณ์การเกษตรปัว จ ากัด ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
52 ล าปาง สหกรณ์ผู้ใช้น  าฝายยางประสบสุก จ ากัด ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
53 ก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จ ากัด ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
54 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จ ากัด ข้าวโพดเลี ยงสัตว์
55 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด เมล็ดพันธ์ุถ่ัว
56 นครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จ ากัด ยางพารา
57 ภูเก็ต กลุ่มเกษตรกรท าสวนป่าคลอก ยางพารา
58 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุนายขาว จ ากัด ยางพารา
59 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จ ากัด ยางพารา
60 ระยอง สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากัด ยางพารา
61 ตรัง สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด ยางพารา
62 สงขลา กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรังพัฒนา ยางพารา
63 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากัด โคนม
64 ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด โคนม
65 ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จ ากัด โคนม
66 นครปฐม สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด โคนม
67 พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โคนม
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68 นครปฐม สหกรณ์โคเนื อก าแพงแสน จ ากัด โคเนื อ
69 นครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด โคนม
70 สระบุรี สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด โคนม
71 ล าพูน สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งจ ากัด โคนม
72 พะเยา สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จ ากัด โคเนื อ
73 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด ผลไม้
74 สมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จ ากัด ผลไม้
75 พิษณุโลก สหกรณ์นิคมวังทอง จ ากัด ผลไม้
76 พัทลุง กลุ่มเกษตรกรท านาตะโหมด ผลไม้
77 พัทลุง สหกรณ์การเกษตรกงหรา จ ากัด ผลไม้
78 พัทลุง สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จ ากัด ผลไม้
79 พัทลุง สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จ ากัด ผลไม้
80 เชียงใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ ากัด ผลไม้
81 จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด ผลไม้
82 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด ข้าวโพด
83 แม่ฮ่องสอน สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จ ากัด กระเทียม
84 พัทลุง สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จ ากัด สุกร
85 สมุทรสงคราม สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด ประมง
86 เพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จ ากัด เกลือ
87 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้เลี ยงผึ งอุตรดิตถ์  จ ากัด ผึ ง
88 ตรัง สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด ยางพารา
89 ตรัง สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด พริกไทย
90 ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จ ากัด ข้าว
91 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จ ากัด ยางพารา
92 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จ ากัด ข้าว
93 เชียงราย สหกรณ์การเกษตป่าแดด จ ากัด ข้าว
94 สงขลา สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ ากัด ผลไม้
95 พังงา สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จ ากัด ผัก
96 พัทลุง สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง) จ ากัด ผลไม้
97 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จ ากัด ข้าว
98 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จ ากัด ข้าว
99 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด ข้าว
100 สุโขทัย สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด ข้าว
101 กาฬสินธ์ุ สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จ ากัด มันส าปะหลัง
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1 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด ข้าว
2 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
3 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
4 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯพิมาย จ ากัด มันส าปะหลัง
5 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรนิคมฯล าตะคอง จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
6 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ ากัด มันส าปะหลัง
7 ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จ ากัด อ้อย
8 จันทบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จ ากัด ยางพารา
9 ชลบุรี สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันภาคตะวันออก จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
10 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จ ากัด อ้อย
11 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จ ากัด อ้อย
12 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด อ้อย
13 ชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จ ากัด ยางพารา
14 ชุมพร สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
15 ก าแพงเพชร สหกรณ์นิคมนครชุม จ ากัด มันส าปะหลัง
16 สุพรรณบุรี สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ ากัด ข้าว
17 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ ากัด ข้าว
18 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปท่ีดินบ้านควนหมอทอง จ ากัด ยางพารา

19 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จ ากัด ยางพารา
20 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปท่ีดินบ้านโคกม่วง จ ากัด ยางพารา
21 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปท่ีดินบ้านทางเกวียน จ ากัด ยางพารา
22 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในทอน จ ากัด ยางพารา
23 พัทลุง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า จ ากัด ยางพารา
24 พิจิตร สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จ ากัด ข้าว
25 เพชรบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
26 แพร่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
27 แพร่ สหกรณ์การเกษตรลอง จ ากัด มันส าปะหลัง
28 แพร่ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง - ไผ่โทน จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
29 มหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด ยางพารา
30 มหาสารคาม สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จ ากัด มันส าปะหลัง
31 มุกดาหาร สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายาง จ ากัด ยางพารา
32 ยโสธร สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จ ากัด ข้าว

กลุ่มลูกข่ายช้ันต้น : จ านวน 126 แห่ง
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33 ยโสธร สหกรณ์การเกษตรห้องแซง จ ากัด ยางพารา
34 ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จ ากัด ข้าว
35 ระนอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จ ากัด กาแฟ
36 พังงา สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จ ากัด ยางพารา
37 พังงา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกะปง จ ากัด ยางพารา
38 พังงา สหกรณ์การเกษตร กนช.เกาะยาว จ ากัด ยางพารา
39 พังงา สหกรณ์การเกษตรชุมชนแม่นางขาว จ ากัด ยางพารา
40 พังงา สหกรณ์การเกษตรตะก่ัวป่า จ ากัด ผลไม้
41 พังงา สหกรณ์การเกษตรหานหงส์-ตากแดด จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
42 พังงา สหกรณ์ปาล์มน้ ามันจังหวัดพังงา จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
43 ระยอง สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ ากัด ผลไม้
44 ราชบุรี สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโพธาราม จ ากัด อ้อย
45 ลพบุรี สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ ากัด มันส าปะหลัง
46 เลย สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด ข้าว
47 สกลนคร สหกรณ์การเกษตรค าตากล้า จ ากัด ข้าว
48 สกลนคร สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จ ากัด ข้าว
49 สงขลา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งหลุมนก จ ากัด ยางพารา
50 สงขลา สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จ ากัด ยางพารา
51 สงขลา สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จ ากัด ผลไม้
52 สตูล สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
53 สตูล สหกรณ์การเกษตรละงู จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
54 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด อ้อย
55 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด อ้อย
56 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จ ากัด ยางพารา
57 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จ ากัด ยางพารา
58 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จ ากัด ยางพารา
59 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้ าผุด จ ากัด ยางพารา
60 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด ยางพารา
61 ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ ากัด ยางพารา
62 ตรัง สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด ข้าว
63 ตรัง สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด ยางพารา
64 ตรัง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด ยางพารา
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65 ตรัง สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด ยางพารา
66 ตาก สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จ ากัด โคเน้ือ
67 ตาก สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
68 นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จ ากัด ยางพารา
69 นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จ ากัด ยางพารา
70 นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จ ากัด ยางพารา
71 นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จ ากัด ยางพารา
72 นครศรีธรรมราช สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จ ากัด ยางพารา
73 นครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรบ้านเนิน-บ้านกลาง จ ากัด ผลไม้
74 นครศรีธรรมราช สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ากัด ยางพารา
75 นครศรีธรรมราช สหกรณ์ปาล์มควนชะลิก จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
76 นครศรีธรรมราช สหกรณ์ปาล์มน้ ามันอ าเภอสิชล จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
77 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
78 นครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองบัว จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
79 นราธิวาส สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จ ากัด ยางพารา
80 นราธิวาส สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด ยางพารา
81 นราธิวาส สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
82 นราธิวาส สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
83 บึงกาฬ สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จ ากัด ยางพารา
84 ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ยางพารา
85 ปัตตานี สหกรณ์กองทุนสวนยางลาคอ จ ากัด ยางพารา
86 ปัตตานี สหกรณ์การเกษตร กรป. กลางมะปรางมัน ปัตตานี จ ากัด ยางพารา
87 ปัตตานี สหกรณ์การเกษตรก าปงบารู จ ากัด ยางพารา
88 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จ ากัด ยางพารา
89 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์กองทุนสวนยางสองพ่ีน้องคลองศิลา จ ากัด ยางพารา
90 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรไชยา จ ากัด ยางพารา
91 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จ ากัด ยางพารา
92 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าแซะ จ ากัด ยางพารา
93 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันท่าฉาง - วิภาวดี จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
94 สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด ข้าว
95 หนองบัวล าภู สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวล าภู จ ากัด มันส าปะหลัง
96 หนองบัวล าภู สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด มันส าปะหลัง
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97 อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรน้ าโสม จ ากัด อ้อย
98 อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จ ากัด มันส าปะหลัง
99 เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด โคนม
100 เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมสันก าแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จ ากัด โคนม
101 อุตรดิตถ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จ ากัด ข้าว
102 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินนาอิน จ ากัด มันส าปะหลัง
103 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรต าบลท่าแฝก จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
104 อุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
105 กระบ่ี สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาใหญ่สามัคคี จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
106 กระบ่ี สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ าจานสามัคคี จ ากัด ยางพารา
107 กระบ่ี สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
108 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จ ากัด มันส าปะหลัง
109 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรเข่ืองใน จ ากัด มันส าปะหลัง
110 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จ ากัด มันส าปะหลัง
111 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ ากัด มันส าปะหลัง
112 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จ ากัด มันส าปะหลัง
113 อุบลราชธานี สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันสามเหล่ียมมรกต จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
114 พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
115 กระบ่ี สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
116 กระบ่ี สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
117 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบกหุ้นสามัคคี จ ากัด ปาล์มน้ ามัน
118 อุทัยธานี สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางห้วยคต จ ากัด ยางพารา
119 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด มันส าปะหลัง
120 อุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
121 อุทัยธานี สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
122 สตูล สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จ ากัด ยางพารา
123 บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด ยางพารา
124 บุรีรัมย์ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด ยางพารา
125 บุรีรัมย์ สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จ ากัด ยางพารา
126 บุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จ ากัด มันส าปะหลัง
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ระเบียบสหกรณ์.......................................................  จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงของสหกรณ์   
พ.ศ. ........ 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ….. และข้อ.....  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่…… ครั้งที่……. วันที่…………………………………   ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของ
สหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์..........................................................................  จ ากัด 
ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.......” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่......................................เป็นต้นไป 
 

หมวดที่ ๑ 
นิยำม 

ข้อ   3  ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์..............................................จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์.......................จ ากัด หรือ
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์............................จ ากัด 
  “คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบนี้ 
  “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์..............................จ ากัด หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้จัดการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายท าหน้าที่ผู้จัดการ 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์.........................จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
  “พัสดุ”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์   ที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่รวมถึงสินค้า
ในธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายของสหกรณ์ 
  “วัสดุ”  หมายความว่า ของใช้ที่มสีภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ 
  “ครุภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน 
เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
  “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุม
งาน การเช่า และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(ร่าง) 



ระเบียบสหกรณ์ 

วา่ด้วยการพสัดขุองสหกรณ์     หน้า  2 

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

 

 
 
  “การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิด  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ  แต่ไม่รวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
  “การจ้าง”  หมายความว่า  การจัดจ้างท าพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้างท าของ 
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ 
  “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่า  การจัดจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอ่ืนๆ 
                   “ใบสั่งซื้อ” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งซื้อพัสดุจากผู้ขายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 

“ใบสั่งจ้าง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพ่ือสั่งจ้างโดยระบุรายละเอียดของ
งานที่จะจ้าง 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 
  “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  ผู้จัดการที่สหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุให้มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้ 

 
หมวดที่ ๒ 

กำรจัดซื้อและกำรจัดจ้ำง 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการจัดท าโครงการหรือแผนการด าเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก่อน  ยกเว้นกรณีจ าเป็น  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องกระท าเป็นการ
เร่งด่วน  ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ข้อ 5 การจัดซื้อและการจัดจ้าง กระท าได้ ๔ วิธี คือ 
(1) วิธีตกลงราคา 
(2) วิธีสอบราคา 
(3) วิธีประกวดราคา 
(4) วิธีพิเศษ 

         ข้อ  ๖  รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้างตามข้อ ๓๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี้  

(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง  
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด  

ภายในระยะเวลา ๒ ปีบัญชีของสหกรณ์  
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน 

ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง  
ในครั้งนั้น  

(๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
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(๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 

การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน............................ 1 บาท และการซื้อ 

หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

วิธีตกลงรำคำ 
ข้อ  ๗  วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน.......................................  2  บาท 
ข้อ  ๘  การซื้อและการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง และให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติการ
ซื้อและการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

วิธีสอบรำคำ 
ข้อ  ๙  วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน..................................3 บาท    

แต่ไม่เกิน................................ 4  บาท 
ข้อ ๑๐ การซื้อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา โดย

อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจ านวนที่ต้องการ หรือแบบรูปและ

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง 
 ในกรณีที่จ าเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบ ให้ก าหนดสถานที่ 

วันเวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งต้องมีอาชีพหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอราคา

แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 
(๓) ในกรณีจ าเป็น ให้ระบุให้ผู้เสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ

ละเอียด พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้ 
(๔) ในกรณีจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่รับผิดชอบ

ในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอย่างนั้น 
(๕) ข้อก าหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ 

พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย 
(๖) แบบใบเสนอราคาให้ก าหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข

และต้องมีตัวหนังสือก ากับ ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
 ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง  ให้ก าหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม

ของลักษณะและประเภทของงาน  เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้วย 
(๗) ก าหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าท่ีจ าเป็น และมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อ 

สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้  
 
1     ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในวงเงินไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒     ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในราคาไมเ่กิน  ๒๐0,๐๐๐ บาท 

๓    ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นตัวเลขจ านวนเดียวกันกับ ข้อ ๗ ๒ 
๔     ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในราคาไม่เกิน  ๒,๐๐0,๐๐๐ บาท 
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(๘) ก าหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ  และวันส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการจัดซื้อ)  หรือ 
ก าหนดวันที่จะเริ่มท างานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ  (ส าหรับการจัดจ้าง) 

(๙) ก าหนดสถานที่  วัน  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
(๑๐) ข้อก าหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย ก่อนยื่นต่อสหกรณ์จ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซอง  
โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

 ส าหรับกรณีที่มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับ
จากไปรษณีย์  เป็นเวลารับซอง 

(๑๑) ก าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปท าสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง
กับสหกรณ์  เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๑๒) ข้อก าหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญา จะต้องวางหลักประกัน
สัญญาไว้ด้วย 

(๑๓) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 
(๑๔) ข้อสงวนสิทธิว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์ หรือของ

สหกรณ์อ่ืน หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จ าต้อง
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีสาเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

ข้อ ๑๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ก่อนวันเปิดซองราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ

เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
และให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานของสหกรณ์ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์
(ถ้ามี) หรือจะส่งไปขอความร่วมมือปิดประกาศ  ณ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได้ 

  (2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะอนุกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อ
สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีท่ีสหกรณ์ก าหนดให้กระท าได้) 

  (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับไว้โดยไม่เปิดซองพร้อม
ระบุวันและเวลาที่รับซอง ส าหรับกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์
เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

  (4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึง
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ ว ให้ส่ งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้ งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

วิธีประกวดรำคำ 
ข้อ ๑๒ วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน..............................................  5   บาท ขึ้นไป 
 

 

5    ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นจ านวนเดียวกับกับข้อ  ๙ ๔ 
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ข้อ ๑๓   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารประกาศประกวด

ราคา โดยมีรายการท านองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการวางหลักประกันซองประกวดราคา
ด้วย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดท าเป็นประกาศ มีสาระส าคัญดังนี้ 

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

ข้อ ๑๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
ของสหกรณ์หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ามี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีอ่ืนใดก็ให้ท าได้ และควรด าเนินการก่อนวันรับซองประกวดราคา 
ไม่น้อยกว่า  15 วัน 

ข้อ ๑๕ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา  ให้กระท า  ณ  สถานที่ที่ผู้ต้องการ
สามารถติดต่อได้สะดวก  จะต้องจัดเตรียมให้พอส าหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างท างานนั้น  โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืนในการให้หรือขาย  ในกรณีที่มีการขาย  ให้ก าหนดราคาพอสมควร
กับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการจัดท าเอกสารประกวดราคานั้น 

กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  และมีการประกวดราคาครั้งใหม่  ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน  มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวด
ราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

ข้อ ๑๖ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา  หากมีความจ าเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชน์แก่สหกรณ์  หรือมีความจ าเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ  
ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น  ให้จัดท าเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม  และด าเนินการ
ตามข้อ ๑๔   โดยอนุโลม  กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย  
และหากเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันตามก าหนดเดิมให้เลื่อนวัน  เวลารับซอง  
ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา  ตามความจ าเป็นด้วย 

ข้อ ๑๗ นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๖ เมื่อถึงก าหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา 

วิธีพิเศษ 
ข้อ ๑๘ วิธีพิเศษ  ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน.. ......................6 บาท และให้

กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 
ก. กำรซื้อโดยวิธีพิเศษ 

(๑)  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ 
(๒) เป็นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง  หรือจ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิต  หรือผู้แทนจ าหน่าย

