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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรจะเห็นได้ว่า แหล่งรับซื้อผลผลิตเกษตรหลายแห่ง
หยุ ด ให้ บ ริ ก าร หรื อ เกษตรกรไม่ ส ามารถออกนอกพื้ น ที่ เพื่ อ ขายผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ประกอบกั บ
การส่งออกสินค้าเกษตรหยุดชะงัก ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับซื้อผลผลิตหรือซื้อ
ผลผลิตในปริมาณที่ลดน้อยลง ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของเกษตรกรและความมั่นคงในการทาอาชีพการเกษตร จากปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การที่ภาคเกษตรในระดับชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง ไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรในชุมชนได้ ขาดแหล่ง
รวบรวมและรับซื้อผลผลิตหรือมีแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ ประกอบกับไม่มีสถานที่ในการเก็บ
ชะลอหรือแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่อยืดระยะเวลาการขายผลผลิ ตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้า
เกษตร แนวทางหนึ่ งที่ จ ะช่ว ยฟื้ น ฟู เศรษฐกิจและสั งคมฐานรากของประเทศในระยะยาวและยั่งยืน ได้นั้ น
คือ การสร้ างบทบาทสหกรณ์ ภ าคการเกษตรในชุม ชนให้ มีค วามเข้ม แข็งเพิ่ ม ศั กยภาพการบริห ารจัด การ
ผลผลิ ตทางการเกษตรภายในชุมชนได้ โดยเห็ นว่าสหกรณ์ ภ าคการเกษตรและกลุ่ มเกษตรกรที่มีศักยภาพ
ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรหลักของประเทศและเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของภาครัฐไปสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ได้ และการดาเนินกิจการผ่านการให้บริการเกษตรกร
สมาชิกในรูปแบบธุรกิจเกษตรมีความใกล้ชิดและเอื้อประโยชน์กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตโดย
การสนับสนุ นเทคโนโลยีน วัตกรรมต่าง ๆ ผ่านสถาบันเกษตรกร การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่
ในราคาที่เป็น ธรรม รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกร
ในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ในการเป็นองค์กร
ของชุ ม ชน ในการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ได้ ด าเนิ น นโยบายในการสร้างความเข้ ม แข็ ง
ให้สถาบันเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ รวม 1,791.531 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างปัจจัยโครงการ
พื้นฐาน และจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การตลาดที่จาเป็นให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวม จัดเก็บ
และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถจั ดเก็บรวบรวมผลผลิต ชะลอการจาหน่ายเพื่อดึง
ราคาผลผลิตภายในประเทศ ได้จานวน 2.04 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 10,725 ล้านบาท ในสินค้าข้าว ข้าวโพด
เลี้ย งสั ตว์ และมัน ส าปะหลั ง และสามารถแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตรได้ 315,569 ตัน คิดเป็น มูล ค่า
2,968 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันเกษตรกรมีส่วนสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ ดาเนินการส่งเสริมผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเข้าไปมีบทบาท
ในการช่วยเหลื อสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อน
จากการที่เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตในพื้นที่ได้ โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์
และเกษตรกรทั่วไป น าไปจาหน่ายผ่านเครือข่ายของสหกรณ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตามศักยภาพของสหกรณ์
ซึ่ ง ยั งมี ส หกรณ์ อี ก หลายแห่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพในการรวบรวมผลผลิ ต หรื อ แปรรู ป แต่ ข าดโอกาสในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากความไม่พร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเกษตรกร
จะต้องได้รับการยกระดับเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการต่อยอดการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรองรับการให้บริการเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในชุมชน
กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ในฐานะหน่ว ยงานหลั กในการขับเคลื่ อ นแผนแม่ บ ทย่ อยด้านการเกษตร
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ภายใต้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 90)
โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนั บสนุน และผลักดันให้ สหกรณ์ ภาคการเกษตร จานวน 4,509 สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จานวน 4,661 กลุ่ม รวมไม่น้อยกว่า 9,170 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจ ในระดับชุมชน
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ให้เป็นหลักในการช่วยเหลือ ให้บริการ และเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปภายในพื้นที่ได้
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะ
ดาเนินกิจการเพื่ออานวยประโยชน์ทางด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพเกษตรได้สอดคล้องกับแนวทาง
การขับ เคลื่อนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในการพัฒ นาภาคการเกษตรของภาครัฐตามภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้นั้น มีประมาณ 924 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.07 ทั้งนี้สหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับ
1 และ 2 มีจานวน 3,197 แห่ง โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ จานวน
251 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 7.97 ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในระดับ 1 และ 2 ทั้งหมด จึงมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิต ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าได้ โดยจัดทาโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจัย
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ก ารตลาดที่ จ าเป็ น ในการผลิ ต การรวบรวม และการแปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในชุมชน ซึ่งการดาเนินการ
โครงการจะเป็นการดาเนินการใน 2 ลักษณะคือ การสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถาบันเกษตรกร
เพื่อต่อยอดการดาเนินธุรกิจจากเดิมที่ดาเนินการอยู่แล้วแต่ยังขาดเครื่องมือที่จะดาเนินการ ให้เต็มศักยภาพ
ในการให้บริการเกษตรกร และลักษณะที่ 2 เป็นการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานให้กับสถาบันเกษตรกร
เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดการดาเนินธุรกิจการรวบรวม แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพการเกษตรให้เกิดความมั่นคง อันนาไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จากสภาวการณ์ ในปั จ จุ บั น ส่ งผลกระทบต่ อการดาเนิ น กิ จการ และธุรกิจภาคการเกษตรของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในหลายด้าน เช่น โรค COVID-19 ระบาด สภาวะภั ยแล้งสะสม
ต่อเนื่องจากปี 2562 น้าท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การชะลอของเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงส่งกระทบต่อ
ผลผลิตข้าว อ้อย พืชไร่ และพืชสวนเป็นหลัก ในขณะที่ร าคาสินค้าเกษตรภาพรวมมีความไม่แน่นอนตามภาวะ
ตลาดและกาลังซื้อของผู้บริโภค ในขณะที่ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรยังสูง รวมถึงต้นทุนการผลิตของสหกรณ์
ภาคการเกษตรยังไม่สามารถมีผลได้ต่อขนาดเพิ่มขึ้นหรือเกิดการประหยัดต่อขนาดภายในกิจการได้ เนื่องจาก
สหกรณ์ต้องแบกภาระหนี้สินของสหกรณ์และของสมาชิกที่ชาระหนี้ไม่ได้ตามกาหนด และต้องลดภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ให้กับสมาชิก หากรัฐบาลต้องการผลักดันให้สหกรณ์ทาหน้าที่เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ในแต่ละพื้นที่กระจายตามชนิดพืชจึงมีความจาเป็นที่ต้องช่วยเหลือในภาวะการณ์เช่นนี้เป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ว่า
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็ นองค์กรของเกษตรกรหากจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงนี้ทั้งด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์การตลาด และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรพื้นฐานโดยไม่ต้องจ่ายสมทบแล้ว
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการยังมีภาระในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อ ดาเนินการรับซื้อ/
รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ รวมถึงภาระด้านการบริหารจัดการและการ
บารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์การตลาด และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรพื้นฐาน นอกจากนั้น
ยั งมีค่ าใช้ จ่ ายบริ หารจั ดการทั่ วไปตามสถานการณ์ การผลิ ต การแปรรูป และการตลาดในขณะเดียวกัน การให้
ความส าคั ญ อย่ างจริ งจั งกั บ การด าเนิ น ธุ รกิ จตามนโยบายการเกษตรของภาครั ฐในระยะยาว เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ยกระดับผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทยให้ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
ไทยให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจชุมชนและฐานราก
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริห ารจัดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร
1.2.2 เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ ส ถาบั น เกษตรกรเป็ น กลไกลหลั ก ในระดั บชุ มชนในการ
อานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตร
1.2.3 ผลั กดั น ให้ ส หกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกรที่ ขอรับ การสนั บ สนุน ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้
มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางจาหน่ายผลผลิตการเกษตรในภาวะความ
ผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร
1.3 เป้ า หมาย สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและผ่ า นหลั ก เกณฑ์
คุณสมบัติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
1.4 พื้นที่ดาเนินการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จานวน 251 แห่ง ใน 60 จังหวัด
1.5 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.5.1 หลักเกณฑ์พื้นฐาน ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(1) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกร
(2) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดาเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร หรือให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับผลผลิตที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
(3) เป็ น สหกรณ์ อยู่ ในระดั บมาตรฐานสหกรณ์ ชั้ น 1 หรื อ ชั้ น 2 (ระดั บความเข้ มแข็ ง
สหกรณ์) กรณีเป็นกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร
(4) มีมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเห็นชอบในการขอรับเงินอุดหนุน
1.5.2 คุณสมบัติเฉพาะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(1) สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน
(2) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว
(3) มีแผนธุรกิจ/แผนงานโครงการของสหกรณ์รองรับหากได้รับเงินอุดหนุน
(4) กรณีขอรับเป็นสิ่งก่อสร้าง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือกรณี
เป็นที่ดินของรัฐที่ได้อนุญาตแล้วต้องมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภ าระ
ผูกพันการค้าประกันจานอง ยกเว้นติดจานองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เฉพาะกองทุนพัฒ นาสหกรณ์) หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีแบบแปลน ใบประเมินราคาที่วิศวกรรับรอง
(ปร.4 และ ปร.5)
(5) ที่ ดิน ตามข้ อ 1.5.2 (4) ต้องอยู่ในทาเลที่ ตั้ง มีระบบสาธารณู ป โภคที่ เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน
(6) รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต้องมีใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 บริษัท /ร้านค้า
1.6 ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.7 งบประมาณ จานวน 1,693.5007 ล้านบาท เงินอุดหนุนทั่วไป
1.7.1 ครุภัณฑ์การเกษตร จานวน 346 รายการ จานวนเงิน 360.9730 ล้านบาท
1.7.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 16 รายการ จานวนเงิน 20.7253 ล้านบาท
1.7.3 สิ่งก่อสร้าง จานวน 124 รายการ จานวนเงิน 1,311.8024 ล้านบาท
รวม 486 รายการ จานวนเงิน 1,693.5007 ล้านบาท
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิตของโครงการ
1.8.1 สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
ในระดับชุมชน จานวน 251 แห่ง รองรับผลผลิตได้เพิ่มขึ้นประมาณ 864,000 ตัน
1.8.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าถึงประโยชน์จากสถาบันเกษตรกรในการ
ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร การรวบรวม รับซื้อ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
สถาบั น เกษตรกร จ านวน 251 แห่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร รวมถึ ง
โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่จาเป็นในการเพาะปลูก รวบรวม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/
ให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับผลผลิตเกษตร
เชิงคุณภาพ :
1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จานวน 251 แห่ง สามารถยกระดับศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับชุมชนตามศักยภาพ
2) สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกิจเดิมในปีที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชีว้ ัด
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)
2. ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3. ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)
4. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน
(หน่วย : คน)
5. มูลค่าการรวบรวมและการแปรรูป
เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้านบาท)