โดยตรง 
(๓) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ 
 

๖   ให้ก าหนดจ านวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นจ านวนเดียวกนักับข้อ ๗ ๒ และข้อ ๙ ๓ 
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(๔) เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่  หรือเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้ว  ไม่ได้ผลดี 
 ข. กำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ 
 (1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็น
พิเศษ 

(2) เป็นงานที่ต้องการท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ 
(3) เป็นงานที่มีผู้ช านาญในกิจการนั้นน้อยราย 
(4) เป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว  ไม่ได้ผลดี 

ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ท าบันทึก
พร้อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ ๑๘ ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ  
เมื่อได้รับอนุมัติให้ท าการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ว  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  เพื่อด าเนินการตามข้อ ๒๙  และข้อ ๓๐ ต่อไป 

ข้อ ๒๐ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างตามข้อ ๗  ข้อ ๙  และข้อ ๑๒  ให้ผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
กระท าโดยวิธีที่ก าหนดไว้ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงิน
ต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระท ามิได้ 

 
หมวดที่  3 

คณะอนุกรรมกำร 

ข้อ ๒๑ ในการด าเนินการซื้อหรือการจ้างในแต่ละครั้ ง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นคณะละอย่างน้อย 3 คน  คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ต้องมีอนุกรรมการที่แต่งตั้งจาก
กรรมการด าเนินการเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และให้ประธาน
อนุกรรมการ ต้องเป็นอนุกรรมการที่ ได้ รับแต่ งตั้ งจากกรรมการ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้มี
คณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีคือ  

(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง 

   ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแล้ว  ห้ามเป็น
อนุกรรมการในคณะอ่ืนอีก 

ข้อ ๒๒   ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีอนุกรรมการมาพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานคณะอนุกรรมการ  และอนุกรรมการแต่ละคน
มีหนึ่งเสียงในการลงมต ิ
 มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงข้างมาก  หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะ 
อนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  ถ้ามีการต่อรองราคาการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง  ให้
ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น  ต้องอยู่ร่วมการประชุมทุกครั้ง 

ข้อ ๒๓ การจ้างเพ่ือก่อสร้างแต่ละครั้ง  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า  ควรตั้งผู้ควบคุมงานให้       
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง  ในกรณีที่ลักษณะของ
งานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน  จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน  หรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้ 

ข้อ ๒๔  คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย  แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม  (2)  ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  
                          ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าว  ไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ในเวลาที่
ก าหนดตามเอกสารสอบราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ ารายถัดไปตามล าดับ 

(4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ืออนุมัติต่อไป 

ข้อ ๒๕ คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อก ากับซองกับบันทึกไว้ที่

หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน  และให้เจ้าหน้าที่การเงินออก

ใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย 
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ ตัวอย่าง  

แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 
(4) เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองแล้ว  ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ

ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย  ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  และให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ในแบบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ด าเนินการ  ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที  ในวันเดียวกัน 

ข้อ ๒๖  คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ

ตัวอย่าง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา 
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                   ในการพิจารณา  คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  
แต่จะให้ผู้เสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 

(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าวไม่มาท าสัญญา  หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับใบสั่งจ้าง  
กับสหกรณ์ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ า  
รายถัดไปตามล าดับ 

(3) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนด  ให้เสนอ
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพ่ือด าเนินการประกวดราคาใหม่  หากคณะกรรมการเห็นว่า  
การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ในการซื้อหรือการจ้างที่มีเทคนิคพิเศษ  และจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ให้ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้
ในเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 

ข้อ ๒๙ คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ด าเนินการซื้อโดยวิธี

เจรจาตกลงราคา 
(2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์  ให้เชิญผู้มีอาชีพ

ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น  ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

(3) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็น ต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง  หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ  เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคา
ที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

(5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าผู้เสนอราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะ 
อนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

ให้คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย เอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๓๐ คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีเป็นงานที่ต้องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความช านาญ

เป็นพิเศษ ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรือมีความช านาญดังกล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 
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(2) ในกรณี เป็นงานที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์ ให้
ด าเนินการโดยเร็ว ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่า
ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(3) ในกรณีเป็นงานที่มีผู้ช านาญในกิจการนั้นน้อยราย ให้เชิญผู้ช านาญในกิจการนั้นมา
เสนอราคา และให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม 

(4) ในกรณีเป็นงานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้าง
ท างานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

ให้คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร  
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ 

อ ำนำจในกำรสั่งซ้ือหรือสั่งจ้ำง  

          ข้อ ๓๑  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้อนุมัติ และเป็นอ านาจของผู้จัดการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากวงเงินเกิน
กว่า 10,000 บาท ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  

กำรตรวจรับพัสดุ 
ข้อ ๓๒ คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ส านักงานของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา  หรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
ค าปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนมาส่งและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3  วันท าการ นับแต่วันที่ตรวจพบ  
แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของสหกรณ์ท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้องนั้น   

กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ข้อ ๓๓ คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป
และรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของ          
ผู้ควบคุมงาน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ   
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(๒)  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
คณะอนุกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๓) เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  
และข้อก าหนดในสัญญา  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างที่ถูกต้องครบถ้วน
นั้นและให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2 
ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด  หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  
และข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือพิจารณาแล้ว   
แต่กรณ ี

ข้อ ๓๔ ผู้ควบคุมงาน  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความช านาญงานการ
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานการก่อสร้างนั้นๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ 
ทุกวัน  ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน  หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า  ถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด  และข้อก าหนด
ในสัญญา  แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่ง
พักงานนั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย 

(4)  ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงาน          
แต่ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่  ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 

กำรด ำเนินกำรซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง 
ข้อ ๓๕ ก่อนด าเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ตามรายการต่อไปนี้ 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ เช่น จ านวนเนื้อที่ ท้องที่ที่ตั้งของ

ที่ดิน  หรือสิ่งก่อสร้าง ลักษณะของที่ดิน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด ประมาณ  

3 ราย หรือผลการประเมินหลักทรัพย์ของบริษัท 
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ 

ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว  ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
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(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ    

การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดิน  และหรือสิ่งก่อสร้าง  ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  หรือ

ประเพณีนิยมของท้องถิ่น 
ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้ด าเนินการตาม

วิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นต่อไป 
 

หมวดที่  4 
สัญญำและหลักประกัน 

สัญญำ 
ข้อ ๓๗ การซื้อ การจ้าง ให้ท าหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง

ถ้าเป็นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ท าใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ 
 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ให้ท าสัญญาไว้เป็นหลักฐาน  เว้นแต่การซื้อหรือการจ้าง  
ในกรณีดังต่อไปนี้ จะท าเป็นใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างแทนการท าสัญญาก็ได้ 

(1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 
(2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้ท า

เป็นสัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ก็ให้ท าได้ 
ข้อ ๓๘  การท าสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ให้ก าหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี้ 

(1) การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

(2) การจ้างบริการซึ่งก าหนดให้ท างานจ้าง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาค่าจ้างแต่ละเดื อน หรือแต่ละงวด 
ดังกล่าว แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 50 บาท 

(3) การจ้างท าสิ่งของที่มีปริมาณหลายชิ้น และแต่ละชิ้นสมบูรณ์ได้ในตัวเอง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้งานได้ ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  แต่
จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

(4) การซื้อสิ่งของให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ 
             ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย    
ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ข้อ ๓๙  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้
อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้  
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  (๑)  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์  
  (๒) เหตุสุดวิสัย  
  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
 ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือ ขอลดหรืองด       
ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่
แล้วตั้งแต่ต้น 

ข้อ ๔๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลด
วงเงิน  หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ  หรือระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป 

ข้อ ๔๑ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 
 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง  หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา  หรือ
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างนั้นต่อไป  ทั้งนี้  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ข้อ ๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้ก าหนดเป็นมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม ใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น  ให้คณะกรรมการมีอ านาจใช้ดุลพินิจให้เพ่ิมหรือลด
จ านวนอัตราการวางหลักประกันได้  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละสอง  หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงิน  หรือ
ราคาพัสดุแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๓ การก าหนดหลักประกันตามข้อ 4๒ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้ 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา  หรือเอกสาร
ประกวดราคา  หรือสัญญา  ก็ให้อนุโลมรับได้ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 
ข้อ ๔๕ ให้สหกรณ์คืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญา  หรือผู้ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันดังนี้ 

ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณาผล
การประกวดราคาแล้วเสร็จ  

ข.  ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซื้อหรือจ้าง ให้คืนเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ได้มีการรับใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างแล้ว 

(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
15 วันท าการ นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหรือหนังสือค้ าประกัน  ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้  พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบด้วย 
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หลักประกัน 
ข้อ ๔๖ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ข้อ ๔๗ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก

หน่วยงานราชการให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการผู้ให้เงินอุดหนุนนั้น 
 

           ประกาศ ณ วันที่…………………………………..พ.ศ................... 
 
 
 

             (..........................................) 
            ประธานกรรมการ 

          สหกรณ์.............................................จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
(ร่าง) 

ระเบียบสหกรณ์................................................ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน 

 พ.ศ. .................. 
........................................................ 

  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ.......... ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ ...... ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ..........................................................  พ.ศ.............ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย  
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์...............................................  จ ากัด ว่าด้วย 
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน  พ.ศ. ........... ”  
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …... เดือน............................พ.ศ.............  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 สหกรณ์จะจัดให้มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน มาให้บริการแก่สมาชิก
สหกรณ ์หรือด าเนินการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์ 
  ข้อ 4 การเรียกเก็บเงินค่าบริการจากการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร  ให้เรียก
เก็บตามลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้  โดยให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
ก าหนด  โดยถือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์และให้พิจารณาถึงต้นทุนการด าเนินการที่จะให้สหกรณ์สามารถด าเนิน
ธุรกิจในด้านนี้เลี้ยงตัวเองได้ และมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกรสมาชิกเป็นส าคัญ 
  ข้อ 5 คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ร่วมด้วยประธานกลุ่มทุกกลุ่มที่ประสงค์ 
จะให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้บริการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรว่า  จะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลังและเป็นเวลานานกลุ่มละเท่าใด 
  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลัง  ให้ใช้วิธีจับฉลาก  ยกเว้น กรณี
ในสภาวะประสบภัยธรรมชาติ  ให้กลุ่มท่ีประสบภัยธรรมชาติได้รับการบริการเครื่องจักรกลก่อนเป็นอันดับแรก 
การที่จะก าหนดให้บริการแก่กลุ่มใดนานเท่าใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ร่วมด้วยประธานกลุ่ม
ดังกล่าวเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยพิจารณาความต้องการและความจ าเป็นของสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นหลัก  
ในการพิจารณา 
  ข้อ 6 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้แทนจากสมาชิกในกลุ่มของตนเองคนหนึ่ งหรือ 
หลายคนตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของท้องที่เป็นผู้แทนกลุ่มในการบริหารควบคุมการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์ประจ ากลุ่มนั้นๆ  โดยสหกรณ์จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันที่ปฏิบัติงานให้ใน
อัตราไม่เกินประธานกลุ่มพึงได้รับและคณะผู้แทนกลุ่มนี้จะต้องรับผิดชอบในการเสียหายที่หากจะเกิดมีขึ้น  
เพราะการน าเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปใช้นอกแผนที่ตกลงไว้  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะการเสียเวลา หรือ
การเสียหายแกเ่ครื่องจักรกลทางการเกษตร 
  ข้อ 7 ให้ผู้แทนกลุ่มตามข้อ 6 เป็นผู้รับมอบหมายเครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มของตน  และมีอ านาจจัดสรรการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เป็นไปตามล าดับ            
เขตติดต่อกัน  โดยให้มีการประชุมสมาชิกผู้ต้องการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรในกลุ่ม  เพ่ือท าค าขอใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้เป็นหลักฐานและบันทึกผลการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้ในสมุดบันทึก  
การประชุมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของกลุ่มด้วย  หรือกระท าประการอ่ืนใดให้บังเกิดผลดีแก่การ
ตรวจสอบ 
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  ข้อ 8 ให้ผู้รับมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับหน้าที่จัดล าดับ
ก่อนหลังของการท างานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร  สั่งการท างานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร
บันทึกผลการท างาน  ชั่วโมงท างานของเครื่องยนต์และการใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่นและอ่ืนๆ  ไว้เป็น
ประจ าวันด้วย  เพ่ือให้ทราบว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นๆ ท างานได้ผลเป็นประการใดและมีค่าใช้จ่าย
เท่าใด 
  ข้อ 9 ให้ผู้แทนกลุ่มและสมาชิกผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารเครื่องจักรกลนั้น                     
ลงลายมือชื่อส่งมอบรับมอบผลงานที่เกิดขึ้นและได้รับไว้เป็นหลักฐานข้อความตรงกัน รวม 2 ฉบับ  โดยผู้แทน
กลุ่มและสมาชิกถือไว้คนละฉบับ ในใบรับนั้นต้องอ่านได้ความว่าท างานสิ่งใด ใช้เวลาชั่วโมงท างานเครื่องยนต์  
กี่ชั่วโมงและได้ผลงานจ านวนเท่าใด  คิดเห็นรายงานที่ต้องช าระเป็นเงินเท่าใดแล้ว  ให้ผู้แทนกลุ่มน าหลักฐาน
การมอบนั้นมอบให้กับคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการสหกรณ์เพ่ือเรียกเก็บช าระค่าบริการ  โดยท า
หลักฐานการส่งและรับมอบไว้เช่นเดียวกัน 
  ข้อ 10 ในการที่สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์เพ่ือช าระค่าบริการ  ให้สมาชิกท าสัญญากู้เงินไว้กับ
สหกรณ์ เป็นหลักฐานและท าหนังสือมอบอ านาจให้สหกรณ์ จ่ายเงินกู้นั้นไปจ่ายให้แก่ผู้ ให้บริการได้   
โดยสมาชิกไม่ต้องรับตัวเงินสดและในหนังสือมอบอ านาจให้ก าหนดให้ได้ความชัดแจ้งว่า  ผู้กู้เงินยินยอมมอบ
เงินจ านวนนั้นช าระหนี้ให้สหกรณ์หรือมอบให้สหกรณ์เป็นผู้ช าระหนี้แทนตนในกิจการใดด้วย 
  ข้อ 11 ให้ สหกรณ์ ใช้ จ่ ายจากเงินรายได้ส่ วนนี้   เพ่ื อการซ่อมแซมเครื่องจักรกล 
ที่ให้บริการ  หากจะต้องใช้จ่ายมากกว่าเงินที่จะสามารถเก็บได้   ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
ก่อนด าเนินการ  การใช้จ่ายเงินเพ่ือซ่อมแซมนี้ต้องมิใช้เพ่ือประโยชน์แก่การซ่อมแซมรถของเอกชนและ  
จะท าได้เฉพาะรถของสหกรณ์หรือของทางราชการเท่านั้น 
  ข้อ 12 หากสหกรณ์หาเครื่องจักรกลจากบุคคลภายนอกมาบริการสมาชิก   สหกรณ์อาจ
เรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเครื่องจักรกลในฐานะค่าจัดการได้อีกส่วนหนึ่ง  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการ
เสียหายแก่สมาชิกหรือให้สมาชิกต้องเสียประโยชน์เกินกว่าบริการที่ได้รับจากเอกชน  นอกการจัดการของ
สหกรณ ์ 
     

ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน.................  พ.ศ...............  
 
  
 
           (..................................................................) 
                                                    ประธานกรรมการ 

สหกรณ.์......................................................จ ากัด  
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เอกสารหมายเลข              ตวัอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ 
 

 

ตรา 
สหกรณ์  

ประกาศ.............................................................. 1 
 เรื่อง  สอบราคาซื้อ………………………………………….……………………… 

-------------------------------------- 
 

             ………………………………………………………………………….…………… 1  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาซื้อ ………………………………………………………………………จ านวน..........................รายการ  ตามรายการ ดงัน้ี 

1. ....................................................................... จ านวน.................................. 
2. ....................................................................... จ านวน.................................. 
3. ....................................................................... จ านวน.................................. 
4. ....................................................................... จ านวน..................................  

 ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งมคุีณสมบตั ิ 2    ดงัต่อไปน้ี 
           1. เป็นผูม้อีาชพีขายพสัดุทีส่อบราคาซื้อดงักลา่ว   
          2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื่อแลว้ หรือไม่เป็น      
ผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ   

3. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอ
ราคาไดม้ ีค าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้  
          4. ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อคร ัง้น้ี 
 ก าหนดยืน่ซองสอบราคาไดต้ ัง้แต่วนัที ่………………………………….…..…ถงึวนัที ่………………………………… 
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์ฯ ณ……………………………………………………………………………………………… 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที่…………………………………………………ตัง้แต่เวลา……………….…..….น.  
เป็นตน้ไป ณ.....    

การสอบราคาคร ัง้น้ี  จะด าเนินการโดยใชจ่้ายจากเงิน ......................................................................
สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ไดร้บัอนุมตัิเงินงบประมาณ และในกรณีผูเ้สนอราคาซึ่ง
สหกรณฯ์ ไดค้ดัเลอืกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีก่  าหนด สหกรณฯ์ จะพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใช ้
ค่าเสียหายอื่น (ถา้ม)ี อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผูเ้สนอราคาต า่สุดซึ่งทางสหกรณ์ฯ เรียกใหเ้ขา้มาท าสญัญา
แลว้ไมม่าท าสญัญา อนัส่งผลใหส้หกรณฯ์ ตอ้งจา้งกบัผูเ้สนอราคารายอื่นในราคาทีสู่งกว่า เป็นตน้  
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          ผูส้นใจตดิต่อขอรบัเอกสารสอบราคา ไดท้ี่…………….………………………………………………..…. ต ัง้แต่บดัน้ี
เป็นตน้ไป จนถงึวนัที ่……………….………………………….…… หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ……………………  
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณฯ์  หรอืตรวจสอบขอ้มลูทางเวบ็ไซตข์อง........................................................... 

 
ประกาศ ณ วนัที ่……………………………….………………. 

 
ลงชื่อ 
     (…………………………………………………) 

          ต าแหน่ง…………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ 1    ใหร้ะบุชื่อ “สหกรณ์ฯ” ทีด่  าเนินการจดัซื้อ 
              2  การก าหนดเงือ่นไขคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในประกาศสอบราคาจะตอ้งตรงกบัคุณสมบตัิ 
                 ของผูเ้สนอราคาในเอกสารสอบราคา  
              3  ให ้สหกรณฯ์ ผูอ้อกประกาศเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 
         
 

      อน่ึง  การก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินการเท่านัน้ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัซื้อ
และจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560  

    หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ฯค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค 
และวตัถปุระสงคข์องการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุนัน้ และหา้มมใิหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยีห่อ้
ใดยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

    การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไมก่่อใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบระหว่างผูย้ืน่เสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั           
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

    การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่........... 

การซื้อ..................(ระบปุระเภท/ชนิดของพสัดุที่ซื้ อ)............ 
ตามประกาศ....................(ระบช่ืุอสหกรณ์ฯที่ออกประกาศ)................ 

ลงวนัที่............................................................ 
------------------------------------------------- 

 
.......................(ระบชุื่อ สหกรณ์ฯ ทีอ่อกประกาศ)....................ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า "สหกรณฯ์ " 1 มคีวาม

ประสงคจ์ะสอบราคาซื้อ........................................................ จ านวน....................รายการ  ตามรายการ ดงัน้ี   
1 ....................................................................... จ านวน.................................. 
2 ....................................................................... จ านวน.................................. 
3 ....................................................................... จ านวน.................................. 
4 ....................................................................... จ านวน..................................  

ซึง่พสัดุทีจ่ะซื้อน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใชง้านไดท้นัท ี
และมคุีณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมขีอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
 

1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications) จ านวน.................. แผ่น 
1.2 แบบใบเสนอราคา      จ านวน.................. แผ่น 
1.3 แบบสญัญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนงัสอืค า้ประกนัสญัญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
(2) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบญัชเีอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนที ่1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนที ่2 

1.7 …………………………………….. 
…………………ฯ ล ฯ...................... 
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2. คุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา 

2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีขายพสัดุทีส่อบราคาซื้อ ดงักลา่ว 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีน

ชื่อแลว้ หรอืไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ติบคุคลหรอืบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา

หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้

แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 
 3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1   ส่วนที ่1 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิคุคล   

                         (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติ
บคุคล บญัชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุม (ถา้ม)ี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
      (ข) บริษทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นิติบคุคล ใหย้ืน่ส  าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ ัน้ ส  าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส  าเนาสญัญาของการ
เขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่
สญัชาตไิทย กใ็หย้ืน่ส  าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิตบิคุคล ใหย้ืน่เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น (1) 

(4) .................(ระบุเอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯ ที่ด  าเนินการจดัซื้ อเห็นสมควรก าหนด เช่น 
ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ถา้ม)ี เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(5) บญัชเีอกสารส่วนที ่1 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (1) 
    3.2  ส่วนที ่2 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 
         (1) แคตตาลอ็กและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 4.4 

                   (2) หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจใหบ้คุคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 
 
  



 - 5 – 
  

         (3) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 
 
 4.  การเสนอราคา 
              4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคา น้ี โดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ 
ท ัง้สิ้น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ านวนเงนิทีเ่สนอตอ้ง
ระบุตรงกนัท ัง้ตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มกีารขูดลบหรือแกไ้ข หากมกีารขดูลบตกเติม แกไ้ขเปลีย่นแปลงจะตอ้ง
ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ผู ้ เ ส น อ ร า ค า พ ร ้ อ ม ป ร ะ ท ั บ ต ร า  (ถ ้ า มี ) ก า ก ั บ ไ ว ้ ทุ ก แ ห่ ง 
               4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้หถู้กตอ้ง ท ัง้น้ี ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนั   
ทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถ้ือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมท ัง้สิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษมีลูค่าเพิ่มและภาษอีากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ท ัง้ปวง จนกระท ัง่ส่งมอบพสัดุ
ให ้ณ ………………………………………….............. 
  ราคาที่เสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า ..............วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผดิชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด ้
      4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ..............วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สญัญาซื้อขาย  

    4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไป
พรอ้มใบเสนอราคาเพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วน้ีสหกรณฯ์ จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

         ส าหรบัแคตตาลอ็กที่แนบใหพ้ิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ี
อ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามคีวามประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบภายใน .....................วนั นบัตัง้แต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากคณะกรรมการฯ   
        4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ้ีถ่ว้น และเขา้ใจเอกสารสอบราคาท ัง้หมดเสยีก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 
     4.6  ผู เ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบรอ้ย จ่าหนา้ซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่………………..” 
ยืน่ต่อเจา้หนา้ที่รบัซองสอบราคาระหว่าง วนัที่……………………………………………ถงึวนัที่  ………………………………… 
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ ์ณ …………………………………………  

เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รบัซองสอบราคาโดยเดด็ขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาแต่ละรายว่า  

เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรอืไม่ และ
ประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มกีารเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มผูีเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามขอ้  1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคา 
รายนัน้ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิไดร้บัการคดัเลือก และสหกรณ์ฯ  
จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได ้ว่าผูเ้สนอราคารายนัน้ 
เป็นผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นประโยชนต่์อการพจิารณาของสหกรณ ์ และมไิดเ้ป็นผูร้เิริ่มใหม้กีารกระท าดงักลา่ว 

   ผู เ้สนอราคาที่ถูกต ัดรายชื่อออกจากการเป็นผู เ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผู เ้สนอราคาที่มี
ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการ     
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม  

      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิไดร้บัการ     
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ……………………………………………………………ในวนัที่…………………………………………  
ตัง้แต่เวลา............น. เป็นตน้ไป 
       

5.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณาราคา 
     5.1 ในการสอบราคาคร ัง้น้ี สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตดัสินดว้ย.........................(ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย)................... 2 

 5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมคุีณสมบตัิไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไมถู่กตอ้ง
หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รบั
พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจาก  
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั ท ัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณฯ์ เท่านัน้ 

    5.3 สหกรณฯ์ สงวนสทิธไิมพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมม่กีารผ่อนผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
         (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชีผูร้บัเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการรบั

เอกสารสอบราคาของสหกรณ์ฯ  
         (2)  ไมก่รอกชื่อนิตบิคุคล (บคุคลธรรมดา)  หรอืลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ

ท ัง้หมดในใบเสนอราคา 
          (3)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่  าหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ป็น 

สาระส าคญั  หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื่อ
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว ้  

 5.4  ในการตดัสนิการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสหกรณ์ฯ 
มสีิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ สหกรณ์ฯ  
มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาหรอืไม่ท  าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง 
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    5.5 สหกรณฯ์ ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาต า่สุด หรอืราคาหน่ึงราคาใดหรอืราคาทีเ่สนอท ัง้หมด 
กไ็ด ้ และอาจพจิารณาเลอืกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ท ัง้น้ี เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั และใหถ้ือว่า
การตดัสนิของสหกรณ์ฯ เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้รวมท ัง้สหกรณ์ฯ จะพจิารณา
ยกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม 
หากมเีหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อบุคคลธรรมดา
หรอืนิตบิคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

      5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผูเ้สนอราคาที่มีสทิธิไดร้บัการ
คดัเลอืกตามที่ไดป้ระกาศรายชื่อไวต้ามขอ้ 4.6 เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ 
วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ตามขอ้ 
1.5 สหกรณ์ฯ มอี  านาจที่จะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีทิธิไดร้บัการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ้ 
4.6  และสหกรณฯ์ จะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนัน้ เป็นผูท้ิ้งงาน    

 
6.  การท าสญัญาซื้อขาย 
    6.1  ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทาง   

ราชการ นบัแต่วนัที่ท  าขอ้ตกลงซื้อ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบ
สญัญาดงัระบใุนขอ้ 1.3 กไ็ด ้

    6.2  ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทาง 
ราชการ หรือสหกรณ์ฯ เหน็ว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสญัญา
ซื้อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ 1.3  กบัสหกรณฯ์ ภายใน.…….......วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัรอ้ยละ หา้ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ้ ใหส้หกรณ์ฯ ยดึถอืไวใ้นขณะ
ท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 

          (1)  เงนิสด 
                    (2)  เช็คทีธ่นาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  โดยเป็นเชค็ลงวนัที่ทีท่  าสญัญาหรือก่อนหนา้นัน้ไม่เกิน   
3 วนัท าการของทางราชการ 
  (3)  หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบุ 
ในขอ้ 1.4  
  (4)  หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรอืบริษทัเงนิทุน หรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวียนใหส้หกรณ์ฯ ต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4  

          (5)  พนัธบตัรรฐับาลไทย 
    หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการสอบราคา (ผูข้าย)  

พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาซื้อขายแลว้ 
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         7.  อตัราค่าปรบั 
    ค่าปรบัตามแบบสญัญาซื้อขายขอ้ 10 ใหค้ิดในอตัรารอ้ยละ …………… ต่อวนั 

    8.  การรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง 
    ผูช้นะการสอบราคาซึ่งไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาซื้อขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 

แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้ อขายที่ เกิดขึ้ นภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า…………..ปีนบัถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อรบัมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดงัเดิมภายใน
.............. วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
    9.   ขอ้สงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
                9.1 เงนิค่าพสัดุส าหรบัการซื้อคร ัง้น้ีไดม้าจากเงนิงบประมาณประจ าปี   

           การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเมื่อสหกรณ์ฯ ไดร้บัอนุมตัิเงินค่าพสัดุจากงบประมาณ
ประจ าปี แลว้เท่านัน้ 

      9.2 เมือ่สหกรณ์ฯ ไดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซื้ อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งส ัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือใน
เสน้ทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด     
ผูเ้สนอราคาซึง่เป็นผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
                    (1) แจง้การส ัง่หรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นับตัง้แต่วนัที่ผูข้ายส ัง่หรือซื้ อของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื่นได ้

(2) จดัการใหส้ิ่งของที่ซื้อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให ้
บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรอืไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื่น 

           (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาว ี
       9.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ไดค้ดัเลอืกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6 สหกรณ์ฯ จะริบหลกัประกนัซองหรือเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืค า้ประกนัซองทนัท ีและ
อาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอื่น (ถา้มี) รวมท ัง้จะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

     9.4 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเหน็ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้ม)ี 

……………………………… 3 ..…………………………… 
    ………………….(วนั เดอืน ปี)…………………. 
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หมายเหต ุ  1    ค าว่า “สหกรณ์ฯ ” อาจเลอืกใชค้ าอื่น เช่น “ส านกังาน”  ไดต้ามความเหมาะสม  และให ้
                ใชค้ าดงักลา่วในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมด 
                      2  ให ้สหกรณ์ฯ ผูด้  าเนินการสอบราคาเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 

       3   ใหร้ะบชุื่อ สหกรณฯ์  ทีด่  าเนินการสอบราคาพรอ้มประทบัตราชื่อสหกรณฯ์   
      โดยหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุเป็นผูล้งชื่อย่อก ากบัตรา 

     อน่ึง  การก าหนดเงือ่นไขในประกาศและเอกสารสอบราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินการเท่านัน้ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัซื้อ
และจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

    หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ฯค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค 
และวตัถุประสงคข์องการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุนัน้ และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบั 
ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

    การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไมก่่อใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบระหว่างผูย้ืน่เสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั 
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

    การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 



 

หมายเลข                       ตวัอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาจา้ง 

 

ตรา 
สหกรณ์ฯ 

 

ประกาศ.............................................................. 1 
 เรื่อง  สอบราคาจา้ง………………………………………….………………………… 

-------------------------------------- 
 

             ………………………………………………………………………….…………… 1  มีความประสงค์จะสอบราคาจา้ง 
…………………………………………………………………………                
ราคากลางของงาน ก่อสรา้งในการสอบราคาคร ั้ง น้ี  เป็น เงินท ั้งสิ้ น  …………………………………………. บาท 
(……………………………………………………………………………………………………………….)  

 ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งมคุีณสมบตั ิ 2    ดงัต่อไปน้ี 
           1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจา้งงานที่สอบราคาจา้งดงักล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสรา้งประเภท
เดยีวกนักบังานทีส่อบราคาจา้งในวงเงนิ ไมน่อ้ยกว่า ………………………..บาท) 3   
          2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื่อแล ้ว  หรือไม่เป็น     
ผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ   

3. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้ก ัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของ           
ผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้  
          4. ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร ัง้น้ี 
        3 ก าหนดดูสถานที่ ก่อสรา้งในวนัที่  ………………………….………….ระหว่างเวลา………………….น . ถึงเวลา 
………………….น . ณ……..……………….…………………………….……………………..………และก าหนดรับฟังค าชี้ แจง
รายละเอยีดเพิม่เตมิในวนัที…่…………….………………………….. เวลา…………… น. เป็นตน้ไป ณ………………………. 
                 ก าหนดยืน่ซองสอบราคาไดต้ ัง้แต่วนัที ่…………………………………….…..…ถงึวนัที่……………………………… 
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์ฯ ณ…………………………………………………………………………………………………
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที่ …………………………………………..…………  ตัง้แต่เวลา………………….น.  
เป็นตน้ไป  

การสอบราคาคร ัง้น้ี  จะด าเนินการโดยใชจ่้ายจากเงิน ......................................................................
สหกรณฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ไดร้บัอนุมตัิเงินงบประมาณ และในกรณีผูเ้สนอราคาซึ่ง
สหกรณ์ฯ ไดค้ดัเลอืกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ก  าหนด สหกรณ์ฯฯ จะพิจารณาเรียกรอ้งให ้
ชดใชค่้าเสยีหายอื่น (ถา้ม)ี อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผูเ้สนอราคาต า่สุดซึ่งทางสหกรณ์ฯฯ เรียกใหเ้ขา้มาท า
สญัญาแลว้ไมม่าท าสญัญา อนัส่งผลใหส้หกรณฯ์ ตอ้งจา้งกบัผูเ้สนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นตน้  
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          ผูส้นใจตดิต่อขอรบัเอกสารสอบราคา ไดท้ี่…………….………………………………………………..…. ต ัง้แต่บดัน้ี
เป็นตน้ไป จนถงึวนัที ่……………….………………………….…… หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ……………………  
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณฯ์  หรอืตรวจสอบขอ้มลูทางเวบ็ไซตข์อง........................................................... 

                                            
ประกาศ ณ วนัที ่……………………………….………………. 

 
ลงชื่อ 
     (…………………………………………………) 

          ต าแหน่ง…………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ 1   ใหร้ะบชุื่อ สหกรณฯ์ ทีด่  าเนินการจา้ง 
              2 การก าหนดเงือ่นไขคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในประกาศสอบราคาจะตอ้งตรงกบัคุณสมบตัิ 
                ของผูเ้สนอราคาในเอกสารสอบราคา  
              3 ให ้สหกรณ์ฯ ผูอ้อกประกาศเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 
 
การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 

1. ราคากลางของงานก่อสรา้งเป็นราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวใ้น
ประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาจา้ง  
   2. การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา  ใหก้ าหนดตามหนงัสือส านกันายกรฐัมนตร ี 
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2543 เรื่องการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในการจา้ง    
ก่อสรา้ง ซึ่งคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) ไดก้ าหนดแนวทางและวธิีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการด าเนินการสอบ
ราคาจา้งก่อสรา้ง โดยใหส้หกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาปรบัใชต้ามตวัอย่างเอกสารสอบ
ราคาจา้งที ่กวพ. ก าหนด และการก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสรา้งซึ่งจะก าหนดได ้
ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการตามนัยมติคณะรฐัมนตรี แจง้โดยหนังสือ
ส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0202/ว 1 ลงวนัที ่3 มกราคม 2537  
       อน่ึง  การก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการเท่านัน้ ท ัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ ์เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ย
การจดัซื้อและจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

     หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ฯค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซื้ อจดัจา้งพสัดุนั้น และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพ ัสดุให ้
ใกลเ้คียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  
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    การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไมก่่อใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบระหว่างผูย้ืน่เสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั    
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

    การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
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เอกสารสอบราคาจา้ง เลขที่ ………………. 
  การจา้ง…………………………………(ระบุช่ืองานที่จา้ง).……………………………………………. 