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

ปีงบประมาณ 66

3,020,778,017 บาท/ปี
เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี
75,225,000 บาท/ปี เฉลี่ย
750 บาท/คน/ไร่
33,394,852.87 บาท/ปี
เฉลี่ย 156,050 บาท/
สหกรณ์
175,490 คน

3,111,401,357 บาท/ปี
เฉลี่ย 14,880 บาท/คน/ปี
77,481,750 บาท/ปี
เฉลี่ย 772.50 บาท/คน/ไร่
33,812,288.53 บาท/ปี
เฉลี่ย 158,001 บาท/
สหกรณ์
177,245 คน

3,020.77 ล้านบาท/ปี

3,111.39 ล้านบาท/ปี

1.9 หน่วยงานดาเนินงาน
หน่วยงานระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
หน่วยงานกากับระดับจังหวัด
: สานักงานสหกรณ์จังหวัด
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1.10 ขอบเขตดาเนินการ
การจาแนกสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความจาเป็นและความสามารถ
ในการบริหารจัดการ เป็น 3 กลุ่ม รวมสถาบันเกษตรกร 251 แห่ง ได้แก่
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย จานวน 24 สหกรณ์ ร้อยละ 9.56 สหกรณ์เน้นให้บริการ
เกษตรกรสมาชิกของตนเอง สหกรณ์ลูกข่าย/เครือข่ายในพื้นที่ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงและเกษตรกร
ทั่วไปในลักษณะสหกรณ์แม่ข่าย โดยต่อยอด ผลักดัน และพัฒนาให้มีศักยภาพในการรวบรวมและ/หรือแปรรูป
ผลผลิตในระดับอาเภอหรือเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ (จังหวัด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตร ลดต้นทุน
การผลิ ต หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และด าเนิ น กิ จ การให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมเกษตรหรือเกษตรแปรรูปตามความต้องการของตลาดหลัก โดยอาศัยการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึง
ให้คาแนะนาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์การตลาด/ปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานที่สหกรณ์มี เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร และพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์
ซึ่งปกติสหกรณ์จะทาธุรกิจกับเกษตรกรสมาชิกเป็นหลัก เมื่อต้องทาหน้าที่แม่ข่ายจึงต้องรับหน้าที่ในการจัดหา
เงินทุนมารวบรวมผลผลิ ตจากสหกรณ์ลูกข่ายต่าง ๆ /เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการจัดการคุณภาพ
และแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือเพิ่มผลิตภาพการผลิตจาหน่ายสู่ตลาดหลักเพิ่มเติมจากปริมาณการผลิตเฉพาะ
ของสหกรณ์ตนเอง จึงต้องมีความพร้อมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิ จทั้งใน
ส่วนของค่าจ้างแรงงาน เงินทุนในการรวบรวมผลผลิต ต้นทุนการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิต และการจัดการ
การขนส่ ง เป็ น ต้น ประกอบกั บ การดาเนิ นธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ ไม่ได้มุ่ งหวังกาไรเป็ นหลั ก หรือมี กาไร
เพีย งพอในการดาเนิ น กิจ การ และไม่ได้จัดสรรกาไรมาเพื่อการลงทุ นในสิ นทรัพ ย์ต่าง ๆ ดังนั้ น การใช้ทุ น
ดาเนินงานของสหกรณ์จึงรองรับการดาเนินกิจการและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของภาคการเกษตรทั้งในส่วนของ
การให้สินเชื่อเกษตรกรสมาชิก การจัดหาสินค้ามาจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรมให้กับครอบครัว การบริหาร
จั ดการองค์ กรให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อบั งคับ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง และที่ ส าคั ญ คื อ ต้อ งจั ด
สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ให้ กั บ เกษตรกรสมาชิ ก และครอบครั ว การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลเกษตรกรสมาชิ ก ที่
ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรรวมถึงด้านสุขภาพ และการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมงานสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่/ชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ า ข้ า ว 15 แห่ ง ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ 9 แห่ ง รวมวงเงิ น งบประมาณ
1,177,483,700 บาท รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 1 (เอกสารแนบ 3.1)
เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาให้ กั บ สหกรณ์ ที่ ยั งไม่ มี อุ ป กรณ์ ก ารตลาด/ปั จ จั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ขนาดใหญ่ หรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมการดาเนินการในการรวบรวมและ/หรือแปรรูปที่สอดคล้อง
กับปริมาณผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ์ลูกข่าย เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวม
ผลผลิตให้มีคุณภาพหรือได้ตามมาตรฐานการรับซื้อผลผลิต ลดการสูญเสีย จาหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม ควบคุม
ต้นทุนการผลิต และช่วยเหลือสหกรณ์ลูกข่ายที่ไม่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการแรงงาน การสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ในธุ ร กิ จ แปรรู ป รวมถึ ง ช่ ว ยเหลื อ เกษตรสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละเกษตรกรในพื้ น ที่ ใ ห้ มี
แหล่งจาหน่ายสินค้าที่แน่นอน โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสหกรณ์แม่ข่ายที่มีศักยภาพหรือเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมและแปรรูป จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ได้
กลุ่มที่ 2 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง จานวน 101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของเป้าหมาย
โครงการ เน้นให้บริการเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่แดนดาเนินงานของสหกรณ์ เพื่อรับซื้อ
และรวบรวมผลผลิต ขั้นต้นหรือส่งให้กับสหกรณ์แม่ข่าย หรือกระจายผลผลิตสู่เครือข่ายธุรกิจเกษตรในระดับ
อาเภอเป็ น สหกรณ์ ที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจที่ให้ บริการสมาชิกและเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรสมาชิก
ในระดั บ ชุ ม ชนให้ มี ช่ อ งทางการจ าหน่ ายผลผลิ ต หรือ เข้ามาร่ว มด าเนิ น ธุ รกิ จกั บ สหกรณ์ ให้ ได้ รับ ราคาที่
เป็นธรรมและผลผลิตบางส่วนนาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพขั้นต้นเพื่อเตรียมกระจายผลผลิตสู่สหกรณ์
แม่ข่าย/ตลาดเครือข่ายเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มหรือแปรรูปผลผลิ ตให้ มี ราคาสูงขึ้นตามคุณ ภาพหรือมาตรฐาน
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การผลิต ดังนั้น สหกรณ์ต้องบริหารจัดการและสามารถต่อรองรักษาผลประโยชน์ด้านราคาให้กับเกษตรกร
สมาชิกและมีศักยภาพในการพัฒ นาให้ เป็นสหกรณ์ ที่ความเข้มแข็งในระดับชุมชน เพื่อผลั กดันและพั ฒ นา
ต่อยอดให้เป็นองค์กรหลักในชุมชนหรือพื้นที่ที่สามารถช่วยเหลือดูแลสมาชิกเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพิ่มเติมจาก
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านการผลิต และการให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกในยามเดือดร้อน
ทั้งในด้านสังคม และการประกอบอาชีพเกษตร แต่สหกรณ์ยังต้องพึ่งพาทุนดาเนินงานจากภายนอกทั้งเงินฝาก
และการขอสินเชื่อ ทาให้มีต้นทุนทางการเงินในการบริหารกิจการสูงจึงไม่ พร้อมรับภาระเงินสมทบ ซึ่งหากรัฐ
กาหนดให้สหกรณ์สมทบมากกว่าร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบระยะยาวและมีผลต่อความเข้มแข็งของสหกรณ์
ในการดาเนินธุรกิจ และความสามารถในการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของเกษตรกรสมาชิก รวมถึงการช่วยเหลือ
หรือเข้าไปแก้ปัญ หาในด้านการขนส่ง การรับซื้อ/กระจาย ผลผลิตในช่วงผลผลิตเกษตรล้นตลาดหรือราคา
ผลผลิตเกษตรในพื้นที่ตกต่า
ประกอบด้ว ย สิ น ค้าข้ าว 54 แห่ ง ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ 6 แห่ ง โคนม 8 แห่ ง โคเนื้ อ 2 แห่ ง
ยางพารา 10 แห่ง ผลไม้ 12 แห่ง มันสาปะหลัง 2 แห่ง ผัก 1 แห่ง ผึ้ง 1 แห่ง สุกร 1 แห่ง กระเทียม 1 แห่ง
ประมง 1 แห่ ง เกลื อ 1 แห่ ง และเมล็ ด พั น ธุ์ถั่ ว 1 แห่ ง รวมวงเงิน งบประมาณ 402,389,600 บาท
รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 2 (เอกสารแนบ 3.1)
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีศักยภาพในการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปในแต่ละกลุ่มสินค้า
ให้ ผลผลิตได้ตามมาตรฐานการรับซื้อ หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น/เพิ่มอายุในการเก็บรักษาก่อนที่จะส่งไปจาหน่าย
ยังสหกรณ์แม่ข่ายหรือตลาดเครือข่าย ช่วยลดภาระต้นทุนของสหกรณ์ในการต้องจ้างภาคเอกชนมาให้บริการ
เกษตรกรสมาชิก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกรสมาชิก
กลุ่มที่ 3 : สหกรณ์ลู กข่ายขั้นต้น จานวน 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.20 ของเป้าหมาย
โครงการ เน้นให้ความช่วยเหลือและให้บริการเกษตรกรสมาชิกตั้งแต่แปลงการผลิตในพื้นที่ระดับตาบล ดังนั้น
สหกรณ์ต้องแนะนาสมาชิกในด้านการวางแผนการผลิต การสนับสนุนทักษะและให้บริการเครื่องจักรอุปกรณ์
ขนาดเล็กในแปลงการเกษตรตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รองรับการให้บริการเกษตรกร
สมาชิกตามธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบกับเกษตรกรสมาชิกมีความสามารถในการชาระหนี้น้อย เนื่องจาก
เป็น การเพาะปลูกตามฤดูกาล เป็น เกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่จากัด และยังมีปัญหาด้านความพร้อมในการ
พัฒนาใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักกลการเกษตรมาใช้ในแปลงผลิต จึงต้องพึ่งพาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
เป็นหลักเพื่อช่วยเหลือในด้านดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีทุนใน
การดาเนินงานค่อนข้างจากัด ประกอบกับที่ผ่านมาสหกรณ์ส่วนใหญ่มีเกษตรกรสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ
จนผลผลิ ต เสี ย หายไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ต ามก าหนดท าให้ ส หกรณ์ ตั้ งค่ าเผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เต็ ม จานวน
นอกจากนี้ สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบการตลาดสินค้าเกษตรและกระทบต่อการบริการสมาชิก อย่างไร
ก็ตาม แม้จะมีสภาวะดังกล่าว สหกรณ์ยังมีห น้าที่ให้ บริการสมาชิกในด้านการให้ เงินกู้เพื่อเป็นแหล่งเงิ นทุน
และแหล่ งรองรั บ ผลผลิ ต ที่ เพี ย งพอและดอกเบี้ ย เป็ น ธรรมต่ อ ไป แต่ ห ากต้ อ งรั บ ภาระเงิน สมทบอุ ป กรณ์
การตลาด อาจส่งผลต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และประสิทธิภาพการให้บริการเกษตรกรสมาชิก
ประกอบด้วย สิ นค้าข้าว 12 แห่ ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 14 แห่ ง โคนม 2 แห่ ง โคเนื้อ 1 แห่ ง
ยางพารา 50 แห่ง อ้อย 8 แห่ง ปาล์มน้ามัน 17 แห่ง ผลไม้ 4 แห่ง มันสาปะหลัง 17 แห่ง กาแฟ 1 แห่ง
รวมวงเงินงบประมาณ 113,707,400 บาท รายละเอียดตามรายชื่อกลุ่ม 3 (เอกสารแนบ 3.1)
เพิ่มประสิทธิภาพของสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกรสมาชิกในการปรับปรุ งการผลิตตั้งแต่
แปลงการผลิ ต การลดการใช้ส ารเคมีอั น ตราย และการแปรรูป ขั้น ต้ น ซึ่งจะช่ว ยลดต้ น ทุ นการผลิ ตให้ กั บ
เกษตรกรสมาชิกจากการต้องใช้บริการจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นภาระต่อต้นทุนการผลิต อีกทั้ง
เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรสมาชิกให้ความสาคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัย และลดการใช้สารเคมีในการ
กาจัดวัชพืชในระยะยาวได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและระบบสาธารณะสุขในระดับชุมชนตามมา
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ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2.1 การบริหารงานโครงการฯ
2.1.1 คาสั่งคณะกรรมการระดับกรม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน กากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตาม
บัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. คณะกรรมการระดับกรม มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 องค์ประกอบ
1) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย
2) ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1 – 18
3) ผู้อานวยการกองแผนงาน
4) ผู้อานวยการกองคลัง
5) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6) ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
7) ผู้อานวยการสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
8) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
9) ผู้อานวยการสานักนายทะเบียนและกฎหมาย
10) ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
11) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
12) ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
13) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
14) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
15) ผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
16) ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
17) ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
18) ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1) ขับเคลื่อน การดาเนินงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบั น เกษตรกรรองรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรภายใต้ แ ผนงาน/โครงการ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจ และสังคมตามบั ญ ชีท้ายพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสั งคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรสร้างกลไกหลัก
ในระดับชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางจาหน่ายในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร
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2) กากับ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั งคมตามบั ญ ชีท้ ายพระราชก าหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้ เงินเพื่ อแก้ไขปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตาม
แผนและเกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน
3) สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการระดั บ จังหวั ด ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการปรั บ
โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญ ชีท้ายพระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปั ญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
4) อานวยการ แนะนา แก้ไขปัญหาในการดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการปรับ
โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญ ชีท้ายพระราชกาหนดให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปั ญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) แต่งตั้งคณะทางานประสานงานและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย
2.1.2 คาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด
คณะกรรมการระดับจังหวัด มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
1) ผู้ตรวจราชการกรม ที่กากับดูแลในพื้นที่
2) สหกรณ์จังหวัด
3) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์
4) ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
5) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
6) ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
8) ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มาจากสมาชิกสหกรณ์
ตามที่สหกรณ์จังหวัดเสนอ จานวน 3 คน
9) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
10) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
11) นิติกรปฏิบัติการ/ชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อานาจหน้าที่
1) วางแผน บริหารจัดการการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวม และการแปรรู ป ของสถาบั น เกษตรกรรองรั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ฯ ตามแนวทางที่
คณะกรรมการระดับกรมฯ กาหนด
2) อานวยการ ประสานงาน กากับและติดตามการดาเนินงานตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
3) รายงานผลการด าเนิน งานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาและอุป สรรคต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมการระดับกรม มอบหมาย
5) ให้ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มาจากสมาชิ ก
สหกรณ์ตามที่สหกรณ์จังหวัดเสนอ เพื่อให้ดาเนินการเป็นไปตามอานาจหน้าที่
(เอกสารแนบ 3.9)
2.1.3 คาสั่งคณะทางานโครงการฯ
คาสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ และติ ด ตามโครงการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต การรวบรวม และการแปรรู ป ของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินค้าเกษตร สนับสนุน และผลักดันให้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และให้ประธานกรรมการระดับกรม แต่ งตั้งคณะทางาน
ประสานงานและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งเป็ น รูป ธรรม
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.2534 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จึงแต่ งตั้ งคณะท างานประสานงานและติ ดตาม
โครงการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต การรวบรวมและการแปรรูป ของสถาบั น เกษตรกรรองรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรฯ โดยมอบหมายให้คณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) นายชาย คงแก้ว
ผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์
ประธานคณะทางาน
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
2) นางเกศสิริ พูลช่วย
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์
รองประธาน
ประมงและปศุสัตว์ กองพัฒนาสหกรณ์
คณะทางาน
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
3) นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์
รองประธาน
การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ์
คณะทางาน
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ผู้แทนกองแผนงาน
4) นายนาถ บารุงพาณิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล คณะทางาน
ผู้แทนกองคลัง
5) นายเกษมสันต์ จันทร์ทน
ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
คณะทางาน
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6) นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน ผู้อานวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
คณะทางาน
7) นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
คณะทางาน
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ผู้แทนสานักงานเลขานุการกรม
8) นางสาวธันยา วรสืบ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการ
ผู้แทนจากกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
9) นางนาถประภา ยอดแก้ว
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
10) นางจารุวรรณ จันทร์อินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร
11) นางเนาวรัตน์ เอื้ออารักษ์พงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2
12) นางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
13) นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ
14) นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ
15) นายณัฐนนท์ ดิษฐานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
16) นางสาววศินี เขียนสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร
17) นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1
18) นายวุฒิชัย ส่องสว่าง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2
19) นางสาวชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
20) นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
21) นางสุจิตรา สุขแจ่ม
22) นายธนากร ประพันธ์

นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ
คณะทางาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1) ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมรายงานความคืบหน้า การดาเนินงานของโครงการ
ปรับ โครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ฯ
ตามแนวทาง ที่คณะกรรมการระดับกรม กาหนด
2) ประสานให้ ข้ อ มู ล และรายงานผลการด าเนิ น งาน ตามข้ อ สั่ งการของคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อน ก ากั บ และติ ด ตามโครงการปรับ โครงสร้างการผลิ ต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบั น
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ
3) ออกแบบและจั ดทาระบบการติดตามและรายงานผลโครงการปรับโครงสร้างการผลิ ต
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน กากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้าง
การผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรฯ มอบหมาย
(เอกสารแนบ 3.10 )
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2.2 ขั้นตอนดาเนินงานตามโครงการฯ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวม (ตามแผนภาพ)

เอกสารแนบ 3.2
รายละเอียดการดาเนินงานตามโครงการฯ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
❖ ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทาโครงการและกาหนดหลักเกณฑ์โครงการฯ เพื่อให้ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
2. การประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ (โดยส่วนกลาง)
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังสานักงานสหกรณ์
จังหวัด รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ 1107/3276 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
โดยระบุรายการและเอกสารประกอบจ านวน 12 รายการ ซึ่งกาหนดเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
(เอกสารแนบ 3.11)
4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดรับคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณและตรวจสอบหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติตามที่กรมฯ กาหนด และจัดส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งต้องตรวจสอบเอกสารรายการเกี่ยวกับ
การขอรับงบประมาณ จานวนอย่างน้อย 12 รายการ ให้ถูกต้องครบถ้วน
❖ ขัน้ ตอนการพิจารณา/อนุมัติโครงการ/งบประมาณ

5. กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กลั่ น กรองและตรวจสอบค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เสนอสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบ
6. ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ต รวจสอบและพิ จ ารณาจั ด สรร
ตามกรอบงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการฯ
7. คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการฯ
8. สานักงบประมาณโอนเงินงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
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❖ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

9. กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ แจ้ ง รายการเงิ น อุ ด หนุ น และคู่ มื อ การด าเนิ น งานโครงการฯ ให้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดดาเนินการ ถือปฏิบัติและดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9.1 แจ้งรายการเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบรายการและยืนยันความพร้อม
โดยพิจารณาถึงผลการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ า 2019 ที่มีผ ลยื ดเยื้อ จนอาจส่ งผลต่อความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภั ณ ฑ์และสิ่ งก่อสร้าง
ที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น รวมถึงแผนธุร กิ จ มี ค วามพร้อ มรองรั บ การใช้ป ระโยชน์ และพร้อ มที่ จ ะรับ ผิ ด ชอบ
ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น จากการไม่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป กรณ์ ที่ ได้ รับ ตามรายการและแบบแปลนที่ เสนอ
ของบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยต้องไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและมีทุนในการ
ด าเนิ น งานค่ อ นข้ า งจ ากั ด หรื อ ประสบปั ญ หาสภาพคล่ อ งจากการผิ ด นั ด ช าระหนี้ ข องสมาชิ ก เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพื่อมิให้เป็นการซ้าเติม สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น หากการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลสาเร็จ
9.2 แจ้ งให้ ส หกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่ อตรวจสอบและยืน ยัน
การขอรับรายการเงินอุดหนุน
9.3 แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเป็นการวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งนี้ ได้กาหนดร่างตัวอย่างการยืนยันการขอรับการเงินอุดหนุน ตามข้อ 9.2) และแบบรายงานแผนการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ตามข้อ 9.3) ให้จัดส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
9.4 เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารตามข้อ 9.2) และ ข้อ 9.3)
เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดในคู่มือการดาเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ทั้งนี้ ให้สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง โดยให้กาหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อ/จัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากทางราชการแล้ว และกรณี ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้างในรายการดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ โดยไม่เรียกร้อง
ค่าเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น ทั้ งนี้ ให้ กาหนดการยืน ราคาภายใน 90 วัน นั บ แต่ วัน เสนอราคา และระยะเวลาการ
ดาเนินงานในสัญญาไม่เกิน 180 วัน
10. สานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดาเนินการตามข้อ 9)
11. สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกรจั ดประชุม คณะกรรมการเพื่ อตรวจสอบและยืน ยัน การขอรับ
รายการเงินอุดหนุนโดยมติที่ประชุมจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
11.1 ยื นยั นการเข้ าร่วมโครงการปรับโครงสร้ างการผลิ ต การรวบรวม และการแปรรู ป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร และรับรองว่าไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและ
มีทุนในการดาเนินงานค่อนข้างจากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดชาระหนี้ของสมาชิกเนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ
11.2 ยื น ยั น รั บ การสนั บ สนุ น รายการเงิ น อุ ด หนุ น และกรอบวงเงิ น ที่ ได้ รั บ จั ด สรร
จากทางราชการ โดยระบุรายการครุภัณ ฑ์/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) สาเนามติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ที่เห็ นชอบการดาเนินการ
(เอกสารแนบ 3.15)
(3) ส าเนามติที่ ป ระชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร ในวาระพิจารณาเกี่ยวกับแผน
การลงทุน หรือแผนการขยายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับรายการที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามหนังสือที่ กษ 1107/13061 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 (เอกสารแนบ 3.16) ทั้งนี้หากยังไม่ได้ดาเนินการ ให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
ในคราวถัดไป และจัดส่งสาเนาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย
(4) แผนการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด ตามเอกสารแนบ 3.17 ซึ่ งก่ อ น
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป ขอให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาตรวจสอบเอกสาร เช่น
การตรวจสอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบรายการในประกาศว่ า เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ ก าหนดในเอกสาร
งบประมาณหรือไม่ และต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่เสนอของบประมาณต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
- ตรวจสอบราคาในประกาศ กรณีเป็นครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ
- ตรวจสอบราคาในประกาศ กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง ให้เ ป็นไปตามราคาที่คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางกาหนด
- กรณี เป็ นสิ่งปลูกสร้างให้ตรวจสอบ แบบแปลน ปร.4 ,ปร.5 โดยต้องมีล ายมือชื่อ
ของผู้มีใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รับรอง และตรวจสอบว่าเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่ มีคุณลักษณะที่ขอรับ
การสนับสนุน ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนต่ าง ๆ ที่ ถื อใช้ ในประกาศ ให้ เป็ น ไป
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์
สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ
- ตรวจสอบความพร้อมของที่ดิน พร้อมดาเนินการหรือไม่ และที่ดินดังกล่าวสหกรณ์
จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือมีสิทธิ์ใช้ที่ดินนั้น
- ตรวจสอบที่ดินดังกล่าวจะต้องได้รับการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมือง ฯลฯ
การจัดทาโครงการที่ได้รับงบประมาณ
- ตรวจสอบการจัดทาโครงการของสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีการจัดทา
หรือไม่ และต้องสอดคล้องกับรายการที่ขอรับสนับสนุน
- ตรวจสอบการวิ เคราะห์ โ ครงการของส านั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด มี ก ารวิ เคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับโครงการและให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างการเขียนโครงการ/แผนธุรกิจ ตามที่ระบุในคู่มือ (เอกสารแนบ 3.12)
- ต้องมีแผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการดาเนิน ธุรกิจหรือ
แผนการตลาดหรือที่สอดคล้องกับความสาเร็จของโครงการ รายละเอียดแบบตัวอย่างการเขียนโครงการและ
การวิเคราะห์โครงการ (เอกสารแนบ 3.12)
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ความถูกต้องครบถ้วน และการจัดเก็บเอกสารโครงการของสหกรณ์
- ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ อาทิ เอกสาร
คาของบประมาณ จานวน 12 รายการ และเอกสารอื่นตามคู่มือ โดยเฉพาะสาเนารายงานการประชุมในครั้งที่
มีมติเกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตรวจสอบว่าสหกรณ์ ได้เก็บ เอกสารโครงการไว้ในที่ ป ลอดภั ย และสามารถน ามา
ตรวจสอบได้ในทันที
❖ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

12. สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส านักงานสหกรณ์
จั งหวั ด ต้ อ งแนะน า ก ากั บ ให้ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของสหกรณ์ /
กลุ่ มเกษตรกรที่ถือใช้ (เอกสารแนบ 3.3) กรณี ส หกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ที่ได้รับรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการเครื่ องจั กรกลที่ ต้องให้ บ ริการสมาชิก จะต้องดาเนิน การถือใช้ระเบี ยบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้ บ ริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน (เอกสารแนบ 3.4) โดยให้สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
12.1 การประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ดาเนินการดังนี้
- ประกาศแยกตามหมวดรายการแยกเป็น 3 หมวด คือ 1) ครุภัณ ฑ์การเกษตร
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และ 3) สิ่งก่อสร้าง แต่สามารถพิจารณาข้อเสนอราคาแยกตามรายการ
ที่ได้รับการอุดหนุนได้
- กรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง
มากกว่า 1 รายการ และเป็นรายการคนละหมวดรายการ ให้พิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องหรือเป็น
ส่วนควบในรายการที่ได้ซึ่งเป็นรายการต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็ให้พิ จารณาประกาศรวมในฉบับเดียวกัน ทั้งนี้
ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง สามารถดูตัวอย่างตามเอกสารแนบ 3.5
12.2 สงวนสิ ท ธิ์ก ารลงนามในสั ญ ญาหรือ ข้ อ ตกลง โดยให้ ก าหนดเงื่อ นไขในเอกสาร
เชิ ญ ชวนการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ างไว้ด้ ว ยว่ า การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ างในครั้ งนี้ จ ะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากทางราชการแล้ว และกรณี
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้างในรายการดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้างได้
โดยไม่ เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ ให้ ก าหนดการยื น ราคาภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น เสนอราคา
และระยะเวลาการดาเนินงานในสัญญาไม่เกิน 180 วัน
12.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ตามระเบียบว่าด้ว ยการจัดซื้อและจัดจ้างของ
สหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร โดยคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ/ตรวจรับงานจ้าง จะต้องมีส มาชิกสหกรณ์ /กลุ่ ม
เกษตรกรภาคประชาชน เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย และในกรณี ที่สิ่งก่อสร้างมีแบบแปลน
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง โดยจะต้องมีผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ่งก่อสร้าง
ที่จะจัดหาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย
12.4 ดาเนินการประกาศและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และจัดส่งให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วย
12.5 เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝ า ก กั บ ธ น า ค า ร เพื่ อ ร อ รั บ เงิ น อุ ด ห นุ น เป็ น ก า ร เฉ พ า ะ ชื่ อ บั ญ ชี “ ส ห ก ร ณ์
............................................ จ ากัด, กลุ่ มเกษตรกร......................................................... “โครงการปรั บ
โครงสร้างการผลิตฯ พรก.เงินกู้โควิด - 19 พ.ศ.2563” โดยมีเงื่อนทาไว้กับธนาคารในการเบิกจะต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบจากสหกรณ์ จั งหวั ด ............ ทั้ งนี้ เมื่ อ ได้ ว งเงิน ตามข้ อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างแล้ ว
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องนาเงินสมทบตามสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างฝากเข้า
บัญชีดังกล่าวให้ครบถ้วน
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12.6 การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1) กรณี ยอดเงินตามข้อตกลงหรือสั ญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง เท่ากับ ยอดเงิน รวมของ
รายการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ (100 %) รัฐ จะอุ ด หนุ น งบประมาณตามสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 90
และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องสมทบเงินตามสัดส่วนร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง
2) กรณียอดเงินตามข้อตกลงหรือสัญ ญาจัดซื้อ/จัดจ้าง สู งกว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ (100 %) รัฐ จะอุดหนุนงบประมาณให้ ตามสั ดส่ วนร้อยละ 90
ตามวงเงินเดิมที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ โดยส่วนต่างของยอดเงินที่เหลือตามข้อตกลงหรือสั ญญาจัดซื้อ/
จัดจ้าง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเงินเพิ่มเติมเองทั้งหมด
3) กรณี ยอดเงินตามข้อตกลงหรือสั ญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ากว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ (100 %) รัฐ จะอุ ด หนุ น งบประมาณตามสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 90
ของวงเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเงินส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตัวอย่าง การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กรณี ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุน
1,000,000 บาท
(1) กรณี ยอดเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เท่ากับ
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
(2) กรณี ยอดเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง สูง
กว่า ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
(3) กรณี ยอดเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ต่ากว่า
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

วงเงินรายการที่
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

วงเงินที่รัฐจะ
อุดหนุน
ร้อยละ 90
(บาท)

ยอดเงินตาม
สัญญาจัดซื้อ/
จัดจ้าง
(บาท)

ยอดเงินอุดหนุน
ที่รัฐโอนเข้า
บัญชีโครงการฯ
(บาท)

ยอดเงินที่
สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
สมทบ (บาท)

900,000

1,000,000

900,000

100,000

(1,000,000 x
90%)

(1,000,000 x
10%)

1,000,000

900,000

1,200,000

900,000
ให้เท่าที่รัฐ
อุดหนุน

300,000
(1,200,000 –
900,000)

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 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อตรวจสอบ
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดาเนินการตามกระบวนการจัดจ้างและได้ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ให้ดาเนินการ
จัดทาคาขอเบิกงบประมาณเงินอุดหนุน แจ้งสานักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อขอเบิกเงินอุดหนุน พร้อมสาเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สาเนาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด และ
สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งมีการโอนเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากร้อยละ 10
ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง
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14. สานักงานสหกรณ์จังหวัด จัดส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา ซึ่งสานักงานสหกรณ์จังหวัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งหลักฐาน
ที่ได้ผลการจัดซื้อ/ จัดจ้างให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้โอนเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบการดาเนินงาน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้
- ตรวจสอบ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ให้ ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามคาแนะนาของ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกาหนดระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- ตรวจสอบความถูกต้องของบัญ ชีเงินฝากของสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ที่เปิดรองรับ
“โครงการปรับโครงสร้างการผลิตฯ พรก.เงินกู้โควิด-19 พ.ศ.2563” และตรวจสอบวงเงินสมทบของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมฯ กาหนด
15. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โอนเงินตามวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด
16. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดต้องตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา (เอกสารแนบข้อ 3.7)
17. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทาบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วย โดยสหกรณ์จังหวัด
เป็นผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ต้องยืนยันความพร้อมจะดาเนินการตามเงื่อนไขของโครงการ มีแผนธุรกิ จรองรับการ
ใช้ป ระโยชน์ และพร้อมที่จ ะรับ ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์ ของรายการอุปกรณ์
ที่ได้รับ (เอกสารแนบข้อ 3.6)
18. สานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ตามชื่อบัญชีที่กาหนด
18.1 โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากโครงการฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทราบ
18.2 ก่อนการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้แก่ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง สานักงานสหกรณ์จังหวัด ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถือใช้และให้เป็นไปตามงวดงานที่ระบุไว้ตามข้อตกลงหรือสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์จังหวัดทุกครั้ง
19. สหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ตรวจการจ้ า ง ตามที่ ผู้ รั บ จ้ า งด าเนิ น การและขอเบิ ก เงิ น
ตามงวดงาน หากผู้รับจ้างดาเนินงานจ้างถูกต้องตามงวดงาน ให้ดาเนินการตรวจรับการจ้างพร้อมแจ้งสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อขอความเห็นชอบเบิกเงินให้ผู้รับจ้าง
20. สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและสหกรณ์จังหวัดเห็นชอบให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างได้
21. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โอนเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รั บจ้างตามสัญญาหรือสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของผู้รับจ้าง
เท่านั้น ทุกครั้งที่เบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญา ทั้งนี้ กรณีมีการส่งคืนเงินอุดหนุนกลับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้ดาเนินการดังนี้
21.1 ในกรณี ที่ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งเสร็ จ สิ้ น แล้ ว
และมีงบประมาณคงเหลื อในบั ญ ชีเนื่ องจากผู้ ควบคุ มงานมี ความเห็ น ว่าผู้ รับจ้างดาเนิน การไม่เป็ น ไปตาม
รายละเอียดและรายการที่ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ โดยไม่ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้ สานั กงาน
สหกรณ์จังหวัดดาเนินการแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาหนังสือขอส่งคืนเงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายจาก
การจั ดซื้อ/จั ดจ้ างตามสั ดส่ ว นการใช้เงินจากบั ญ ชีโครงการฯ ถึงส านั กงานสหกรณ์ จังหวัด และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดแจ้งให้ส่งคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายดั งกล่าว กรณีอยู่ภายในปีงบประมาณให้จัดส่งคืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร็ว กรณีสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว ให้จัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ที่คลังจังหวัดที่ได้รับ
งบประมาณนั้น ๆ
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21.2 การส่ งคืน เงินค่าปรับ และดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคารจากโครงการฯ
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ที่ กษ 1107/11882 ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2561
(เอกสารแนบ 3.8)
❖ ขั้นตอนการใช้ประโยชน์

22. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับตามแผนงาน/โครงการ
23. การกากับ ติดตาม ส่งเสริมและรายงานผลการดาเนินงานและการใช้ประโยชน์
23.1 กากับและการติดตามการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการกากับการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์การตลาด และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ขอให้สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดดาเนินการดังนี้
23.1.1 แนะนา กากับ ติดตามการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ให้สมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนของจังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้า
ร่ว มโครงการฯ เพื่ ออานวยความสะดวกในการติด ตาม ตรวจสอบผลการดาเนิน งานจากหน่ว ยงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย คาของบประมาณ การศึกษาวิเคราะห์โครงการที่สอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ แบบรับรองและ
ยืนยันความพร้อมในการดาเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดซื้อ /
จัดจ้าง เป็นต้น
23.1.2 แนะน า ให้ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร จั ด ท าแผนการขยายธุ ร กิ จ
พร้ อมแผนการจั ดหาแหล่ งเงิ น ทุ น และการสะสมทุ น บรรจุในแผนปฏิ บัติ งานประจาปีเสนอที่ ป ระชุมใหญ่
โดยแผนการลงทุนดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและการประกอบอาชีพของสมาชิก และเป็นการ
วางแผนบนพื้นฐานความต้องการและความจาเป็นของมวลสมาชิก
23.1.3 กากับ ติดตาม และแนะนาส่งเสริมให้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทา
แผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการดาเนินธุรกิจหรือแผนการตลาด
23.1.4 ติ ด ตามการใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายการอุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ อุ ด หนุ น
โดยพิจารณาจากแผนการจัดซื้อผลผลิตหรือแผนการใช้ประโยชน์ และแผนการดาเนินธุรกิจหรือแผนการตลาด
รวมถึงการให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
23.1.5 มอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ น งาน
โครงการฯ และให้สรุปรายงาน ผลเป็นประจาเดือน ในที่ประชุมของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
23.1.6 ให้ ส หกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร รายงานผลความก้ า วหน้ า โครงการฯ
รายงานผลการใช้ป ระโยชน์ และผลการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ /กลุ่ มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุน เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นประจาทุกเดือนและรายงานผลการเบิกจ่าย
ตามงวดงานเป็ น เอกสารให้ ส หกรณ์ จั ง หวั ด ทราบ เพื่ อ ส านั ก งานสหกรณ์ จ ะได้ ร ายงานผลตามแบบที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
23.1.7 การติดตามผลการดาเนินงานโครงการฯ ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด
รายงานผลให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรม ที่กากั บดูแลในพื้นที่เป็นประธานกรรมการ
ได้ทราบ และกรณี มีข้อหารือมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอให้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาก่อนเสนอข้อหารือมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์
23.1.8 ให้ ส หกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร จั ด ท าป้ า ยแสดงรายการงบประมาณ
ติด บริ เวณที่ ตั้งครุภั ณ ฑ์ /สิ่ งก่ อ สร้ างที่ ได้ รับ การอุ ด หนุ น จากโครงการ ให้ เห็ น ชั ด เจน ตามความเหมาะสม
และในขณะอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายแสดง ชื่อผู้รับจ้าง รายการก่อสร้าง จานวนเงิน
การกาหนดวันเริ่มก่อสร้าง และกาหนดวันแล้วเสร็จให้เห็นชัดเจนด้วย
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ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง....................................................................(ระบุตามรายการสานักงบประมาณ)
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร...........................................................................
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (พ.ร.ก.เงินกู้โควิด-19 พ.ศ. 2563)
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (อุดหนุน).......................................บาท
จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (สมทบ)....................................บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น.............................บาท (..........................................)
ตัวอย่างป้ายแสดงรายการ
และในขณะอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายแสดง ชื่อผู้รับจ้าง รายการก่อสร้าง จานวนเงิน
การกาหนดวันเริ่มก่อสร้าง และกาหนดวันแล้วเสร็จให้เห็นชัดเจนด้วย
23.2 การส่งเสริมและผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการผลผลิตทางเกษตร
การจาแนกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความจาเป็นและความสามารถ
ในการบริหารจัดการเป็น 3 กลุ่ม รวมสถาบันเกษตรกร 251 แห่ง ได้แก่
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย จานวน 24 สหกรณ์
กลุ่มที่ 2 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง จานวน 101 แห่ง
กลุ่มที่ 3 : สหกรณ์ลูกข่ายขั้นต้น จานวน 126 แห่ง
การแนะนา ส่งเสริม และผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
กลุ่มที่
กลุ่มที่ 1
กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย
จานวน 24 สหกรณ์

กลุ่มที่ 2
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง
จานวน 101 แห่ง

แนวทางการส่งเสริมและผลักดัน
1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม
และทั่วถึง
2. รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ให้ได้
ราคาเป็นธรรม
3. เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ลูกข่าย/เครือข่าย
4. บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนา
ต่อยอด ผลักดันให้สหกรณ์แม่ข่ายมีศักยภาพ
ในการรวบรวม/แปรรูปได้มาตรฐานการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมการเกษตรหรือเกษตร
แปรรูปตามความต้องการของตลาด
1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม
และทั่วถึง
2. เชื่อมโยงผลผลิตกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แม่ข่าย/เครือข่าย

เป้าหมาย
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
จัดเก็บและแปรรูป จาหน่าย/
กระจายผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ชุมชน

1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
หรือจัดเก็บหรือแปรรูปขั้นต้น
จาหน่าย/กระจายผลผลิตทาง
การเกษตรในชุมชน
2. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านผลผลิตกับสหกรณ์แม่ข่าย
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กลุ่มที่
กลุ่มที่ 3
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นต้น
จานวน 126 แห่ง

แนวทางการส่งเสริมและผลักดัน
เป้าหมาย
1. รวบรวมผลิตของสมาชิกของตนเองครอบคลุม 1. มีการให้บริการสมาชิกตั้งแต่
และทั่วถึง
แปลงการผลิตในการลดต้นทุน
2. ให้บริการเกษตรกรสมาชิกตั้งแต่แปลงการ
การผลิตเพื่อสร้างรายได้ของ
ผลิตในพื้นที่ให้มีการผลิตและการตลาดสินค้า
สมาชิกสหกรณ์
เกษตรปลอดภัย ลดสารเคมีอันตรายและลด 2. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
ต้นทุนการผลิต
และส่งเสริมการผลิตในพื้นที่
3. เชื่อมโยงผลผลิตกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับ
ให้มีการผลิตและการตลาด
สหกรณ์ลูกข่ายขั้นกลาง หรือแม่ข่าย/
สินค้าเกษตรปลอดภัย
เครือข่ายในพื้นที่

23.3 การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
ให้สหกรณ์จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปกากับ ติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของทุกสหกรณ์ให้เป็นไปตามคาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1) การรายงานผลการด าเนิ น งานระหว่ า งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ขอให้ ส านั ก งาน
สหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดาเนินงานระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป็นประจาทุก
เดือนหรือตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด จนกว่าการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจะสิ้นสุดลง
2) การรายงานการใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป กรณ์ ที่ ได้ รับ ขอให้ ส านั ก งานสหกรณ์
จังหวัดรายงานผลการใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ นับตั้งแต่วันที่
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดาเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้
- รายงานประจาเดือน ให้รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
- รายงานประจาปี ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทารายงานประจาปีเป็นรูปเล่ม
โดยมีเนื้อหาสาระตามที่กรมฯ กาหนด
23.4 การจัดเก็บเอกสาร
เอกสาร,หลักฐาน ตลอดกระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งหมด
ให้ เก็บรักษาไว้โดยแยกเป็ นแฟ้มโครงการฯ โดยเอกสารจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน จานวน 2 ชุด ให้จัดเก็บ ที่
สานั กงานสหกรณ์ จังหวัดอย่างเป็ น ระบบไว้รอตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ชุด และให้ สหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จัดเก็บไว้จานวน 1 ชุด โดยระยะเวลาจัดเก็บเอกสารให้อ้างอิงจากระเบียบ
ทางราชการ
2.3 การกากับและติดตามการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)
ด้วยศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัด ส่งประเด็นความเสี่ยง
เพื่อเป็นข้อสังเกตในการเฝ้าระวังป้องกันและลดโอกาสการทุ จริตของโครงการตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2563
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จานวน 2 โครงการ ในส่วนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณในโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ระดับจังหวั ด ดังนั้น จึงขอให้สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด จัดทารายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กาหนด
(เอกสารแนบ 3.18)
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ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบคู่มือการดาเนินงานตามโครงการฯ
3.1 รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
3.3 ระเบียบของสหกรณ์ตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบ
ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
3.4 ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
3.5 ตัวอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง และ ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
3.6 ร่างบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุน
จากทางราชการ
3.7 (ร่าง) สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างก่อสร้าง
3.8 หนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินฝาก
ธนาคารโครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี 2561
ที่ กษ 1107/11882 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
3.9 คาสั่งคณะกรรมการระดับกรม/จังหวัด (คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน กากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการ
แปรรูป ของสถาบั น เกษตรกรรอบงรับ ผลผลิ ตทางการเกษตร ภายใต้แ ผนงาน/โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564)
3.10 คาสั่ งคณะกรรมการขับเคลื่อน กากับและติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรอบงรับผลผลิ ตทางการเกษตร ภายใต้ แผนงาน/โครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
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 แบบฟอร์มรายงานผลการใช้ประโยชน์ประจาเดือน โครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวมและ
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
3.14 ตัวอย่างหนังสือขอยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ
3.15 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.16 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3.17 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.18 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ระดับจังหวัด โครงการปรับโครงสร้าง
การผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

จังหวัด
ตาก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
น่าน
นครราชสีมา
แพร่
แพร่
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
ชัยนาท
สุโขทัย
อุทัยธานี
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เชียงราย
ลาปาง
เชียงใหม่
ชัยนาท
เพชรบูรณ์
พะเยา
นครราชสีมา

กลุ่มที่ 1 : จำนวน 24 แห่ง

เอกสารแนบ 3.1

รำยชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)

สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรลานสัก จากัด
สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จากัด
สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จากัด
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จากัด
สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จากัด
สหกรณ์นิคมศรีสาโรง จากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกา จากัด
สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลาปาง จากัด
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จากัด
สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จากัด
สหกรณ์การเกษตรชนแดน จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จากัด
สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว

กลุ่มลูกข่ายชั้นกลาง : จานวน 101 แห่ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จังหวัด
อุทัยธานี
ระยอง
ร้อยเอ็ด
อุทัยธานี
อุทัยธานี
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กาแพงเพชร

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเป็น จากัด
สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จากัด
กลุ่มเกษตรกรทานาปะเคียบ
สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรกระสัง จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรสตึก จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จากัด
สหกรณ์นิคมเชียงคา จากัด
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จากัด
สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จากัด
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จากัด
สหกรณ์การเกษตรฝาง จากัด
สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จากัด
สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าคอรุม จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าบ้านนาอ่าง จากัด
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จากัด
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จากัด

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)
มันสาปะหลัง
ผลไม้
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว

กลุ่มลูกข่ายชั้นกลาง : จานวน 101 แห่ง
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