   ตามประกาศ..............(ระบช่ืุอสหกรณ์ฯที่ออกประกาศ)...........................                                               
ลงวนัที่………………………………………….. 
------------------------------------------------- 

 
.........…………….....(ระบชุื่อ สหกรณ์ฯ ทีอ่อกประกาศ)...........................   ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า ”สหกรณฯ์" 

1 มคีวามประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง…………………………………………………………………………………..………………… 
ณ …………………………………………………………………….  โดยมขีอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
         1.1 ขอบเขตงานก่อสรา้ง/แบบงานก่อสรา้ง……………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.2  แบบใบเสนอราคา 
    1.3  แบบสญัญาจา้ง 
    1.4  แบบหนงัสอืค า้ประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 

              1.5  บทนิยาม 
                    (1) ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
                    (2) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
              1.6  แบบบญัชเีอกสาร 
                    (1) บญัชเีอกสารส่วนที ่1 
                    (2) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 
              1.7  แบบหนงัสอืมอบอ านาจ  
                2   1.8  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการก่อสรา้งท ัว่ไป 

1.9 …………………………………………………………………………. 
                                  ………………………ฯลฯ ……………………… 
 

2.  คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
    2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีส่อบราคาจา้ง 

              2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีถ่กูระบชุื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้ 
เวยีนชื่อแลว้  หรอืไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิุคคลหรือบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
              2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา 
หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร ัง้น้ี   ตามขอ้ 1.6 
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2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย     
เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 

            2 2.5  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานที่สอบราคาจา้งใน วงเงนิ 
ไม่นอ้ยกว่า ………………………..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสหกรณ์ฯหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบญัญตัิให ม้ีฐานะเป็นราชการส่วนทอ้งถิ่น    
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนทีส่หกรณฯ์เชื่อถอื 
 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอ

ราคา เป็น 2 ส่วน  คือ   
              3.1  ส่วนที ่1  อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี  
                   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิคุคล   
                        (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน      
นิตบิคุคล  บญัชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูม้อี  านาจควบคุม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                        (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิต ิ   
บุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุมและบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พรอ้ม  
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง                                                                                                                  
          (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นิติบคุคล ใหย้ืน่ส  าเนาบตัร 
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ ัน้ ส  าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้ม)ี ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พรอ้มท ัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                   (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ส  าเนาสญัญาของการ 
เขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู ร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่
สญัชาติไทย  ก็ใหย้ื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ื่นเอกสารตามที่ระบุไวใ้น  (1)  
        (4)  ……..…………..…………. (ระบุเอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯ ผูอ้อกประกาศเห็นสมควรก าหนด 
เช่น หนงัสือแสดงหลกัฐานทางการเงนิ ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิ่ม  (ถา้ม)ี เป็นตน้) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                   (5)  บญัชเีอกสารส่วนที ่1  ทัง้หมดตามแบบในขอ้ 1.7 (1) 
              3.2  ส่วนที ่2 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 

         (1) หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจ       
ใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

         2  (2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงานและส าเนาสญัญาพรอ้มท ัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชก้รณีที่มกีาร
ก าหนดผลงานตามขอ้ 2.5 เท่านัน้) 

         (3) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.7 (2) 
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 4.  การเสนอราคา    

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมม่เีงือ่นไข   
ใด ๆ ท ัง้สิ้น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงนิที่
เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัท ัง้ตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข ห ากมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข  
เปลีย่นแปลงจะตอ้งลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไวด้ว้ยทกุแห่ง 

     4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปรมิาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสรา้งใหค้รบถว้น 
         ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ท ัง้น้ีราคารวมที่เสนอ
จะตอ้งตรงกนัท ัง้ตวัเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนัใหถ้อืตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคา
รวมท ัง้สิ้นซึง่รวมค่าภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษอีากรอื่น  และค่าใชจ่้ายท ัง้ปวงไวแ้ลว้ 

          ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า………………วนั นบัแต่วนัยื่นซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผดิชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด ้
               4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบแลว้ เสร็จไม่เกิน…………………. วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสญัญาจา้ง หรอืวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากสหกรณฯ์ใหเ้ริ่มท างาน  2 
               4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาท ัง้หมดเสยีก่อนทีจ่ะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 
               4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาพรอ้มบญัชรีายการก่อสรา้ง ซึง่ตอ้งแสดงรายการก่อสรา้ง 
โดยตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท ัง้ก าไรไว ด้ว้ย  ที่ปิดผนึกซองเรียบรอ้ย  
จ่าหนา้ซองถงึ  “ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ” โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาจา้งเลขที่               ” ยืน่ต่อเจา้หนา้ทีต่ ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  ถงึวนัที่………………………………………….. 
ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์ ณ. ………………………………………..………..………….. ซองใบเสนอราคาใหร้ะบุชื่อ
บคุคลหรอืนิตบิุคคลทีย่ื่นเสนอราคา  โดยซองสอบราคาทีย่ื่นและไดล้งทะเบยีนรบัซองไวแ้ลว้  สหกรณ์ฯ สงวนสทิธิ์
ทีจ่ะไมใ่หถ้อนคืนไมว่่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้น 
                   เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไมร่บัซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นตามขอ้ 1.6 (1)  ณ วนัเปิดซองสอบราคา หรือไม ่ 
และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธิไดร้บัการคดัเลอืกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา 
          หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มกีารเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มผูีเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 (2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคา
รายนัน้ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีทิธิไดร้บัการคดัเลือก  และสหกรณ์ฯจะ
พจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน   เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้่าผูเ้สนอราคารายนัน้เป็น
ผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นประโยชนต่์อการพจิารณาของทางสหกรณฯ์ และมไิดเ้ป็นผูร้เิริ่มใหม้กีารกระท าดงักลา่ว 
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        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคา ทีม่สีทิธไิดร้บัการ 
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ……………………….……………………………………. ในวนัที่………………………………………..  
ตัง้แต่เวลา………………………น. เป็นตน้ไป   
 
          5.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณาราคา 
              5.1 ในการสอบราคาคร ัง้น้ี สหกรณฯ์ จะพจิารณาตดัสนิดว้ย……………….…………(ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย) 2 

     5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมคุีณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง 
หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถกูตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รบั
พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย หรื อที่ผิดพลาดไปจาก 
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั ท ัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจ ะเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณฯ์ เท่านัน้ 
                5.3  สหกรณฯ์ สงวนสทิธไิมพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมม่กีารผ่อนผนัในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

           (1)  ไมป่รากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชีผูร้บั/ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรบั
เอกสารสอบราคาของสหกรณ์ฯ 

           (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) 2 หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด
หรอืท ัง้หมดในใบเสนอราคา 
                     (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก  าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคญั 
หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสยีเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
                     (4)  ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง โดยผูเ้สนอราคามไิดล้งลายมอื
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว ้
                 5.4 ในการตดัสนิการสอบราคาหรอืในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืสหกรณ์ฯ  
มสีิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้สหกรณ์ฯ  
มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาหรอืไม่ท  าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไม่ถกูตอ้ง 
               5.5 สหกรณ์ฯ ทรงไวซ้ึ่งสทิธิที่จะไม่รบัราคาต า่สุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอท ัง้หมดก็ได ้
และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลกิการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ท ัง้น้ี  เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็นส าคญั และใหถ้ือว่า   
การตดัสนิของสหกรณ์ฯเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้ รวมท ัง้สหกรณ์ฯจะพจิารณา
ยกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม  
หากมเีหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อบุคคลธรรมดา
หรอืนิตบิคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
 
 
 
 



- 8 - 
 

             ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาต า่สุด เสนอราคาต า่จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได ้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอืสหกรณ์ฯจะใหผู้เ้สนอราคานัน้ชี้แจงและแสดงหลกัฐานที่ท  าใหเ้ชื่อไดว้่าผูเ้สนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟงัได ้สหกรณ์ฯมสีทิธทิี่จะไม่รบั
ราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ 
                5.6  ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บัการ
คดัเลอืกตามทีไ่ดป้ระกาศรายชื่อไว ้ ตามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ 
วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามขอ้ 1.6 สหกรณฯ์มอี านาจทีจ่ะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ้ 4.5  และสหกรณฯ์จะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนัน้เป็นผูท้ิ้งงาน    
 
            6.  การท าสญัญาจา้ง 

      ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัสหกรณ์ฯ ภายใน     
…………วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั รอ้ยละหา้ ของราคา
ค่าจา้งทีส่อบราคาได ้ใหส้หกรณฯ์ยดึถอืไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

      6.1 เงนิสด 
                6.2 เช็คที่ธนาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท  าสญัญาหรือก่อนหนา้นัน้ไม่เกิน 3 
วนัท าการของทางราชการ 

      6.3 หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (2) 
      6.4 หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืบริษทัเงนิทุน หรอืบรษิทั

เงินทุนหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวียนใหส้หกรณ์ฯต่างๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (2) 
                6.5  พนัธบตัรรฐับาลไทย 

           หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการสอบราคา          
(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
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          2 7.  ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
      สหกรณฯ์จะจ่ายเงนิค่าจา้ง โดยแบง่ออกเป็น………………งวด  ดงัน้ี  

                งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงนิในอตัรารอ้ยละ…………………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………………………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………วนั นบัถดัจากวนัที่ลงนามในสญัญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้ 
       งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงนิในอตัรารอ้ยละ…………………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………………………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………วนั นบัถดัจากวนัที่ลงนามในสญัญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้ 
                         ………………………………. ฯลฯ …………………………………. 
     งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ….…………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………..………………………………  ตลอดจนไดป้ฏบิตัิงานใหเ้สร็จเรียบรอ้ยตามแบบ รายการ สญัญา รวมท ัง้ท า
สถานทีก่่อสรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย  และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรียบรอ้ยแลว้  
 

8.  อตัราค่าปรบั 
      ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งขอ้ 17 จะก าหนดในอตัรารอ้ยละ………………ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 
 

           9.  การรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง 
      ผูช้นะการสอบราคาซึ่งไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสญัญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3  

แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………….เดือน      
…..………..ปี นบัถดัจากวนัที่สหกรณ์ฯไดร้บัมอบงาน โดยผูร้บัจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดงัเดิม
ภายใน…………………. วนั  นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 
 10.  ขอ้สงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 10.1  เงนิค่าจา้งส าหรบังานจา้งคร ัง้น้ี ไดม้าจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. …………………. 
       การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเมือ่สหกรณ์ฯ ไดร้บัอนุมตัเิงนิค่าก่อสรา้งจากงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. ………………….  แลว้เท่านัน้ 
                                         ราคากลางของงานก่อสรา้งในการสอบราคาคร ัง้น้ี เป็นเงนิท ัง้สิ้น……………..………………. บาท 
(……………………………………………………………………………………………………………….) 
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                 10.2  เมือ่สหกรณฯ์ ไดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งตามสอบราคา 
จา้งแลว้  ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งส ัง่หรอืน าสิ่งของมาเพือ่งานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเขา้มา
โดยทางเรือในเสน้ทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซึง่เป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

              (1) แจง้การส ัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ     
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูร้บัจา้งส ัง่หรือซื้อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที ่    
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื่นได ้
                        (2)  จดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย   หรอืเรอืทีม่สีทิธเิช่นเดยีวกบัเรอืไทย    
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี  
ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรอืไทย  ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเป็นของ
ทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่น 

    (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏบิตัิตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ    
ส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี
                 10.3  ผูเ้สนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทาง
สหกรณ์ฯ ก าหนดดงัระบุในขอ้ 6 สหกรณ์ฯจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือค า้ประกนัซอง
ทนัทแีละอาจพจิารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื่น (ถา้ม)ี รวมท ัง้จะพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของ
ทางราชการ 
                 10.4  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม  
แบบของทางราชการทีส่  านกังานอยัการสูงสุดพจิารณา  

 
            11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

       เมือ่สหกรณ์ฯไดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสรา้งตามประกาศน้ี
แลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏบิตัิงานก่อสรา้งดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้่านการทดสอบ    
มาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………………………………….. 2  หรือผูม้ีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทยีบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ 2 ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ …………………… 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมช่ีางจ านวนอย่างนอ้ย 1 คน  ดงัต่อไปน้ี 
                  11.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  11.2 …………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………ฯลฯ…………………………………………… 
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             13.  การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้งผูร้บัจา้งพึงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได ้
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งคดั 

……………………………… 3 ..…………………………… 
    ………………….(วนั เดอืน ปี)…………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุ  1    ค าว่า “สหกรณ์ฯ” อาจเลอืกใชค้ าอื่น เช่น “ส านกังาน”  ไดต้ามความเหมาะสม  และให ้
                ใชค้ าดงักลา่วในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมด 
                      2  ให ้สหกรณ์ฯ ผูด้  าเนินการสอบราคาเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 

       3   ใหร้ะบชุื่อสหกรณ์ฯ ทีด่  าเนินการสอบราคาพรอ้มประทบัตราชื่อสหกรณฯ์  
      โดยหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุเป็นผูล้งชื่อย่อก ากบัตรา 

 
การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 

1. ราคากลางของงานก่อสรา้งเป็นราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวใ้น
ประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาจา้ง  
   2. การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา ใหก้ าหนดตามหนงัสือส านกันายกรฐัมนตร ี    
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2543 เรื่องการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในการจา้ง    
ก่อสรา้ง ซึ่งคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) ไดก้ าหนดแนวทางและวธิีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการด าเนินการสอบ
ราคาจา้งก่อสรา้ง โดยใหส้หกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาปรบัใชต้ามตวัอย่างเอกสารสอบ
ราคาจา้งที ่กวพ. ก าหนด และการก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสรา้งซึ่งจะก าหนดได ้
ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการตามนัยมติคณะรฐัมนตรี แจง้โดยหนังสือ
ส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0202/ว 1 ลงวนัที ่3 มกราคม 2537  
  3. ใหก้ าหนดรายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง ตามลกัษณะงานและ
หลกัวชิาช่างก าหนด  
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      อน่ึง  การก าหนดเงือ่นไขในประกาศและเอกสารสอบราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเ ป็นแนวทาง 
ในการด าเนินการเท่านัน้ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการ 
จดัซื้อและจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

    หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ฯค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค 
และวตัถุประสงคข์องการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุนัน้ และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบั 
ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

    การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไมก่่อใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบระหว่างผูย้ืน่เสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั   
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

    การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุม่เกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ 
 

 

ตรา 
สหกรณ์ 

 

ประกาศ.............................................................. 1 
 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ………………………………………….……………………… 

-------------------------------------- 
 

             ………………………………………………………………………….…………… 1  มี ค ว าม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
ประกวดราคาซื้อ …………………………………………………………..รวม…………….รายการ  ตามรายการ ดงัน้ี 

5. ....................................................................... จ านวน.................................. 
6. ....................................................................... จ านวน.................................. 
7. ....................................................................... จ านวน.................................. 
8. ....................................................................... จ านวน..................................  

 ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งมคุีณสมบตั ิ 2    ดงัต่อไปน้ี 
           1. เป็นผูม้อีาชพีขายพสัดุทีป่ระกวดราคาซื้อดงักลา่ว   
          2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื่อแลว้ หรือไม่เป็น      
ผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ   

3. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอ
ราคาไดม้ ีค าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้  
          4. ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อคร ัง้น้ี 

ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวนัที่ …………………………………….……..…  ระหว่างเวลา………………….น. 
ถึงเวลา………………….น. ณ…………………………………………………………………………………………………และก าหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ่…………………………………………………  ตัง้แต่เวลา………………….น.  เป็นตน้ไป    
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          ผูส้นใจติดต่อขอรบั/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ………………...….บาท 3 ไดท้ี่…………….………… 
……………………………………..…..…. ระหว่างวนัที่ ………………………….……… ถึงวนัที่ ……………….…………………… 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข …………………………………….ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์   

                                           ประกาศ ณ วนัที ่……………………………….………………. 
 
ลงชื่อ 
     (…………………………………………………) 

          ต าแหน่ง…………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ 1    ใหร้ะบุชื่อ สหกรณ ์ทีด่  าเนินการจดัซื้อ 
              2  การก าหนดเงือ่นไขคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในประกาศประกวดราคาจะตอ้งตรงกบัคุณสมบตัิ 
                 ของผูเ้สนอราคาในเอกสารประกวดราคา  
              3  ใหส้หกรณผู์อ้อกประกาศเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 
 
การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 
    การก าหนดระยะเวลาด าเนินการในการประกาศ การใหห้รือขายเอกสารประกวดราคา กา รยื่น
ซองประกวดราคาตอ้งด าเนินการตามค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ ์เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัซื้อและ
จดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
       อน่ึง  การก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินการ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการ
จดัซื้อและจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
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เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่........... 
การซื้อ..................(ระบปุระเภท/ชนิดของพสัดุที่ซื้ อ)............ 

ตามประกาศ....................(ระบช่ืุอสหกรณ์ที่ออกประกาศ)................ 
ลงวนัที่............................................................ 

------------------------------------------------- 
 

.......................(ระบชุื่อส่วนราชการทีอ่อกประกาศ)....................ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า "สหกรณ"์ 1 มคีวาม
ประสงคจ์ะประกวดราคาซื้อ........................................................ ตามรายการ ดงัน้ี   

5 ....................................................................... จ านวน.................................. 
6 ....................................................................... จ านวน.................................. 
7 ....................................................................... จ านวน.................................. 
8 ....................................................................... จ านวน..................................  

ซึง่พสัดุทีจ่ะซื้อน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใชง้านไดท้นัท ี
และมคุีณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาฉบบัน้ี โดยมขีอ้แนะน า และขอ้ก าหนด      
ดงัต่อไปน้ี 
 

3. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
3.1 รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
3.2 แบบใบเสนอราคา 
3.3 แบบสญัญาซื้อขาย 
3.4 แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

(1) หลกัประกนัซอง 
(2) หลกัประกนัสญัญา 

3.5 บทนิยาม 
(3) ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
(4) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

3.6 แบบบญัชเีอกสาร 
(6) บญัชีเอกสารส่วนที ่1 
(7) บญัชีเอกสารส่วนที ่2 

3.7 …………………………………….. 
…………………ฯ ล ฯ...................... 
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4. คุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา 
2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อ 
2.6 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีน

ชื่อแลว้ หรอืไมเ่ป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ติบคุคลหรอืบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
2.7 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวด

ราคาหรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 
2.8 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้

แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 
   
        3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1   ส่วนที ่1 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 
(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิคุคล   

                         (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน 
นิตบิคุคล บญัชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
      (ข) บริษทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจควบคุมและบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 
  (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิช่นิติบคุคล ใหย้ืน่ส  าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ ัน้ ส  าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(8) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส  าเนาสญัญาของการ
เขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่
สญัชาตไิทย กใ็หย้ืน่ส  าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอืผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิตบิคุคล ใหย้ืน่เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น (1) 

(9) .................(ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ด  าเนินการจดัซื้อเห็นสมควรก าหนด เช่น 
หนงัสอืแสดงหลกัฐานทางการเงนิ ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นตน้)............ 

(10) บญัชเีอกสารส่วนที ่1 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (1) 
    3.2  ส่วนที ่2 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 
         (1) แคตตาลอ็กและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 4.4 

                   (2) หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจใหบ้คุคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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          (3) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 

          (4) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 
 
  4.  การเสนอราคา 
              4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไข   
ใด ๆ ท ัง้สิ้น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จ านวนเงนิ 
ที่ เสนอตอ้งระบุตรงก ันท ั้งต ัว เลขและตัวอ ักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบตกเติม  
แก ้ไข เป ลี่ ย น แปล งจะต ้อ งล งล ายมื อ ชื่ อ ผู ้เสน อ ราค าพ ร ้อ มป ระท ับ ต รา (ถ ้ามี ) ก าก ับ ไว ทุ้ ก แ ห่ ง 
               4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้หถู้กตอ้ง ท ัง้น้ี ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนั   
ทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถ้ือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมท ัง้สิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษมีลูค่าเพิ่มและภาษอีากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ท ัง้ปวง จนกระท ัง่ส่งมอบพสัดุ
ให ้ณ ………………………………………….............. 
  ราคาที่เสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า ..............วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผดิชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด ้
      4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ..............วนั นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซื้อขาย  

    4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไป
พรอ้มใบเสนอราคาเพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วน้ีสหกรณจ์ะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

         ส าหรบัแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย 
ผูม้ีอ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ื่นเสนอจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ตรวจสอบ
ภายใน ......................วนั   
        4.5  ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ้ี่ถว้น และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาท ัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา 
     4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคาทีปิ่ดผนึกซองเรียบรอ้ย จ่าหนา้ซองถงึ .........…………….....   
............................................โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.…………….......” 
ยืน่ต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา ในวนัที่.......................……………….ระหว่างเวลา..…................น.  
ถึง..………….............น. ณ............................……………………………………….. ซองใบเสนอราคาใหร้ะบุชื่อนิติบุคคล
ที่ยื่นเสนอราคา  โดยซองประกวดราคาที่ยื่นและไดล้งทะเบียนรบัซองไวแ้ลว้  สหกรณ์สงวนสทิธิ์ที่จะไม่ใหถ้อนคืน
ไมว่่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้น 

เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้จะไม่รบัซองประกวดราคาโดยเดด็ขาด 
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา
แต่ละรายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาหรอืไม ่และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีทิธไิดร้บัการคดัเลอืกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มกีารเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า  มผูีเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตดัรายชื่อ    
ผูเ้สนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิไดร้บัการคดัเลอืก และ
สหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้่าผูเ้สนอราคา 
รายนัน้เป็นผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางสหกรณ์ และมไิดเ้ป็นผูร้ิเริ่มใหม้กีารกระท า   
ดงักลา่ว 

   คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิ
ไดร้บัการคัดเลือกดังกล่าวขา้งตน้ ณ ..........................................ในวนัที่ .................................  ตั้งแต่เวลา
............น. เป็นตน้ไป 
       

5.  หลกัประกนัซอง 
    ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพรอ้มกบัการยืน่ซองประกวดราคา โดยใชห้ลกัประกนั 

อย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี จ านวน.............................บาท  (……………………………………….) 
    5.1 เงนิสด 
    5.2 เชค็ที่ธนาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ ์โดยเป็นเชค็ลงวนัที่ที่ยืน่ซองประกวดราคาหรอืก่อน 

หนา้นัน้ไม่เกนิ 3 วนัท าการของทางราชการ 
    5.3  หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (1) 
    5.4  หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงนิทุนหรือบรษิทั

เงนิทุนหลกัทรพัย ์ ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวยีนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (1) 
     5.5  พนัธบตัรรฐับาลไทย 

    หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี สหกรณ์จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ า้ประกนัภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่
ไดพ้จิารณาในเบื้องตน้เรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายทีค่ดัเลอืกไวซ้ึง่เสนอราคาต า่สุดไมเ่กิน 3 ราย จะคืนให ้
ต่อเมือ่ไดท้  าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืเมือ่ผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 

     การคืนหลกัประกนัซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มดีอกเบี้ย 
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6.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณาราคา 
     6.1 ในการประกวดราคาคร ัง้น้ี สหกรณ์จะพิจารณาตดัสินดว้ย...................….....(ราคารวม/ราคาต่อ  
รายการ/ราคาต่อหน่วย)................... 2 

6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมคุีณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรอืยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไมถู่กตอ้ง
หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจะไม่รบัพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพยีงเลก็นอ้ย หรือ
ผดิพลาดไปจากเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิช่สาระส าคญั ท ัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชนต่์อสหกรณ์เท่านัน้ 

    6.3 สหกรณส์งวนสทิธไิมพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมม่กีารผ่อนผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
         (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชีผูร้บัเอกสารประกวดราคา หรือในหลกัฐานการรบั

เอกสารประกวดราคาของสหกรณ ์
 (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด 

หรอืท ัง้หมดในใบเสนอราคา 
         (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่ก  าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระส าคญั  

หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสยีเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื่อ
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว ้  

 6.4  ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือสหกรณ์มสีิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้ สหกรณม์สีทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาหรอืไมท่  าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไม่ถกูตอ้ง 

    6.5 สหกรณ์ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต า่สุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอท ัง้หมดก็ได ้ 
และอาจพิจารณาเลอืกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวด
ราคาโดยไม่พิจารณาจดัซื้อเลยก็ได ้สุดแต่จะพจิารณา ท ัง้น้ี เพื่อประโยชนข์องสหกรณ์เป็นส าคญั และใหถ้อืว่าการ
ตดัสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ มไิด ้รวมท ัง้สหกรณ์จะพิจารณายกเลกิ  
การประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมเีหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ื่อบุคคลธรรมดา
หรอืนิตบิคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
               6.7  หากผูมี้ความประสงคจ์ะเขา้ยื่นซองประกวดราคาเห็นว่า  เงื่อนไขและรายละเอียดในการซื้ อ   
คร ัง้น้ีไม่เป็นธรรม  ใหท้ าหลกัฐานเป็นหนังสอืขอความเป็นธรรมไดก้่อนก าหนดวนัยื่นซองไม่นอ้ยกว่า……………วนั
ท าการ  ถา้พน้ก าหนดน้ีแลว้สหกรณ์จะไม่รบัพจิารณาค ารอ้งใด ๆ ทัง้สิ้น  2 
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7.  การท าสญัญาซื้อขาย 
    7.1  ในกรณีที่ผูช้นะการประกวดราคาสามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทาง

ราชการ นบัแต่วนัทีท่  าขอ้ตกลงซื้อ สหกรณ์จะพจิารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญา
ดงัระบใุนขอ้ 1.3 กไ็ด ้

    7.2  ในกรณีที่ผูช้นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของ
ทางราชการ หรือสหกรณเ์หน็ว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืตามขอ้ 7.1 ผูช้นะการประกวด  ราคาจะตอ้งท า
สญัญาซื้อขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัสหกรณ์ภายใน.........วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัรอ้ยละ หา้ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาไดใ้หส้หกรณ์ยึดถือไว ้
ในขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 

          (1)  เงนิสด 
          (2)  เช็คที่ธนาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท  าสญัญาหรือก่อนหนา้นัน้ ไม่เกิน  

3 วนัท าการของทางราชการ 
  (3)  หนังสือค ้าประก ันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประก ันด ังระบุใน         
ขอ้ 1.4 (2) 
  (4)  หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรอืบริษทัเงนิทุน หรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวยีนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (2) 

          (5)  พนัธบตัรรฐับาลไทย 
          หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการประกวดราคา 

(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาซื้อขายแลว้ 
 
         8.  อตัราค่าปรบั 

    ค่าปรบัตามแบบสญัญาซื้อขายขอ้ 10 ใหค้ิดในอตัรารอ้ยละ …………… ต่อวนั 
 
    9.  การรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง 

    ผูช้นะการประกวดราคาซึ่งไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื หรือท าสญัญาซื้อขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 
แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า………ปี 
นบัถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อรบัมอบ โดยผูข้ายตอ้งรบีจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดงัเดิมภายใน............ วนั  นบัถดั
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
    10.   ขอ้สงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
                10.1  เงนิค่าพสัดุส าหรบัการซื้อคร ัง้น้ีไดม้าจากเงนิงบประมาณประจ าปี   

             การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเมือ่สหกรณไ์ดร้บัอนุมตัเิงนิค่าพสัดุจากงบประมาณ 
ประจ าปี แลว้เท่านัน้ 
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      10.2 เมื่อสหกรณ์ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซื้อสิ่งของตามประกวด
ราคาซื้อแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งส ัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือ
ในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผูเ้สนอราคาซึง่เป็นผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 

(1) แจง้การส ัง่หรอืน าสิง่ของทีซ่ื้อขายดงักลา่วเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผูข้ายส ัง่หรอืซื้อของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็น
ของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได ้

(2) จดัการใหส้ิ่งของที่ซื้อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกบั 
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ  
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น 
หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่น 

             (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาว ี
         10.3 ผูเ้สนอราคาซึ่งสหกรณ์ไดค้ดัเลอืกแลว้ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์
ก าหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ 7 สหกรณจ์ะรบิหลกัประกนัซองหรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืค า้ประกนัซองทนัท ีและอาจ
พจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื่น (ถา้ม)ี รวมท ัง้จะพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 

      10.4 สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม    
ความเหน็ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้ม)ี 
 
 

……………………………… 3 ..…………………………… 
    ………………….(วนั เดอืน ปี)…………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หมายเหต ุ  1    ค าว่า “สหกรณ์” อาจเลอืกใชค้ าอื่น เช่น “ส านกังาน” ไดต้ามความเหมาะสม  และให ้
                ใชค้ าดงักลา่วในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมด 
                      2  ใหส้หกรณผู์ด้  าเนินการประกวดราคาเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 

       3   ใหร้ะบชุื่อสหกรณ์ที่ด  าเนินการประกวดราคาพรอ้มประทบัตราชื่อสหกรณ ์ 
      โดยหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุเป็นผูล้งชื่อย่อก ากบัตรา 

      อน่ึง  การก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินการ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการ
จดัซื้อและจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
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หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค และ
วตัถุประสงคข์องการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุนัน้ และหา้มมใิหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยี่หอ้ใด
ยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไม่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ื่นเสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั  
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ตวัอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจา้ง 
 

 

ตรา 
สหกรณ์  

ประกาศ.............................................................. 1 
 เรื่อง  ประกวดราคาจา้ง………………………………………….………………………… 

-------------------------------------- 
 

             ………………………………………………………………………….…………… 1  มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง 
……………………………………………………………………  
               ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาคร ัง้น้ี เป็นเงนิท ัง้สิ้น …………………………………………. บาท 
(……………………………………………………………………………………………………………….)  
 ผูม้สีทิธเิสนอราคาจะตอ้งมคุีณสมบตั ิ 2    ดงัต่อไปน้ี 
           1. เป็นนิติบคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานที่ประกวดราคาจา้งดงักลา่ว (ซึ่งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกนักบั
งานทีป่ระกวดราคาจา้งในวงเงนิ ไมน่อ้ยกว่า ………………………..บาท) 3   
          2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื่อแลว้  หรือไม่เป็นผูท้ี่
ไดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิคุคลหรอืบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ   

3. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอ
ราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้  
          4. ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไมเ่ป็นผูก้ระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งคร ัง้น้ี 
        3 ก าหนดดูสถานที่ ก่อสรา้งในว ันที่  ………………………….………….ระหว่างเวลา………………….น . ถึงเวลา 
………………….น. ณ  ……..……………….…………………………….……………………..………   และก าหนดรบัฟงัค าชี้แจง
รายละเอยีดเพิม่เตมิในวนัที…่…………….……………..……………………….. เวลา……………………. น.  เป็นตน้ไป 
                 ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวนัที่ …………………………………….……..…  ระหว่างเวลา………………….น. 
ถึงเวลา………………….น. ณ…………………………………………………………………………………………………และก าหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวนัที ่…………………………………………………  ตัง้แต่เวลา………………….น.  เป็นตน้ไป    
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          ผูส้นใจติดต่อขอรบั/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ………………...….บาท 3 ไดท้ี่…………….………… 
……………………………………..…..…. ระหว่างวนัที่ ………………………….……… ถึงวนัที่ ……………….…………………… 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข …………………………………….ในวนัและเวลาท าการของสหกรณ์   

                                           ประกาศ ณ วนัที ่……………………………….………………. 
 
ลงชื่อ 
     (…………………………………………………) 

          ต าแหน่ง…………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ 1    ใหร้ะบชุื่อ สหกรณ ์ทีด่  าเนินการจา้ง 
              2  การก าหนดเงือ่นไขคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในประกาศประกวดราคาจะตอ้งตรงกบัคุณสมบตัิ 
                 ของผูเ้สนอราคาในเอกสารประกวดราคา  
              3  ใหส้หกรณผู์อ้อกประกาศเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 
 
การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 
   1. ราคากลางของงานก่อสรา้งเป็นราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวใ้น
ประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาจา้ง  
   2. การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา  ใหก้ าหนดตามหนงัสือส านกันายกรฐัมนตร ี 
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2543 เรื่องการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในการจา้ง    
ก่อสรา้ง ซึ่งคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) ไดก้ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการด าเนินการ
ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง โดยใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาปรบัใชต้ามตวัอย่าง
เอกสารประกวดราคาจา้งที่ กวพ. ก าหนด และการก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสรา้ง
ซึง่จะก าหนดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ หรือวงเงนิประมาณการตามนยัมติคณะรฐัมนตรี แจง้โดย
หนงัสอืส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0202/ว 1 ลงวนัที ่3 มกราคม 2537  
   3. การก าหนดระยะเวลาด าเนินการในการประกาศ การใหห้รอืขายเอกสารประกวดราคา การยื่น
ซองประกวดราคาตอ้งด าเนินการตามค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ ์เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัซื้อและ
จดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560  
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อน่ึง  การก าหนดเงือ่นไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น แนวทางใน
การด าเนินการ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจดัซื้อและ  
จดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค และ
วตัถุประสงคข์องการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุนัน้ และหา้มมใิหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยี่หอ้ใด
ยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไม่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ื่นเสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั   
ธรรมาภบิาลทีด่ ี

การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
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เอกสารประกวดราคาจา้ง เลขที่ ………………. 
  การจา้ง…………………………………(ระบุช่ืองานที่จา้ง).……………………………………………. 