กาแพงเพชร
สุรินทร์
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ขอนแก่น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
อุตรดิตถ์
น่าน
ลาปาง
กาแพงเพชร
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
พัทลุง
พัทลุง
ระยอง
ตรัง
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
พัทลุง

สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จากัด
สหกรณ์การเกษตรสาโรงทาบ จากัด
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จากัด
สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จากัด
สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาชลประทานวัดพริก จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม จากัด
สหกรณ์วัดจันทร์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จากัด
สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จากัด
สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรปัว จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้นาฝายยางประสบสุก จากัด
สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จากัด
สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จากัด
กลุ่มเกษตรกรทาสวนป่าคลอก
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุนายขาว จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยไต จากัด
สหกรณ์นิคมวังไทร จากัด
สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จากัด
กลุ่มเกษตรกรทาสวนบ้านนาปรังพัฒนา
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จากัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จากัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จากัด
สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด

ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าวโพดเลียงสัตว์
ข้าวโพดเลียงสัตว์
ข้าวโพดเลียงสัตว์
ข้าวโพดเลียงสัตว์
ข้าวโพดเลียงสัตว์
เมล็ดพันธุ์ถั่ว
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
โคนม
โคนม
โคนม
โคนม
โคนม

กลุ่มลูกข่ายชั้นกลาง : จานวน 101 แห่ง
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

นครปฐม
นครปฐม
สระบุรี
ลาพูน
พะเยา
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
เชียงใหม่
จันทบุรี
บุรีรัมย์
แม่ฮ่องสอน
พัทลุง
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
อุตรดิตถ์
ตรัง
ตรัง
ขอนแก่น
ตรัง
เพชรบูรณ์
เชียงราย
สงขลา
พังงา
พัทลุง
อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
กาฬสินธุ์

สหกรณ์โคเนือกาแพงแสน จากัด
สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด
สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งจากัด
สหกรณ์โคขุนดอกคาใต้ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จากัด
สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จากัด
สหกรณ์นิคมวังทอง จากัด
กลุ่มเกษตรกรทานาตะโหมด
สหกรณ์การเกษตรกงหรา จากัด
สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จากัด
สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด
สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จากัด
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จากัด
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด
สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จากัด
สหกรณ์ผู้เลียงผึงอุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จากัด
สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จากัด
สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จากัด
สหกรณ์การเกษตป่าแดด จากัด
สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จากัด
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง) จากัด
สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จากัด
สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จากัด
สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จากัด
สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จากัด

โคเนือ
โคนม
โคนม
โคนม
โคเนือ
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ข้าวโพด
กระเทียม
สุกร
ประมง
เกลือ
ผึง
ยางพารา
พริกไทย
ข้าว
ยางพารา
ข้าว
ข้าว
ผลไม้
ผัก
ผลไม้
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ข้าว
มันสาปะหลัง

กลุ่มลูกข่ายชั้นต้น : จานวน 126 แห่ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

จังหวัด
อุทัยธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ขอนแก่น
จันทบุรี
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
กาแพงเพชร
สุพรรณบุรี
ชัยนาท
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
แพร่
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ จากัด
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯพิมาย จากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลาตะคอง จากัด
สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จากัด
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ามันภาคตะวันออก จากัด
สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จากัด
สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จากัด
สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จากัด
สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จากัด
สหกรณ์นิคมนครชุม จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินบ้านควนหมอทอง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในทอน จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองคล้า จากัด
สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จากัด
สหกรณ์การเกษตรลอง จากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง - ไผ่โทน จากัด
สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จากัด
สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนายาง จากัด
สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จากัด

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง
อ้อย
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
อ้อย
อ้อย
อ้อย
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง
ข้าว
ข้าว
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา
มันสาปะหลัง
ยางพารา
ข้าว

กลุ่มลูกข่ายชั้นต้น : จานวน 126 แห่ง
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

จังหวัด
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระนอง
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
เลย
สกลนคร
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สระแก้ว
สระแก้ว
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรห้องแซง จากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกะปง จากัด
สหกรณ์การเกษตร กนช.เกาะยาว จากัด
สหกรณ์การเกษตรชุมชนแม่นางขาว จากัด
สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จากัด
สหกรณ์การเกษตรหานหงส์-ตากแดด จากัด
สหกรณ์ปาล์มน้ามันจังหวัดพังงา จากัด
สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยโพธาราม จากัด
สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จากัด
สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จากัด
สหกรณ์การเกษตรคาตากล้า จากัด
สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งหลุมนก จากัด
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จากัด
สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จากัด
สหกรณ์การเกษตรละงู จากัด
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้าผุด จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จากัด
สหกรณ์การเกษตรนาโยง จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จากัด
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)
ยางพารา
ข้าว
กาแฟ
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ผลไม้
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ผลไม้
อ้อย
มันสาปะหลัง
ข้าว
ข้าว
ข้าว
ยางพารา
ยางพารา
ผลไม้
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
อ้อย
อ้อย
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ข้าว
ยางพารา
ยางพารา

กลุ่มลูกข่ายชั้นต้น : จานวน 126 แห่ง
ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

จังหวัด
ตรัง
ตาก
ตาก
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
บึงกาฬ
ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จากัด
สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จากัด
สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านเนิน-บ้านกลาง จากัด
สหกรณ์นิคมทุ่งสง จากัด
สหกรณ์ปาล์มควนชะลิก จากัด
สหกรณ์ปาล์มน้ามันอาเภอสิชล จากัด
สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จากัด
สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จากัด
สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จากัด
สหกรณ์ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ์ จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางลาคอ จากัด
สหกรณ์การเกษตร กรป. กลางมะปรางมัน ปัตตานี จากัด
สหกรณ์การเกษตรกาปงบารู จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางสองพี่น้องคลองศิลา จากัด
สหกรณ์การเกษตรไชยา จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จากัด
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ามันท่าฉาง - วิภาวดี จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวลาภู จากัด
สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จากัด

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)
ยางพารา
โคเนื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ผลไม้
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ข้าว
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง

กลุ่มลูกข่ายชั้นต้น : จานวน 126 แห่ง
ที่
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

จังหวัด
อุดรธานี
อุดรธานี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
กระบี่
กระบี่
กระบี่
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
พิษณุโลก
กระบี่
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุทัยธานี
สตูล
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรน้าโสม จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จากัด
สหกรณ์โคนมแม่ออน จากัด
สหกรณ์โคนมสันกาแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จากัด
สหกรณ์การเกษตรตาบลท่าแฝก จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาใหญ่สามัคคี จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางน้าจานสามัคคี จากัด
สหกรณ์นิคมปลายพระยา จากัด
สหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเขื่องใน จากัด
สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จากัด
สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จากัด
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ามันสามเหลี่ยมมรกต จากัด
สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จากัด
สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จากัด
สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบกหุ้นสามัคคี จากัด
สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางห้วยคต จากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จากัด
สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จากัด
สหกรณ์นิคมแคนดง จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จากัด
สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จากัด

จัดกลุ่ม(ชนิดพืช)
อ้อย
มันสาปะหลัง
โคนม
โคนม
ข้าว
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปาล์มน้ามัน
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ยางพารา
มันสาปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
มันสาปะหลัง

01

23

สสจ.แจ้งผลจัดซื้อจัด
จ้ำงให้กรมฯ

14

ได้ผู้รับจ้ำงและวงเงิน
จัดซื้อจัดจ้ำง

15

เสนอรำคำ 3 แห่ง

สสจ.แจ้งผลกำร
จัดสรรตำมรำยกำร
ใน พรบ.งปม.

10

22

08

05

สสจ.ตรวจสอบ
หำกถูกต้องจึงเห็นชอบให้สหกรณ์
เบิกเงินให้กับผู้รับจ้ำงได้

สสจ.โอนเงินให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

ลำดับ 12-21 กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง

ลำดับ 5-8 กำรพิจำรณำ/อนุมตั โิ ครงกำร/งบประมำณ

21

18

สหกรณ์
ตรวจรับกำร
จ้ำงพร้อม
แจ้งขอเบิก
เงินกับ สสจ.
ตำมงวดงำน

19

สภำพัฒน์ฯ
ตรวจสอบ
พิจำรณำ
จัดสรร
ตำมกรอบ
งปม.

06

ลำดับ 22-23
กำรใช้ ประโยชน์

20

ครม.อนุมติ งปม.

07

กสส.กลั่นกรอง/
ตรวจสอบ และจัดส่ง
คำขอตั้ง งปม.

ตำม พรบ.งบประมำณ จะระบุรำยกำรเป็น
รำยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และรำคำของครุภัณฑ์
กำรเกษตร ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
และสิ่งก่อสร้ำง

สงป.โอนงบประมำณ
ให้ กสส.

สสจ.รับคำขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมหลักเกณฑ์

ทำบันทึกข้อตกลงระหว่ำง
จังหวัด/ สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

09

04

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โอนเงินให้กับผู้รับจ้ำง

17

ลำดับ 9-11 กำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อนจัดซื ้อจัดจ้ ำง

ลำดับ 1-4 กำรขอรับงบประมำณ

ใช้ประโยชน์
จำกอุปกรณ์ที่ได้รับตำม
แผนงำน/โครงกำร

สหกรณ์ฯ ทำสัญญำ
จัดซื้อจัดจ้ำงตำม
วงเงินที่ได้รับจัดสรร

16

กสส.แจ้งรำยกำร
และคู่มือกำร
ดำเนินงำนให้ สสจ.

แปลน / ปร.4,5 /
สิ่งก่อสร้ำง เอกสำรสิทธิ์ที่ดินฯ

ครุภัณฑ์

กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของสถำบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตรฯ

กระบวนกำรก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กรมฯ โอนเงิน
งบประมำณให้
จังหวัด

สหกรณ์/กลุ่ม
ยืนยันควำม
พร้อม

12

สหกรณ์ดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

11

ชี้แจงโครงกำรให้
สหกรณ์ทรำบ

03

สหกรณ์จัดทำคำ
ขอรับกำร
สนับสนุน งปม.