   ตามประกาศ..............(ระบช่ืุอ สหกรณ์ฯ ที่ออกประกาศ)...........................    
ลงวนัที่………………………………………….. 
------------------------------------------------- 

 
.........…………….....(ระบชุื่อสหกรณ์ทีอ่อกประกาศ)...........................   ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า ”สหกรณ"์ 1 มี

ความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง…………………………………………………………………………………..………………… 
ณ …………………………………………………………………….  โดยมขีอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 
         1.1 ขอบเขตงานก่อสรา้ง/แบบงานก่อสรา้ง……………………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.2  แบบใบเสนอราคา 
    1.3  แบบสญัญาจา้ง 
    1.4  แบบหนงัสอืค า้ประกนั 
          (1) หลกัประกนัซอง 
          (2) หลกัประกนัสญัญา 

              1.5  บทนิยาม 
                    (1) ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
                    (2) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
              1.6  แบบบญัชเีอกสาร 
                    (1) บญัชเีอกสารส่วนที่ 1 
                    (2) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 

1.7 แบบหนงัสอืมอบอ านาจ  
                2   1.8  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการก่อสรา้งท ัว่ไป 

1.9 …………………………………………………………………………. 
                                  ………………………ฯลฯ ……………………… 
 

2.  คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
    2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาจา้ง 

              2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูท้ีถ่กูระบชุื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื่อ
แลว้หรอืไมเ่ป็นผูท้ี่ไดร้บัผลของการส ัง่ใหนิ้ตบิคุคลหรอืบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
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              2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวด
ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งคร ัง้น้ี    
ตามขอ้ 1.6 

2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย     
เวน้แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 
            2 2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลและมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งใน 
วงเงิน ไม่นอ้ยกว่า ………………………..บาท    และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบญัญตัิใหม้ีฐานะเป็นราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานเอกชนทีส่หกรณ์เชื่อถอื 
 

3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอ

ราคา เป็น 2 ส่วน  คือ   
              3.1  ส่วนที ่1  อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี (ไมต่อ้งผนึกซอง) 
                   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิคุคล   
                        (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน      
นิตบิคุคล  บญัชรีายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูม้อี  านาจควบคุม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                        (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิต ิ   
บุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี  านาจควบคุมและบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ พรอ้ม  
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง                                                                                                                  
                   (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ส  าเนาสญัญาของการ 
เขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่
สญัชาติไทย  ก็ใหย้ื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ื่นเอกสารตามที่ระบุไวใ้น  (1)  
        (3)  ……..…………..…………. (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการผูอ้อกประกาศเห็นสมควรก าหนด 
เช่น หนงัสอืแสดงหลกัฐานทางการเงนิ ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ เป็นตน้) 
                   (4)  บญัชเีอกสารส่วนที ่1  ทัง้หมดตามแบบในขอ้ 1.6 (1) 
              3.2  ส่วนที ่2 อย่างนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัต่อไปน้ี 

         (1) หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจ ให ้
บคุคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                   (2) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5  (ใหน้ ามายืน่แยกต่างหากจากเอกสารส่วนที ่1 และส่วนที ่2) 

      2  (3) ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงานและส าเนาสญัญาพรอ้มท ัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชก้รณีที่มกีาร
ก าหนดผลงานตามขอ้ 2.5 เท่านัน้) 

(3) บญัชเีอกสารส่วนที ่2 ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 
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 4.  การเสนอราคา    

4.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มเีงือ่นไข  
ใด ๆ ท ัง้สิ้น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อของผู เ้สนอราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงนิที่
เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัท ัง้ตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข  
เปลี่ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาพรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง ผูเ้สนอราคาจะตอ้ง
กรอกปรมิาณวสัดุและราคาในบญัชรีายการก่อสรา้งใหค้รบถว้น 

         ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ท ัง้น้ีราคารวมที่เสนอ
จะตอ้งตรงกนัท ัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนัใหถ้อืตวัหนงัสอืเป็นส าคญั  โดยคิดราคา
รวมท ัง้สิ้นซึง่รวมค่าภาษมีลูค่าเพิม่  ภาษอีากรอื่น  และค่าใชจ่้ายท ัง้ปวงไวแ้ลว้ 

          ราคาที่เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า………………วนั นบัแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคา   โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด ้
               4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบแลว้ เสร็จไม่เกิน…………………. วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสญัญาจา้ง หรอืวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จากสหกรณใ์หเ้ริ่มท างาน  2 
               4.4  ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถ้ี่ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาท ัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
               4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาพรอ้มบญัชรีายการก่อสรา้ง ซึง่ตอ้งแสดงรายการก่อสรา้ง 
โดยตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท ัง้ก าไรไวด้ว้ย  ที่ปิดผนึกซองเรียบรอ้ย  
จ่าหนา้ซองถึง  “…………………………………………………………………………………..” โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองว่า “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจา้งเลขที่                     ”  ยื่นต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา 
ในวนัที่ …………..……..……………….………  ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา ………………….น.  ณ. …………… 
……………………………..………….. ซองใบเสนอราคาใหร้ะบุชื่อนิติบุคคลที่ยื่นเสนอราคา  โดยซองประกวดราคาที่ยื่น
และไดล้งทะเบยีนรบัซองไวแ้ลว้  สหกรณส์งวนสทิธิ์ทีจ่ะไมใ่หถ้อนคืนไมว่่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้น 
                เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้จะไมร่บัซองประกวดราคาโดยเดด็ขาด  
        คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายว่า  เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่นตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคา  
หรอืไม ่ และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บัการคดัเลอืก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มกีารเปิดซองใบ เสนอ
ราคาว่า มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อ     
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ผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิไดร้บัการคดัเลือก  
และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้ งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว้่า  
ผูเ้สนอราคารายนัน้เป็นผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางสหกรณ์และมไิดเ้ป็นผูร้ิเริ่มใหม้ ี
การกระท าดงักลา่ว 
      คณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคา   ที่มสีทิธไิดร้บั
การคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ……………………….……………………………………. ในวนัที่……………………………….…..  
ตัง้แต่เวลา………………………น. เป็นตน้ไป   
  
            5.  หลกัประกนัซอง 
                ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพรอ้มกบัการยื่นซองประกวดราคา  โดยใชห้ลกัประกนัอย่าง
หน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี จ านวน……………………………….บาท (……………………………………………………………………) 

      5.1  เงนิสด 
      5.2 เชค็ที่ธนาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหนา้นัน้

ไมเ่กนิ 3 วนัท าการของทางราชการ 
                5.3  หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (1) 
                5.4  หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงนิทุนหรืบริษทั
เงินทุนหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวยีนใหส้่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (1) 
                5.5  พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี สหกรณ์จะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรือผูค้ า้ประกนัภายใน 15 วนั นบัถดัจาก
วนัที่ไดพ้ิจารณาในเบื้องตน้เรียบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที่คดัเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต า่สุดไม่เกิน 3 ราย  
จะคืนใหต่้อเมือ่ไดท้  าสญัญาหรอืขอ้ตกลงหรอืเมือ่ผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 

      การคนืหลกัประกนัซองไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมม่ดีอกเบี้ย 
          6.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณาราคา 
              6.1 ในการประกวดราคาครัง้น้ี สหกรณจ์ะพจิารณาตดัสนิดว้ย……………….…………(ราคารวม/ราคาต่อ

รายการ/ราคาต่อหน่วย) 2 
     6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมคุีณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง 

หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจะไมร่บัพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรอืผดิหลงเพยีงเลก็นอ้ย หรือ
ทีผ่ดิพลาดไปจากเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั ท ัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีพ่จิารณาเหน็ว่าจะ
เป็นประโยชนต่์อสหกรณ์เท่านัน้ 
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                6.3  สหกรณส์งวนสทิธไิมพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมม่กีารผ่อนผนัในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
           (1)  ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชผูีร้บั/ซื้อเอกสารประกวดราคาหรือในหลกัฐานการ

รบัเอกสารประกวดราคาของสหกรณ์ 
           (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึงอย่ างใดหรือท ัง้หมดใน         

ใบเสนอราคา 
                     (3)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่  าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระส าคญั 
หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสยีเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
                     (4)  ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง โดยผูเ้สนอราคามไิดล้งลายมอื
พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว ้
                6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือสหกรณ์ มสีิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี้แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้สหกรณม์สีทิธทิีจ่ะไม่รบัราคาหรอืไม่ท  าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง 
                6.5 สหกรณ์ทรงไวซ้ึ่งสทิธิที่จะไม่รบัราคาต า่สุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอท ัง้หมดก็ได ้
และอาจพิจารณาเลอืกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลกิการประกวด
ราคาโดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพจิารณา  ท ัง้น้ี  เพื่อประโยชนข์องทางสหกรณ์เป็นส าคญั และใหถ้อืว่า   
การตดัสินของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมท ั้งสหกรณ์จะพิจารณา
ยกเลกิการประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ไดร้บัการคดัเลอืกหรือไม่ก็
ตาม  หากมเีหตทุี่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไมสุ่จรติ เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช้ื่อนิติบคุคล
อื่น  มาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 

             ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาต า่สุด เสนอราคาต า่จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได ้   
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณ์จะใหผู้เ้สนอราคานัน้ชี้แจงและแสดงหลกัฐานทีท่  าใหเ้ชื่อได ้
ว่าผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟงัได ้สหกรณ์มี
สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ 
                6.6  ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการเปิดซองประกวดราคาว่า  ผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธไิดร้บั
การคดัเลอืกตามที่ไดป้ระกาศรายชื่อไว ้ ตามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น  
ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามขอ้ 1.6 สหกรณ์มอี  านาจที่จะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีทิธิไดร้บัการคดัเลอืกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ้ 4.5  และสหกรณจ์ะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนัน้เป็นผูท้ิ้งงาน    
       6.7  หากผูมี้ความประสงคจ์ะเขา้ยื่นซองประกวดราคาเหน็ว่า  เงือ่นไขและรายละเอยีดในการจา้ง    
ครัง้น้ีไม่เป็นธรรม  ใหท้ าหลกัฐานเป็นหนังสอืขอความเป็นธรรมไดก้่อนก าหนดวนัยื่นซองไม่นอ้ยกว่า……………วนั

ท าการ ถา้พน้ก าหนดน้ีแลว้สหกรณ์จะไม่รบัพจิารณาค ารอ้งใด ๆ ทัง้สิ้น  2 
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            7.  การท าสญัญาจา้ง 
      ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กบัสหกรณ์ภายใน     

…………วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากบั รอ้ยละหา้ ของราคา
ค่าจา้งทีป่ระกวดราคาได ้ใหส้หกรณย์ดึถอืไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

      7.1 เงนิสด 
                7.2 เช็คทีธ่นาคารส ัง่จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท  าสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไมเ่กนิ 3 วนั
ท าการของทางราชการ 

      7.3 หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (2) 
      7.4 หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอืบริษทัเงนิทุน หรอืบรษิทั

เงินทุนหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งไดแ้จง้ชื่อเวยีนใหส้่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ
หนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนขอ้ 1.4 (2) 
                 7.5 พนัธบตัรรฐับาลไทย 

           หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการประกวดราคา          
(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

 

          2 8.  ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
      สหกรณจ์ะจ่ายเงนิค่าจา้ง โดยแบง่ออกเป็น………………งวด  ดงัน้ี  

                งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงนิในอตัรารอ้ยละ…………………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………………………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………วนั นบัถดัจากวนัที่ลงนามในสญัญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้ 
       งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงนิในอตัรารอ้ยละ…………………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………………………………ใหแ้ลว้เสร็จภายใน………………วนั นบัถดัจากวนัที่ลงนามในสญัญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้ 
                         ………………………………. ฯลฯ …………………………………. 
     งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ….…………………ของค่าจา้ง  เมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน 
……………..………………………………  ตลอดจนไดป้ฏบิตัิงานใหเ้สร็จเรียบรอ้ยตามแบบ รายการ สญัญา รวมท ัง้ท า
สถานทีก่่อสรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย  และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรบังานเรียบรอ้ยแลว้  
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9.  อตัราค่าปรบั 
      ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งขอ้ 17 จะก าหนดในอตัรารอ้ยละ………………ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 
 

           10.  การรบัประกนัความช ารุดบกพร่อง 
      ผูช้นะการประกวดราคาซึ่งไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3  

แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………..เดือน      
……..……..ปี นบัถดัจากวนัที่สหกรณ์ไดร้บัมอบงาน โดยผูร้บัจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดงัเดิม
ภายใน…………………. วนั  นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 
 11.  ขอ้สงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 11.1  เงนิค่าจา้งส าหรบังานจา้งคร ัง้น้ี ไดม้าจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. …………………. 
       การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเมือ่สหกรณไ์ดร้บัอนุมตัเิงนิค่าก่อสรา้งจากงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. ………………….  แลว้เท่านัน้ 
                                         ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาคร ัง้น้ี เป็นเงนิท ัง้สิ้น……………..…………. บาท 
(……………………………………………………………………………………………………………….) 
                 11.2  เมือ่สหกรณไ์ดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งตามประกวดราคา 
จา้งแลว้  ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งส ัง่หรอืน าสิ่งของมาเพือ่งานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเขา้มา
โดยทางเรือในเสน้ทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซึง่เป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี ดงัน้ี 

              (1) แจง้การส ัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ     
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที่ผูร้บัจา้งส ัง่หรือซื้อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที ่    
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื่นได ้
                        (2)  จดัการใหส้ิ่งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมก ารพาณิชยนาว ี  
ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรอืไทย  ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเป็นของ
ทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื่น 

    (3)  ในกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัิตาม  (1)  หรอื  (2)  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี
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                 11.3  ผูเ้สนอราคาซึง่สหกรณไ์ดค้ดัเลอืกแลว้ไมไ่ปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์ 
ก าหนดดงัระบุในขอ้ 7 สหกรณ์จะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือค า้ประกนัซองทนัทีและอาจ
พจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื่น (ถา้ม)ี รวมท ัง้จะพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
                 11.4  สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม  
ความเหน็ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้ม)ี  
            12.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

       เมื่อสหกรณ์ไดค้ดัเลอืกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสรา้งตามประกาศน้ี
แลว้  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏบิตัิงานก่อสรา้งดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้่านการทดสอบ    
มาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………………………………….. 2  หรือผูม้ีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที่ ก .พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ 2 ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ ……….……  
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมช่ีางจ านวนอย่างนอ้ย 1 คน  ดงัต่อไปน้ี 
                  12.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  12.2 …………………………………………………………………………………………………………………………
                …………………………………………………ฯลฯ…………………………………………… 
 
             13.  การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 

        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้งผูร้บัจา้งพึงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได ้
ก าหนดไวโ้ดยเคร่งคดั 

……………………………… 3 ..…………………………… 
    ………………….(วนั เดอืน ปี)…………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ  1    ค าว่า “สหกรณ”์ อาจเลอืกใชค้ าอื่น เช่น “ส านกังาน”  ไดต้ามความเหมาะสม  และให ้
                ใชค้ าดงักลา่วในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้หมด 
                      2  ให ้สหกรณ ์ผูด้  าเนินการประกวดราคาเลอืกใชต้ามความจ าเป็น 

       3   ใหร้ะบชุื่อสหกรณ ์ทีด่  าเนินการประกวดราคาพรอ้มประทบัตราชื่อสหกรณ ์ 
      โดยหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุเป็นผูล้งชื่อย่อก ากบัตรา 
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การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 
1. ราคากลางของงานก่อสรา้งเป็นราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวใ้น

ประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาจา้ง  
   2. การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา  ใหก้ าหนดตามหนงัสือส านกันายกรฐัมนตร ี 
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2543 เรื่องการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในการจา้ง    
ก่อสรา้ง ซึ่งคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) ไดก้ าหนดแนวทางและวธิีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการด าเนินการสอบ
ราคาจา้งก่อสรา้ง โดยใหส้หกรณ์/กลุม่เกษตรกร ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาปรบัใชต้ามตวัอย่างเอกสารสอบ
ราคาจา้งที ่กวพ. ก าหนด และการก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสรา้งซึ่งจะก าหนดได ้
ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการตามนัยมติคณะรฐัมนตรี แจง้โดยหนังสื อ
ส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0202/ว 1 ลงวนัที ่3 มกราคม 2537  
   3. ใหก้ าหนดรายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง เป็นไปตามลกัษณะงาน
และหลกัวชิาช่าง ก าหนด  
    อน่ึง  การก าหนดเงือ่นไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินการ ท ัง้น้ี ตอ้งไม่ขดัต่อค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการ
จดัซื้อและจดัจา้งของสหกรณ ์ลงวนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2560 

หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ค านึงถึงคุณภาพ
เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซื้ อจดัจา้งพสัดุนั้น และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุให ้
ใกลเ้คียงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไม่ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ื่น
เสนอราคา เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งมคีวามโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้
ตามหลกั ธรรมาภบิาลทีด่ ี

การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้ อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค ์ประโยชนใ์ชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 
 
 
หมายเหต ุ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถน าแบบตวัอย่างไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 



การก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไข 
  1. ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2544 แจง้โดยหนังสือส านักเลขาธิการคณะ      
รฐัมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0205/ว 199  ลงวนัที ่17 ตลุาคม 2544  ก าหนดใหห้น่วยงานทีจ่ะมกีารก่อสรา้งประกาศ
ราคากลางทีค่ณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวใ้นประกาศสอบราคาหรอืประกวดราคาจา้งทกุคร ัง้    
   2. การก าหนดคุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิเสนอราคา ใหก้ าหนดตามหนงัสือส านกันายกรฐัมนตร ี    
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2543 เรื่องการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในการจา้ง    
ก่อสรา้ง ซึ่งคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) ไดก้ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพิ่มเติมในการด าเนินการ
ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง โดยใหส้่วนราชการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาไดเ้ฉพาะตามตวัอย่างเอกสาร
ประกวดราคาจา้งที่ กวพ. ก าหนด และการก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสรา้งซึ่งจะ
ก าหนดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ หรือวงเงนิประมาณการตามนยัมติคณะรฐัมนตรี แจง้โดย
หนงัสอืส านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0202/ว 1 ลงวนัที ่3 มกราคม 2537  
   3. ใหก้ าหนดรายละเอียดการแบง่งวดงาน ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง ตามทีส่  านกัพฒันาธุรกิจ
สหกรณ/์ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการบ ารุงรกัษา  ก าหนด  
   4.  ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ .ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 142  
ใหก้ าหนดหลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเต็มในอตัรารอ้ยละหา้ของวงเงนิจะซื้อ/จา้ง หรอืวงเงนิ
ตามสญัญา โดยหากส่วนราชการเหน็ว่าการจดัหามคีวามส าคญัเป็นพเิศษ จะก าหนดในอตัราสูงกว่ารอ้ยละหา้แต่ไม่
เกนิรอ้ยละสบิกไ็ด ้ 
      อน่ึง  การก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาขา้งตน้ เป็นการก าหนดเพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินการ ท ัง้น้ีตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ข
เพิม่เตมิ กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรใีนสว่นที่ เกีย่วขอ้ง 

หากก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซื้ อจดัจา้ง ใหส้หกรณ์ค านึงถงึคุณภาพ เทคนิค 
และวตัถปุระสงคข์องการจดัซื้ อจดัจา้งพสัดุนั้น และหา้มมิใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบั
ยี่หอ้ใดยี่หอ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ  

การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นเสนอราคา ไม่ก่อใหเ้กดิการไดเ้ปรียบเสยีเปรียบระหว่างผูย้ื่นเสนอราคา 
เพื่อใหก้ารจดัซื้ อจดัจา้งมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั 
ธรรมาภบิาลที่ดี 

การก าหนดขอบเขตของงานที่จดัซื้ อจดัจา้งจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประโยชน์ใชส้อย ความคุม้ค่าในการใชง้าน ตรงตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานครใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  มีอ านาจหรือสามารถ
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือ
ในนัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร  
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด   หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เก่ียวข้อง  ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน  
ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑)  (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
   “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือ หลายรายกระท าการอย่างใดๆ  อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้
เกิดความได้เปรียบกรุงเทพมหานคร  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

------------------------------------- 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
 ๑.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี  
จนถึงวันเสนอราคา  จ านวน………………….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)   จ านวน………….แผ่น 

 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี  
จนถึงวันเสนอราคา    จ านวน………….แผ่น 
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ   จ านวน………….. แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน…………..แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  จ านวน………….แผ่น 

 ๒.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 (ก)   บุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน…………..แผ่น 
 (ข)   คณะบุคคล 

ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน………….แผ่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จ านวน………….แผ่น 

 ๓.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จ านวน………….แผ่น 

 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
- บุคคลสัญชาติไทย 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน………….แผ่น 
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
ส าเนาหนังสือเดินทาง  จ านวน………….แผ่น 

 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี  
จนถึงวันเสนอราคา  จ านวน………………….แผ่น 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)   จ านวน………….แผ่น 

- บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี  
จนถึงวันเสนอราคา    จ านวน………….แผ่น 
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ   จ านวน………….. แผ่น 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จ านวน………….แผ่น 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน…………..แผ่น 
ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  จ านวน………….แผ่น 
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 ๔.   อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………….……… 
 …………………………………………………………………………………….……… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………….… 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

     ลงชื่อ…………………..................…………………ผู้เสนอราคา 
            (………………………………..............……) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 
 ๑.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน ............................. แผ่น 
 ๒.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้บุคคลอ่ืน

ท าการแทน  จ านวน…………..แผ่น 
 3.  อ่ืนๆ(ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 
 …………………………………………………………………………………..………….……… 

 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

     ลงชื่อ…………..................…………………………ผู้เสนอราคา 
           (………………………...............……………) 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ห้าง / บริษัท....................................................................... 

                                                                                           . 

นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท................................................................................................... .............................
ทะเบียนเลขท่ี..............................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....... ...............................................
ทุนจดทะเบียน............................................บาท(................................................................. ................................) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี..........................ซอย.........................................ถนน.............................................
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............. ......................... 

 รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ 
1............................................................................................................................ .......... 
2............................................................................................................................ .......... 
3....................................................................................................................... ............... 
4............................................................................................................................ .......... 
5....................................................................................................... ............................... 
6............................................................................................................................ .......... 
7....................................................................................... ............................................... 
8............................................................................................................................ .......... 
9....................................................................... ............................................................... 
10........................................................................................................................... ......... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดท าขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

 รับรองไว้ ณ วันที่............................................................. 
   (ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร) 
 

 ลงชื่อ...............................................................................  
 (.......................................................................................) 
ประทับตรา (ถ้ามี) ต าแหน่ง............................................................................ 

 ลงชื่อ.................................................................................  
 (.......................................................................................) 
 ต าแหน่ง.......................................................................... 
 

หมายเหตุ  1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
 2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอยีดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
ห้าง / บริษัท............................................................................ 

                                                                                           . 

นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท...................................................... ....................................................................... 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี.......................ซอย.............................................ถนน..................... ........................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................  

 รายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
1.......................................................................................................... ............................ 
2............................................................................................................................ .......... 
3.......................................................................................... ............................................ 
4............................................................................................................................ .......... 
5.......................................................................... ............................................................ 
6............................................................................................................................ .......... 
7.......................................................... ............................................................................ 
8............................................................................................................................ .......... 
9............................................................................................................................ .......... 
10...................................................................................................................... .............. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดท าขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

 รับรองไว้ ณ วันที่.............................................................. 
   (ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร) 
 

 ลงชื่อ.................................................................................  
 (.......................................................................................) 
ประทับตรา (ถ้ามี) ต าแหน่ง............................................................................ 

 ลงชื่อ.................................................................................  
 (.......................................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................................ 
 

หมายเหตุ  1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
 2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอยีดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ห้าง / บริษัท............................................................................ 

                                                                                           . 

นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท............................................................................................................................. 
จ านวนหุ้นทั้งหมด..............................................หุ้น   ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................... ................
ซอย..............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง............................ ........................
อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวดั........................ ...................................................... 
 รายช่ือผู้มีอ าาจควบคุม (ถ้ามี) 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดท าขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

 รับรองไว้ ณ วันที่.............................................................. 
   (ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร) 
 

 ลงชื่อ................................................................................ 
 (.......................................................................................) 
ประทับตรา (ถ้ามี) ต าแหน่ง............................................................................ 

 ลงชื่อ................................................................................ 
 (.......................................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................................ 
 

หมายเหตุ  1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถอืหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 25 ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น ตามที่คณะกรรมการว่าดว้ย
การพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

 2. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล 
 3. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอยีดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 
 3. กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้ผู้เสนอราคาจัดท าบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้นแนบประกอบดว้ย 
 
 
 
 
.. 
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 (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลง 

ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุนจากทางราชการ ภายใต้แผนงาน 3.1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต  

การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 

วันที่ ......... เดือน ..................................... พ.ศ. ......................  
 

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเลขท่ี ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณ์จังหวัด......................................... ..... เป็นผู้รับมอบอ านาจ 
ซึ่งต่อไปนี้ ในบันทึกฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” กับ สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร................................... 
ส านักงานเลขท่ี ...............หมู่ที่................ต าบล...................................................อ าเภอ.......................................
จังหวัด.................................โดย......................................................ต าแหน่ง..................... ..............................
และ .......................................................... ..... ต าแหน่ง ....................................................................  
เป็นผู้แทนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร................................................. จังหวัด.................................... .................
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร................................................................ซึ่งต่อไปในบันทึก
นี้เรียกว่า “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุนจากทางราชการ ดังต่อไปนี้  

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน และผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน 
โดยผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร ทุกประการ และต้องจัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดในการขอเบิกเงินอุดหนุน และ
หลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดท าหรือจัดส่งเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนด  

๒. ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุนเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุน 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ดังนี้ (ใส่รายละเอียดรายการอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์)  
 2.1 รายการ.............................................................จ านวนเงิน .... ..............................บาท 
(................................................)  
 2.2 รายการ.............................................................จ านวนเงิน ........... .......................บาท 
(................................................)   
 2.3 รายการ.............................................................จ านวนเงิน ........... .......................บาท 
(................................................)  
โดยผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะใช้เงินและหรือทรัพย์สินนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ 
ของการสนับสนุนทุกประการตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 
 
 

 
เอกสารแนบ 3.6 
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ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนด โดยระหว่างด าเนินโครงการหรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยราชการหรือ
องค์กรต่าง ๆ ขอตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพ่ิมเติม ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความยินยอมร่วมมือรับ
การตรวจสอบดังกล่าว  

๓. หากผู้ขอรับการสนับสนุนจงใจใช้เงินงบประมาณและหรือทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะเหตุอย่างอ่ืนนอกจากเหตุสุดวิสัย ผู้ขอรับ
การสนับสนุนยินยอมส่งคืนเงินและ/หรือทรัพย์สินที่ ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน เพ่ือ
น าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้  

4. ถ้าผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และ
ก าหนดเวลา ที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดได้ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้  

5. หากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การ
รวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ขอรับ
การสนับสนุนต้องแจ้งเหตุนั้นต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเร็ว  

6. กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.................................................จังหวัด…………........…........……  
มิได้น าเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่เบิกไป และ
เรียกคืนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามโครงการทั้งหมดทันที  
  7) ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและมีทุนในการ
ด าเนินงานค่อนข้างจ ากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิกเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพื่อมิให้เป็นการซ ้าเติมสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น หากการด้าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ และ
ขอยืนยันความพร้อมที่จะด าเนินการตามเงื่อนไขของโครงการ โดยมีแผนธุรกิจรองรับการใช้ประโยชน์และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการไม่ใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน 

8. ผู้ขอรับการสนับสนุน ยินดีให้ความร่วมมือ/สนับสนุนเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  

9. ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องด าเนินการจัดหาให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (จะต้องมี
สภาพใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน) ตรงตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน.................................................2564  

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน            
ซ่ึงต่างฝา่ยต่างยึดถือไวฝ้า่ยละฉบับ  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.............................................                    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ลงชื่อ .............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
       ( ........................................... ) 
ต าแหน่ง .................................... 

ลงชื่อ............................................  
     (............................................) 
ต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัด........................  

ลงชื่อ .............................................พยาน  
       ( .......................................... ) 
ต าแหน่ง ...................................................  

ลงชื่อ ...................................... พยาน 
      ( ........................................ ) 
ต าแหน่ง ........................................... ........ 

“ผู้ให้การสนับสนุน” และ “ผู้ขอรับการสนับสนุน” ลงลายมือชื่อท้ายบันทึกข้อตกลงทุกหน้าและทุกฉบับ” 



(ตัวอย่างสัญญา) 
แบบสัญญา 

 
 

สัญญาซื้อขาย................................................................................... 
 
 

สัญญาเลขท่ี…………….…… (๑) ............…..…… 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 

ต าบล/แขวง…………………………..………….………………..อ าเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที ่…….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหว่าง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………….....……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…...……….…....
อ าเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……….…   
ลงวันที่………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยู่บ้านเลขที่…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ต าบล/แขวง……..…………………….….…………….
อ าเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจ าตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)   
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงซ้ือขาย 
 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  
จ านวน..….(๘)..….(……………….) เป็นราคาทั้งสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

 ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ  ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จ านวน…..…..(……….…) หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จ านวน…..…..(……….…) หน้า 

 
เอกสารแนบ 3.7 
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๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จ านวน……....(………….) หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จ านวน…...….(………….) หน้า 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ    
ผู้ซื้อ ค าวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพ่ิมเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น 

 ข้อ ๔ การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 
 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ 
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาท าการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันท าการของผู้ซื้อ 

 ข้อ ๕ การตรวจรับ 
  เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว             
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน           
ค่าสิ่งของนั้น 
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง  
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 (๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน  
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ 
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้         
โดยสมบูรณ์) 

             ข้อ ๖ การช าระเงิน 
   (13 ก) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ 
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
   (13 ข) ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินล่วงหน้า จ านวน……....................บาท (………......…………………………………..) 
จะจ่ายให้ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องน า
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น.....…….............(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจ านวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการช าระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  และผู้ซื้อจะคืน
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒  
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 ๖.๒ เงินที่เหลือ จ านวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจ่ายใหเ้มื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 (๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๗ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้          
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท าการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
 การที่ผู้ซื้อท าการนั้นเอง หรือให้ผู้ อ่ืนท าการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ท าให้ผู้ขายหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได ้

 ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง                 
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หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม 
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ  
  หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน 
ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซื้อท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ ๑๐ ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  
  การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด  แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่า        
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญ ญ าต่ อไป ได้  ผู้ ซื้ อจะใช้ สิท ธิบอก เลิ ก สัญ ญ าและริบหรือบั งคับจากหลักประกันตาม   
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า 
ผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 
หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน  
ค่าสิ่งของที่ซือ้ขายที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องช าระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
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ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ไดร้ับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ 

หากมี เงินค่าสิ่ งของที่ ซื้ อขายตามสัญญาที่ หั กไว้จ่ ายเป็นค่ าปรับ  ค่าเสียหาย            
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด 

 ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่ผู้ ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 
  ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย 
  ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้  เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง 
หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการ 
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี             
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด  
  ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 
  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า               
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ    
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน               
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซื้อ 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย 
(๑)  ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒)  ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓)  ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ให้ระบุชื่อผู้ขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและท่ีอยู่ 
(๕)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗)  ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืนๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องก าหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่  
ไม่เคยใช้งานมาก่อน  

(๘)  ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น 
(๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๐)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๑)  ก าหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะก าหนดไว้ประมาณ ๓ วันท าการ เพ่ือที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีท่ีมีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกก าหนดเวลาส่งมอบ และก าหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๓)  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
        ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก) 
   ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย  ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข) 
(๑๔)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะก าหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ

สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องค านวณไฟฟ้า ก าหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
ก าหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระตอ่เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 

(๑๘)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๙)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๒๐)  ก าหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว  
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้ก าหนดตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา โดยค านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อย
ละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒๒)  เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 



 
(ตัวอย่างสัญญา) 

แบบสัญญา 
 
 

สัญญาจ้างก่อสร้าง................................................................................... 
 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………..อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓ ) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี……………......……ถนน………..……….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… 
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ต าบล/แขวง.……...………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จ านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
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  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น  จ านวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน       
แต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งนี ้นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑) 



- 3 - 
 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน    
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด )      
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร  เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง  
อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ  และการพิจารณาว่างานใด           
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
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  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ.............................................  
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้ าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน     
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันท ี
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ................(..................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ..............(......................) ของจ านวนเงินค่าจ้าง
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ในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หกัชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหั กไว้แล้ ว เป็ นจ านวนเงิน ไม่ต่ ากว่า……….............บาท (……………………...) ผู้ รับจ้างมีสิทธิที่ จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในก าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 



- 6 - 
 
 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที ่….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่          
เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่ าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม ่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้ เป็ นที่ เรียบร้อยโดยไม่ ชั กช้ า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ต้ องออกเงินใดๆ  ในการนี้ ทั้ งสิ้ น  หากผู้ รับจ้ าง 
ไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง  
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง   
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง       
ต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ 
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น  
ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน  โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง    
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถอืว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
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 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  
มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอ านวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม ่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  ค าวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได ้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ านาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้  ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึง     
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่ เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้    
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จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที ่  
ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง  และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
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  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ท าให้       
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
น าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……(……..) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
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 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง  
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว  
ในวรรคหนึ่ง น ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
 (๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน   
ไว้จ านวนทั้งหมดก็ได้ 

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือ 
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(๒0) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

(๒1) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(๒2) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗  ให้ก าหนดตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์          
เรื่อง การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560        
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยค านึงถึง
ราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา     
แต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น  
ตามจ านวนที่ล่วงเลยก าหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา  

(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

 





















 

เอกสารแนบ 3.11 



 
 

สรุปเอกสารประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (งบกลาง) 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 

รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
  สหกรณ์…...................………………………………………………   จังหวัด………..…….………… 

รายการที่ขอรับ.......................................................................................................................................... 