02

สสจ. กำกับ แนะนำ ส่งเสริม
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรฯ

สหกรณ์แจ้ง
ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงให้
สสจ.เพื่อ
ตรวจสอบ

13

กสส.จัดทำโครงกำร
และกำหนด
หลักเกณฑ์

ขั้นตอนการดาเนินโครงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต

เอกสารแนบ 3.2

(ร่าง)
ระเบียบสหกรณ์....................................................... จำกัด
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อและจัดจ้ำงของสหกรณ์
พ.ศ. ........
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ….. และข้อ..... ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุ ด ที่ …… ครั้ ง ที่ ……. วั น ที่ ………………………………… ได้ ก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า งของ
สหกรณ์ โดยมีความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์.......................................................................... จากัด
ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.......”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่......................................เป็นต้นไป
หมวดที่ ๑
นิยำม
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์..............................................จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ .......................จากัด หรือ
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์............................จากัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อการจ้างของสหกรณ์ตามระเบียบนี้
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์..............................จากัด หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้จัดการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทาหน้าที่ผู้จัดการ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์.........................จากัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง แต่ไม่รวมถึงสินค้า
ในธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายของสหกรณ์
“วัสดุ” หมายความว่า ของใช้ที่มสี ภาพใช้สิ้นเปลืองและหมดไป แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติ
“ครุภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน
เมื่อชารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุม
งาน การเช่า และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการพัสดุของสหกรณ์

หน้ า 2

.........................................................................................................................................................
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” หมายความว่า การจัดจ้างทาพัสดุ และหมายความรวมถึงการจัดจ้ างทาของ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ
“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจัดจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และอื่นๆ
“ใบสั่ งซื้ อ ” หมายความว่า เอกสารที่ อ อกโดยสหกรณ์ เพื่ อ สั่ งซื้ อ พั ส ดุ จ ากผู้ ข ายโดยระบุ
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
“ใบสั่งจ้าง” หมายความว่า เอกสารที่ออกโดยสหกรณ์เพื่อสั่งจ้างโดยระบุรายละเอียดของ
งานที่จะจ้าง
“เจ้าหน้าที่พัสดุ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่เกี่ ยวกับการพัสดุ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า ผู้จัดการที่สหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๒
กำรจัดซื้อและกำรจัดจ้ำง
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการจัดทาโครงการหรือแผนการดาเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก่อน ยกเว้นกรณีจาเป็น เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องกระทาเป็นการ
เร่งด่วน ถ้าหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ข้อ 5 การจัดซื้อและการจัดจ้าง กระทาได้ ๔ วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ข้อ ๖ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้างตามข้อ ๓๕ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอคณะกรรมการดาเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปีบัญชีของสหกรณ์
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการพัสดุของสหกรณ์

หน้ า 3

.........................................................................................................................................................
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้ อ หรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน............................ 1 บาท และการซื้อ
หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
วิธีตกลงรำคำ
ข้อ ๗ วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน....................................... 2 บาท
ข้อ ๘ การซื้อและการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง และให้ผู้จัดการเป็ นผู้อนุมัติการ
ซื้อและการจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
วิธีสอบรำคำ
ข้อ ๙ วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน.................................. 3 บาท
แต่ไม่เกิน................................ 4 บาท
ข้อ ๑๐ การซื้อและการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารประกาศสอบราคา โดย
อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อ และจ านวนที่ ต้ อ งการ หรื อ แบบรู ป และ
รายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง
ในกรณีที่จาเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้กาหนดสถานที่
วันเวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
(๒) คุณ สมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งต้องมีอาชีพหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(๓) ในกรณี จาเป็ น ให้ ระบุ ให้ ผู้ เสนอราคาส่ งตั วอย่ าง แคตตาล็ อก หรือแบบรูป รายการ
ละเอียด พร้อมกับใบเสนอราคาด้วยก็ได้
(๔) ในกรณีจาเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้มีข้อกาหนดไว้ด้วยว่าสหกรณ์จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(๕) ข้อกาหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ
พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วย
(๖) แบบใบเสนอราคาให้กาหนดด้วยว่า ในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข
และต้องมีตัวหนังสือกากับ ถ้าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณพัสดุและราคาด้วย
(๗) กาหนดระยะเวลายื่นราคาเท่าที่จาเป็น และมี เ งื่ อนไขด้ ว ยว่ า ซองเสนอราคาที่ ยื่ น ต่ อ
สหกรณ์และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้
1
๒
๓
๔

ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในราคาไม่เกิน ๒๐0,๐๐๐ บาท
ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นตัวเลขจานวนเดียวกันกับ ข้อ ๗ ๒
ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ในราคาไม่เกิน ๒,๐๐0,๐๐๐ บาท

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการพัสดุของสหกรณ์

หน้ า 4

.........................................................................................................................................................
(๘) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สาหรับการจัดซื้อ) หรือ
กาหนดวันที่จะเริ่มทางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สาหรับการจัดจ้าง)
(๙) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(๑๐) ข้อกาหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย ก่อนยื่นต่อสหกรณ์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซอง
โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สาหรับกรณีที่มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับ
จากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง
(๑๑) กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทาสัญญาหรือรับใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง
กับสหกรณ์ เป็นผู้ทิ้งงาน
(๑๒) ข้อกาหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทาสัญญา จะต้องวางหลักประกัน
สัญญาไว้ด้วย
(๑๓) การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ
(๑๔) ข้อสงวนสิทธิว่า สหกรณ์จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของสหกรณ์ หรือของ
สหกรณ์อื่น หรือของราชการ และสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จาต้อง
ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีสาเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
ข้อ ๑๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ก่ อ นวัน เปิ ด ซองราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ให้ ส่ งประกาศเผยแพร่ก ารสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรือโดยวิธีอื่นใดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
และให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานของสหกรณ์ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์
(ถ้ามี) หรือจะส่งไปขอความร่วมมือปิดประกาศ ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสถานที่ราชการอื่นใดก็ได้
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะอนุกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงสหกรณ์ก่อนเวลาเปิดซองสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อ
สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ในกรณีที่สหกรณ์กาหนดให้กระทาได้)
(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับไว้โดยไม่เปิดซองพร้อม
ระบุวันและเวลาที่รับซอง สาหรับกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่สหกรณ์ลงรับจากไปรษณีย์
เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(4) ให้ หัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อถึง
ก าหนดเวลาเปิ ด ซองสอบราคาแล้ ว ให้ ส่ ง มอบซองเสนอราคาพร้ อ มทั้ ง รายงานผลการรั บ ซองต่ อ
คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อดาเนินการต่อไป
วิธีประกวดรำคำ
ข้อ ๑๒ วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อและการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน.............................................. 5 บาท ขึ้นไป
5

ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นจานวนเดียวกับกับข้อ ๙ ๔

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการพัสดุของสหกรณ์

หน้ า 5

.........................................................................................................................................................
ข้อ ๑๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารประกาศประกวด
ราคา โดยมีรายการทานองเดียวกับเอกสารประกาศสอบราคา แต่ต้องมีการวางหลักประกันซองประกวดราคา
ด้วย และการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทาเป็นประกาศ มีสาระสาคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
(3) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา และราคาของเอกสาร
ข้อ ๑๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ สานักงาน
ของสหกรณ์หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์ (ถ้ามี) และหากเห็นสมควรจะส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือ
ประกาศทางหนั งสื อพิ ม พ์ หรื อโดยวิธีอื่ น ใดก็ให้ ท าได้ และควรดาเนิ น การก่ อนวั น รับ ซองประกวดราคา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ ๑๕ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ให้กระทา ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการ
สามารถติดต่อได้สะดวก จะต้องจัดเตรียมให้พอสาหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างทางานนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้หรือขาย ในกรณีที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควร
กับค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการจัดทาเอกสารประกวดราคานั้น
กรณีมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาครั้งใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๑๖ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจาเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ หรือมีความจาเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้จัดทาเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม และดาเนินการ
ตามข้อ ๑๔ โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย
และหากเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันตามกาหนดเดิมให้เลื่อนวัน เวลารับซอง
ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา ตามความจาเป็นด้วย
ข้อ ๑๗ นอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๖ เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซองหรือเปิดซองประกวดราคา
วิธีพิเศษ
ข้อ ๑๘ วิธีพิ เศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน........................6 บาท และให้
กระทาได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
ก. กำรซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๑) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์
(๒) เป็นพัสดุที่มีขายเฉพาะแห่ง หรือจาเป็น ต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แ ทนจาหน่า ย
โดยตรง
(๓) เป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
๖

ให้กาหนดจานวนเงินตามความเหมาะสมและฐานะการเงินของสหกรณ์ แต่ต้องเป็นจานวนเดียวกันกับข้อ ๗ ๒ และข้อ ๙ ๓