รายการ 
 
มี 

 
ไม่มี 

จ านวน
เอกสาร 
(แผ่น) 

สาเหตุที่ไม่มีเพราะ 

1 หนังสือน าส่งของสหกรณ์จังหวัด     
2 แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ     
3 หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร      
4 มติที่ประชุมคณะกรรมการที่จะต้องระบุรายการ จ านวนเงินและต้อง

ตรวจสอบให้ตรงกับสมุดจดรายงานการประชุมของสหกรณ์ฉบับจริง
ด้วย 

     

5 หนังสือยินยอมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้บริการ 
กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร และยินยอมสมทบงบประมาณ 
หากมีการให้สมทบงบประมาณเพ่ิมเติม 

    

6 ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสหกรณ์แปลงที่จะก่อสร้าง 
(กรณีก่อสร้างในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบส าเนาสัญญา
อนุญาติให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มาด้วย) (ขนาด A4) 

    

7 แผนผังพ้ืนที่ก่อสร้างโดยสังเขป (Lay out) เฉพาะรายการที่ขอรับ
งบประมาณเพ่ือการลงทุน 

    

8 แบบแปลนก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างที่ระบุขนาดของพ้ืนที่หรือ ขนาด
ตามรายการที่ได้รับจากส านักงบประมาณ (ต้องมีลายเซ็นผู้มีวิชาชีพ
ในด้านนั้นๆ รับรอง) (ขนาด A4) 

    

9 ประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และ ปร.5) ที่มีผู้มี
วิชาชีพในด้านนั้นๆ เซ็นรับรอง และระบุชื่อรายการ / ขนาดให้ตรง
ตามรายการที่ได้รับ  

    

10 ใบเสนอราคาของบริษัท/ร้านค้าคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ จ านวน 3 บริษัท/ร้านค้าและต้องมีลายเซ็นผู้เสนอ
ราคา  

    

/11 โครงการ... 

 

เอกสารแนบ 1 
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รายการ 
 
มี 

 
ไม่มี 

จ านวน
เอกสาร 
(แผ่น) 

สาเหตุที่ไม่มีเพราะ 

11 โครงการของสหกรณ์ในการประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     
12 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากส านักงานสหกรณ์

จังหวัด  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. กรมฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สหกรณ์เต็มจ านวน สหกรณ์ไม่ต้องสมทบ  
  งบประมาณหากมีการเปลี่ยนแปลง กรมฯ จะด าเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป 

      2. รายการอุปกรณ์ จ านวน ขนาด ให้ระบุ ตามเอกสารแนบ 4  
     3. การพิจารณางบประมาณ จ านวนอุปกรณ์ ราคาท่ีจัดสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของส านักงบประมาณ  
 4  แบบแปลนของสิ่งก่อสร้าง และโฉนดที่ดิน ขอให้ส่งกรมฯ มาเป็นขนาด A4 เท่านั้น 
 5. การจัดเรียงเอกสารประกอบค าของบประมาณ ให้เรียงตามล าดับข้อ 1-12 โดยข้อ 8-10  
ให้จัดชุดแยกเป็นรายการที่ขอรับการสนับสนุน       
 6. สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าให้กรมฯ ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_cbdo@cpd.go.th 
ทั้งนี ้ขอให้สแกนเป็นไฟล์ PDF โดยให้เห็นข้อความที่ชัดเจน และส่งเอกสารตัวจริงมาถึงกรมฯ  
ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ______________________________________ 

        ต าแหน่ง................................................................. 

หมายเลขติดต่อ................................................................ 



 
แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (งบกลาง)  

 

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 
รองรับผลผลิตทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร......................................................จงัหวัด.............................................  
 

คุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม 
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร 

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 

2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน   
      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 

3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 
      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 

4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริการสมาชิก เช่น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การจัดซื้อ  
    จัดหาปัจจัยการผลิต ธุรกจิรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับ     
    สนับสนุน 

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
5. สถาบันเกษตรกรต้องมีการด าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ าหน่ายหรือแปรรูป อย่าง  
    ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 

6.  กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระ 
    ผูกพันการค้ าประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจ านองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดิน 
    ต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ 
    ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน (กรณีก่อสร้างในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขต 
    นิคมสหกรณ์มาด้วย) 

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 

7. ที่ดินตามข้อ 6) ต้องอยู่ในท าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรม 
    ในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดิน 
    ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชนบริเวณ 

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
 
 
 

แบบยืนยันความต้องการ  ส ำหรับ  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

เอกสารแนบ 2 
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คุณสมบัตเิฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม 
จังหวัดได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว  

      ผ่าน                     ไม่ผ่าน 
 

ข้าพเจ้าขอยืนยันการตรวจสอบข้อมูล        ยืนยัน                     ไม่ยืนยัน 
 

 
ผู้ประเมิน....................................................... 
สหกรณ์จังหวัด............................................ 

ณ วันที่ .................................  
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากจังหวัด 



 
แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (งบกลาง)  

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 
รองรับผลผลิตทางการเกษตร 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.................................................... ..............ต ำบล................................................................ 
อ ำเภอ.........................................................................จังหวดั................................................................................... 

 

ผลผลิต................................................. 
1. คุณสมบัติของสถำบันเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร (โปรดใส่ / ในช่อง ผ่ำน หรือ ช่องไม่ผ่ำน) 

ที ่ คุณสมบัติของเป้ำหมำยที่เข้ำโครงกำร (   ) ผ่ำน (   ) ไม่ผ่ำน 
1 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย่ำด้วย

สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
  

2 สำมำรถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน   
3 ไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้วเสร็จ   
4 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด ำเนินธุรกิจเพ่ือให้บริกำรสมำชิก เช่น ธุรกิจ

จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย กำรจัดซื้อจัดหำปัจจัยกำรผลิต ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
หรือแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้องกับโครงกำรที่ขอรับสนับสนุน 

  

5 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ด ำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สอดคล้องกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  

6 กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินและไม่มีภำระผูกพันกำรค้ ำประกัน
จ ำนองหรือถ้ำมีต้องเป็นกำรติดจ ำนองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. 
เท่ำนั้น ที่ดินต้องมีควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำง ไม่มีข้อจ ำกัดเรื่องกฎหมำยผัง
เมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนำดเหมำะสมกับทรัพย์สินที่ให้กำรอุดหนุน  
(กรณีก่อสร้ำงในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ์มำด้วย) 

  

7 ที่ดินตำม ข้อ 6 อยู่ในท ำเลที่ตั้งและมีระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ที่เหมำะสม 
กับกำรประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้กำรอุดหนุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่
ทำงรำชกำรก ำหนดและในกำรบริหำรทรัพย์สินในที่ดินดังกล่ำว ต้องไม่
ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญให้กับ
ชุมชนบริเวณนั้น 

  

 
    2 รำยกำรอุปกรณ์ที่สถำบันเกษตรกรขอรับกำรสนับสนุน โดยทุกรำยกำรต้องมีเอกสำรแสดงรำคำ ที่เชื่อถือ
ได้มำใส่ในตำรำง 

ที ่ รำยกำรอุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องกำร ขนำด จ ำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย รวม 
       
       
       

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
/3. สหกรณ์... 

แบบยืนยันความต้องการ  ส ำหรับ  สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
เอกสำรแนบ 3 
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3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยินยอมขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ เพ่ือให้บริกำรกับสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกร 
และยินยอมสมทบงบประมำณหำกมีกำรให้สมทบงบประมำณเพ่ิมเติม (โปรดใส่ / ในช่อง) 
              ตกลง                      ไม่ตกลง 
 

4. แผนปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
    4.1 ปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่เดิม     …………………. ตัน 
          มูลค่ำกำรรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่เดิม     .......................บำท 
    4.2 แผนปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  …………………. ตัน 
          มูลค่ำกำรรวบรวมผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร   .......................บำท 
    4.3 แผนกำรรวบรวมจำกสมำชิก/เกษตรกร     …………………. รำย 
 
5. สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมตัวชี้วัดที่โครงกำรก ำหนด 
              ได ้                     ไมไ่ด้ 
 
6. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำมำรถใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์/เครื่องมือที่ได้รับกำรสนับสนุนตลอดอำยุกำรใช้งำน 
              ได ้                    ไมไ่ด้ 
 
 ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมถูกต้องเป็นจริง 
 
(ลงชื่อ) ...............................................   (ลงชื่อ) ............................................... 
          (...........................................)              (...........................................) 
ต ำแหน่ง ..............................................   ต ำแหน่ง .............................................. 
วันที่.................................................   วันที่................................................. 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมต้องเป็นผู้มีอ ำนำจตำมข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อย่ำงน้อย 2 คน 























(ร่าง) 
ตราสหกรณ์ 

สหกรณ.์.................................... 
ที่ตั้งส านักงาน........................................ 

ที่ ....................................... 

                                                         วันที่ ...... เดือน .......................... พ.ศ. 2564 

เรื่อง  ขอยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านสหกรณ์จังหวัด..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

  ตามทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด...แจ้งว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ซึ่ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ................... บาท (………………………………………..) 
และให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ นั้น  

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........................... ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ครั้งที่.......เมื่อวันที่ ................................. มีมติยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าว และยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ตามรายการดังนี้ 

1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 

2. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%)....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 
 3…………………….. 

4…………………….  

ทั้ งนี้  สหกรณ์ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการและข้อก าหนดของทางราชการ 
อย่างเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                        (............................................) 

        ประธานกรรมการ/........ 
        สหกรณ์/กลุ่มเกษตกร... 

โทร. ................. 

เอกสารแนบ 3.14 



(ร่าง) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร .......................................................................... 
ครั้งที่ ................... 

เมื่อวันที่ ..............................   ณ  .................................... 

**************************** 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด ....................  คน 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้มาประชุม .................... คน 

กรรมการที่เข้าประชุม 
 1........................................ 
 2....................................... 
 3................................. 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  1....................... 
   2…………………….. 
เริ่มประชุมเวลา ........................................ น. 

  เมื่อกรรมการด าเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มาครบองค์ประชุมแล้ว......................................  
ต าแหน่ง ............................  เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่ ................ เรื่อง  พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ             
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

  ตามที่สหกรณ์ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ีอด าเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม 
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และกรมส่งเสริม
สหกรณไ์ด้แจ้งผลการพิจารณาว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 

1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 

/2. รายการ... 

 

 

เอเอกสารแนบ 3.15 
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2. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 

3…………………….. 
4…………………….                   

  จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติยืนยันขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามรายการ
ข้างต้นและยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณแต่ละรายการ  

ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงผลการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีผลยืดเยื้อ จนอาจส่งผลต่อความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแผนธุรกิจมีความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์การขอรับงบประมาณ ตามรายการและแบบแปลน ที่เสนอขอ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยต้องไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและมีทุนในการด าเนินงาน
ค่อนข้างจ ากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิกเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพ่ือมิให้เป็นการซ้ าเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
และท้องถิ่น หากการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลส าเร็จ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่า หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ที่มีผลยืดเยื้อ จนอาจส่งผลต่อความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และสิ่งก่ อสร้างที่ขอรับการสนับสนุน 
รวมทั้งมีความพร้อมในการก าหนดแผนธุรกิจเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์การขอรับงบประมาณ ตามรายการและแบบแปลน  

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดหา/จัดซื้อ ครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้างตามรายการ        
ที่น าเสนอ และมีมติยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับในแต่ละรายการ  ดังนี้ 

1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 

2. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 
 3…………………….. 

4……………………. 
รวมรายการ (...............) รายการ กรอบวงเงินที่ได้จัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐ

อุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท 
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1 

 

 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต  ระดับจังหวัด 

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจ

กระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานสหกรณ์จังหวัด…………………………………………………… 

2. รอบท่ีรายงาน 

3. รายงานผลการด าเนินการ 
 

ที ่ แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง                            
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
1 การบริหารโครงการ     

 1.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการฯ ระดับจังหวัด         
เพ่ือแนะน า ก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

จ านวนครั้งในการจัดประชุม ครั้ง   

 1.2. ก าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

มีการแต่งตั้งผู้แทนภาค
ประชาชน 

3 คน   

 1.3 ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการฯ 

มีหนังสือยืนยันความพร้อม
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครบถ้วน 

แห่ง   

 1.4 ก าหนดให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร       
มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

จ านวนสหกรณ์/                   
กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน 

แห่ง   
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ที ่ แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
2 ผู้เข้าร่วมโครงการ     
 2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง     
       2.1.1 มีการแนะน าการ

ด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัด โดย
คู่มือต้องมีการป้องกันตามประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนแต่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนสหกรณ์/           
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับค าแนะน า 

แห่ง   

      2.1.2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร        
ที่เข้าร่วมโครงการมีการก าหนดให้มี
คณะกรรมการ ในการด าเนินการ           
ตามระเบียบของสหกรณ์ เช่น 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการ ตรวจรับ 

จ านวนสหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกร ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ มีการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
ระเบียบ 

แห่ง   

     2.1.3. ก าหนดให้สหกรณ์/         
กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ 
เช่น ระเบียบว่าด้วยการให้บริการ
เครื่องจักรกล (กรณีได้รับรายการ
เกี่ยวกับการบริหารเครื่องจักรกล) 

จ านวนสหกรณ์/                  
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีการด าเนินการ       
ถือใช้ระเบียบฯ 

แห่ง   

      2.1.4 ก าหนดให้มีการเผยแพร่
การจัดซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

มีการเผยแพร่การจัดซื้อ 
หรือจัดจ้างตามระเบียบ 
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ครบถ้วน 

แห่ง   

      2.1.5 ก าหนดให้มีการเปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคารตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

มีการเปิดบัญชีโครงการ
ตามท่ีก าหนดและก าหนด
เงื่อนไขการสมทบและ
เงื่อนไขเบิกจ่ายครบถ้วน 

แห่ง   

      2.1.6 ก าหนดให้การเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบของ
สหกรณ์จังหวัด 

มีการด าเนินการตามก าหนด
ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ครบถ้วน 

แห่ง   
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ที ่ แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
      2.1.7 ก าหนดให้สหกรณ์/        

กลุ่มเกษตรกร โอนเงินเข้าบัญชีของ 
ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือสั่งจ่ายเช็ค       
ขีดคร่อมในนามผู้รับจ้างเท่านั้น 

มีการด าเนินการตามเงื่อนไข
ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ครบถ้วน 

แห่ง   

      2.1.8 ก าหนดให้มีการจัดเก็บ
เอกสารโครงการ อย่างเป็นระบบ          
ทั้งส านักงานสหกรณจ์ังหวัด และ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการ 

มีการด าเนินการจัดเก็บ       
เป็นระบบครบถ้วน 

แห่ง   

      2.1.9 ก าหนดให้มีการแนะน าให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานการจัดซื้อ 
จัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เป็นประจ าเดือน 

จ านวนสหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ มีการด าเนินการ
น าเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

แห่ง   

      2.1.10 ก าหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ในการประชุมส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเป็นประจ า 

จ านวนครั้งในการเสนอผล
การด าเนินเข้าวาระการ
ประชุมส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 

ครั้ง   

      2.1.11 ก าหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลของสหกรณ์/       
กลุ่มเกษตรกร ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามท่ีก าหนด 

จ านวนครั้งที่รายงานผลให้         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตาม
ก าหนด 

ครั้ง   

3 บทบาทหน้าที่หน่วยก ากับ ดูแล  
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ 

    

 3.1 สหกรณ์จังหวัดก าชับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม
แนวทางฯ และห้ามการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากสหกรณ์/          
กลุ่มเกษตรกร 

มีการด าเนินการก าชับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฎิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

มี/ไม่มี   

 3.2 ก าหนดให้มีศูนย์รับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานตามโครงการฯ 

มีการแนะน าและ
ประชาสัมพันธ์การมีศูนย์ 
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

มี/ไม่มี   
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ที ่ แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
4 การติดตามการใช้ประโยชน์จาก

อุปกรณ์ที่ได้รับ 
    

 4.1 ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่ใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์และรายงานให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป็นรายปี 

มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการฯ ที่ใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์ท่ีได้รับและ
จัดท าเป็นรูปเล่มส่ง        
กรมส่งเสริมสหกรณ์          
ครบทุกแห่ง 

แห่ง   

 4.2 ก าหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
มอบหมายผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ท่ีได้รับ
การสนับสนุน 

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ดูแลอุปกรณ์ท่ีได้รับชัดเจน
ครบทุกแห่ง 

แห่ง   

 4.3 ก าหนดให้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ 
ครบทุกแห่ง 

แห่ง   

 
 

 
 

ผู้รายงาน   ………………………………………………… 

     (.....................................................) 

สหกรณ์จังหวัด........................................................... 