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการพัสดุของสหกรณ์
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(๔) เป็นพั สดุที่มีลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ หรือเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ข. กำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่าง หรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็น
พิเศษ
(2) เป็นงานที่ต้องการทาโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่สหกรณ์
(3) เป็นงานที่มีผู้ชานาญในกิจการนั้นน้อยราย
(4) เป็นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี
ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทาบันทึก
พร้อมชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจาเป็นตามข้อ ๑๘ ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษเสนอคณะกรรมการ
เมื่อได้รับอนุมัติให้ทาการจัดหาโดยวิธีพิเศษแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อดาเนินการตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ต่อไป
ข้อ ๒๐ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ ให้ ผู้มีอานาจสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้าง
กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงิน
ต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
หมวดที่ 3
คณะอนุกรรมกำร
ข้อ ๒๑ ในการด าเนิ น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งในแต่ ล ะครั้ ง ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นคณะละอย่างน้อย 3 คน คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งๆ ต้องมีอนุกรรมการที่แต่งตั้งจาก
กรรมการดาเนินการเป็นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะอนุกรรมการคณะนั้นๆ และให้ประธาน
อนุ ก รรมการ ต้ อ งเป็ น อนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากกรรมการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ มี
คณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีคือ
(1) คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา
(2) คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง
ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะหนึ่งคณะใดแล้ว ห้ามเป็น
อนุกรรมการในคณะอื่นอีก
ข้อ ๒๒ ในการประชุมปรึกษาหารือของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีอนุกรรมการมาพร้อมกัน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด ให้ประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการแต่ ละคน
มีหนึ่งเสียงในการลงมติ
มติของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้ถือเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะ
อนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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ในการประชุมของคณะอนุ กรรมการดังกล่าว ถ้ามีการต่อรองราคาการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง ให้
ประธานคณะอนุกรรมการคณะนั้น ต้องอยู่ร่วมการประชุมทุกครั้ง
ข้อ ๒๓ การจ้างเพื่อก่อสร้างแต่ละครั้ง ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ควรตั้งผู้ควบคุมงานให้
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ในกรณีที่ลักษณะของ
งานก่อสร้างมีความจาเป็นต้องใช้ความรู้ความชานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้าน หรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้
ข้อ ๒๔ คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในแบบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (2) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าว ไม่ยอมทาสัญญาหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ในเวลาที่
กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
(4) ให้คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วย
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติต่อไป
ข้อ ๒๕ คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกากับซองกับบันทึกไว้ที่
หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด
(2) ตรวจสอบหลักฐานประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย
(3) รับ เอกสารต่าง ๆ ตามบัญ ชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ ตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(4) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กาหนด และให้อนุกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับ
ไว้ในแบบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดาเนินการ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน
ข้อ ๒๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณ สมบั ติของผู้ เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลั กฐานต่างๆ พัส ดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
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ในการพิจารณา คณะอนุกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้
แต่จะให้ผู้เสนอราคาใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดดังกล่าวไม่มาทาสัญญา หรือรับใบสั่งซื้อหรือรับใบสั่งจ้าง
กับ สหกรณ์ในเวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่า
รายถัดไปตามลาดับ
(3) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ ๒๗ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กาหนด ให้เสนอ
คณะกรรมการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดาเนินการประกวดราคาใหม่ หากคณะกรรมการเห็นว่า
การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ แล้วแต่กรณีก็ได้
ข้อ ๒๘ ในการซื้อหรือการจ้างที่มีเทคนิคพิเศษ และจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้
ในเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย
ข้อ ๒๙ คณะอนุกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ ดาเนินการซื้อโดยวิธี
เจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่สหกรณ์ ให้เชิญผู้มีอาชีพ
ขายพั สดุนั้ น โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสู งกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่
คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(3) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็น ต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มี อาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคา
ที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(5) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ น ว่าผู้ เสนอราคาที่ เสนอนั้ น ยั งสู งกว่าราคาในท้ อ งตลาด หรือ ราคาที่ ค ณะ
อนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้ คณะอนุ กรรมการจั ดซื้อโดยวิธีพิ เศษ รายงานผลการพิ จารณาและความเห็ นพร้อมด้ วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ ๓๐ คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็นงานที่ต้ องจ้างช่างหรือหน่วยงานผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชานาญ
เป็นพิเศษ ให้เชิญช่างหรือหน่วยงาน ผู้มีฝีมือหรือมีความชานาญดังกล่าวมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
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(2) ในกรณี เป็ น งานที่ ต้ องกระท าโดยเร่ งด่ ว น หากล่ าช้ าอาจจะเสี ยหายแก่ ส หกรณ์ ให้
ดาเนินการโดยเร็ว ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่า
ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(3) ในกรณี เป็ น งานที่มีผู้ช านาญในกิจการนั้นน้อยราย ให้ เชิญ ผู้ชานาญในกิจการนั้นมา
เสนอราคา และให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ (2) โดยอนุโลม
(4) ในกรณี เป็ น งานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ วไม่ได้ผลดี ให้ เชิญ ผู้ มีอาชีพ รับจ้าง
ทางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้ นยังสูงกว่าราคาที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร ให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อคณะกรรมการ
อำนำจในกำรสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง
ข้อ ๓๑ การสั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ างครั้งหนึ่งโดยวิธีพิเศษหรือนอกจากวิธีพิเศษ ให้ คณะกรรมการเป็ น
ผู้อนุมัติ และเป็นอานาจของผู้จัดการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากวงเงินเกิน
กว่า 10,000 บาท ให้เป็นอานาจของประธานกรรมการลงนามสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
กำรตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๓๒ คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สานักงานของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายและผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นาพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วนมาส่งและรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบ
จานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของสหกรณ์ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องนั้น
กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง
ข้อ ๓๓ คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
และรายการละเอี ยด และข้อก าหนดในสั ญญา รวมทั้ งรั บทราบหรือพิ จารณาสั่ งหยุ ดงาน หรือพั กงานของ
ผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
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(๒) โดยปกติให้ ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่ งมอบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ประธาน
คณะอนุกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๓) เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
และข้อกาหนดในสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างที่ถูกต้องครบถ้วน
นั้นและให้ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 2
ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
และข้อกาหนดในสัญญา ให้รายงานคณะกรรมการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้ว
แต่กรณี
ข้อ ๓๔ ผู้ควบคุมงาน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ มีความรู้ความชานาญงานการ
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงานการก่อสร้างนั้นๆ และโดยปกติจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และให้ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้นๆ
ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกาหนดไว้ในสัญญาทุกประการ
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกาหนด
ในสัญญา แต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่ง
พักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะอนุกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างทราบ
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รั บจ้าง ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใช้ด้วย
(4) ในวัน กาหนดลงมือทาการของผู้รับ จ้างตามสัญ ญาและในวัน ถึงกาหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ
กำรดำเนินกำรซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง
ข้อ ๓๕ ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ตามรายการต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ เช่น จานวนเนื้อที่ 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) ข้อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมั ติแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการต่างๆ ที่จาเป็ นในการซื้ อ
การออกแบบประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง หรือดาเนินการตามกฎหมาย หรือ
ประเพณีนิยมของท้องถิ่น
ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้ดาเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นต่อไป
หมวดที่ 4
สัญญำและหลักประกัน
สัญญำ
ข้อ ๓๗ การซื้อ การจ้าง ให้ทาหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาหรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
ถ้าเป็นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา จะไม่ทาใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้ทาสัญญาไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่การซื้อหรือการจ้าง
ในกรณีดังต่อไปนี้ จะทาเป็นใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างแทนการทาสัญญาก็ได้
(1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
(2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีสอบราคา เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรจะให้ทา
เป็นสัญญาไว้ต่อกันแทนใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ก็ให้ทาได้
ข้อ ๓๘ การทาสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ให้กาหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี้
(1) การจ้างซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 1 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(2) การจ้างบริการซึ่งกาหนดให้ทางานจ้าง ส่งมอบเป็นรายเดือนหรือรายงวดให้กาหนด
ค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาค่าจ้างแต่ละเดื อน หรือแต่ละงวด
ดังกล่าว แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 50 บาท
(3) การจ้างทาสิ่งของที่มีปริมาณหลายชิ้น และแต่ละชิ้นสมบูรณ์ได้ในตัวเอง ซึ่งสามารถ
นาไปใช้งานได้ ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 1 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่
จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
(4) การซื้อสิ่งของให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
ในกรณี การจั ดหาสิ่ งของที่ ประกอบกั นเป็ นชุ ด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปแล้ ว จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยัง ขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย
ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ข้อ ๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้
อยู่ในอานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
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.........................................................................................................................................................
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของสหกรณ์
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้สหกรณ์ระบุไว้ในสัญ ญากาหนดให้คู่สัญ ญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ ขอลดหรืองด
ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ สหกรณ์ทราบดีอยู่
แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ ๔๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกันไป
ข้อ ๔๑ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่ง จ้าง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ให้ก ระทาได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์โดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของสหกรณ์ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ข้อ ๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา โดยปกติให้กาหนดเป็นมูลค่าเป็นจานวนเต็ม ใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ให้คณะกรรมการมีอานาจใช้ดุลพินิจให้เพิ่มหรือลด
จานวนอัตราการวางหลักประกันได้ แต่จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละสอง หรือไม่สูงกว่าร้อยละสิบของวงเงิน หรือ
ราคาพัสดุแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๓ การกาหนดหลักประกันตามข้อ 4๒ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าในเอกสารสอบราคา หรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือสัญญา ก็ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๔๕ ให้ ส หกรณ์ คืน หลั กประกันให้ แก่ผู้ เสนอราคา คู่ สั ญ ญา หรือผู้ ค้าประกันตามหลั กเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) หลักประกันซองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันดังนี้
ก. ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันพิจารณาผล
การประกวดราคาแล้วเสร็จ
ข. ผู้เสนอราคารายที่สหกรณ์รับราคาและตกลงซื้อหรือจ้าง ให้คืนเมื่อได้ทาสัญญาหรือ
ได้มีการรับใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
15 วันทาการ นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันของธนาคาร ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับ
ภายในกาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหรือหนังสือค้าประกัน ให้แก่ผู้เสนอราคาหรื อคู่สัญญาโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นก็ได้ พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้าประกันทราบด้วย
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.........................................................................................................................................................
หลักประกัน
ข้อ ๔๖ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ค (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ที่ธนาคารภายในประเทศเซ็นสั่งจ่าย
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ข้อ ๔๗ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เว้นแต่สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานราชการให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการผู้ให้เงินอุดหนุนนั้น
ประกาศ ณ วันที่…………………………………..พ.ศ...................

(..........................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์.............................................จากัด

เอกสารแนบ 3.4
(ร่าง)
ระเบียบสหกรณ์................................................ จากัด
ว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
พ.ศ. ..................
........................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ.......... ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ ...... ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ .......................................................... พ.ศ.............ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ............................................... จากัด ว่าด้วย
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน พ.ศ. ........... ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …... เดือน............................พ.ศ............. เป็นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์จะจัดให้มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน มาให้บริการแก่สมาชิก
สหกรณ์ หรือดาเนินการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 4 การเรียกเก็บเงินค่าบริการจากการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เรียก
เก็บตามลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ โดยให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
กาหนด โดยถือราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์และให้พิจารณาถึงต้นทุนการดาเนินการที่จะให้สหกรณ์สามารถดาเนิน
ธุรกิจในด้านนี้เลี้ยงตัวเองได้ และมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกรสมาชิกเป็นสาคัญ
ข้อ 5 คณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ ร่ว มด้ว ยประธานกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม ที่ ป ระสงค์
จะให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้ บริการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรว่า จะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลังและเป็นเวลานานกลุ่มละเท่าใด
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้กลุ่มใดได้รับบริการก่อนหลัง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ยกเว้น กรณี
ในสภาวะประสบภัยธรรมชาติ ให้กลุ่มที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการบริการเครื่องจักรกลก่อนเป็นอันดับแรก
การที่จะกาหนดให้บริการแก่กลุ่มใดนานเท่าใด ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ร่วมด้วยประธานกลุ่ ม
ดังกล่ าวเป็ น ผู้ วินิ จ ฉัย ชี้ข าด โดยพิ จ ารณาความต้ องการและความจาเป็ น ของสมาชิ กแต่ ล ะกลุ่ มเป็น หลั ก
ในการพิจารณา
ข้อ 6 ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กผู้ แ ทนจากสมาชิ ก ในกลุ่ ม ของตนเองคนหนึ่ ง หรื อ
หลายคนตามความจาเป็นและความเหมาะสมของท้องที่เป็นผู้แทนกลุ่มในการบริหารควบคุ มการให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์ประจากลุ่มนั้นๆ โดยสหกรณ์จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันที่ปฏิบัติงานให้ใน
อัตราไม่เกิน ประธานกลุ่มพึงได้รับและคณะผู้แทนกลุ่มนี้จะต้องรับผิดชอบในการเสียหายที่หากจะเกิดมีขึ้น
เพราะการนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปใช้นอกแผนที่ตกลงไว้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะการเสียเวลา หรือ
การเสียหายแก่เครื่องจักรกลทางการเกษตร
ข้อ 7 ให้ ผู้ แ ทนกลุ่ ม ตามข้ อ 6 เป็ น ผู้ รั บ มอบหมายเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรไว้
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มของตน และมีอานาจจัดสรรการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เป็นไปตามลาดับ
เขตติดต่อกัน โดยให้มีการประชุมสมาชิกผู้ต้องการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรในกลุ่ม เพื่อทาคาขอใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้เป็นหลักฐานและบันทึกผลการใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรไว้ในสมุดบันทึก
การประชุมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของกลุ่มด้วย หรือกระทาประการอื่นใดให้บังเกิดผลดีแก่การ
ตรวจสอบ

-2ข้อ 8 ให้ ผู้ รั บ มอบเครื่ องจัก รกลทางการเกษตรไว้ป ฏิ บัติ งาน หรือผู้ รับหน้ าที่ จัดล าดั บ
ก่อนหลังของการทางานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร สั่งการทางานของเครื่องจักรกลทางการเกษตร
บันทึกผลการทางาน ชั่วโมงทางานของเครื่องยนต์และการใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่นและอื่นๆ ไว้เป็น
ประจาวันด้วย เพื่อให้ทราบว่า เครื่องจักรกลทางการเกษตรนั้นๆ ทางานได้ผลเป็นประการใดและมีค่าใช้จ่าย
เท่าใด
ข้อ 9 ให้ผู้แทนกลุ่มและสมาชิกผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารเครื่องจักรกลนั้น
ลงลายมือชื่อส่งมอบรับมอบผลงานที่เกิดขึ้นและได้รับไว้เป็นหลักฐานข้อความตรงกัน รวม 2 ฉบับ โดยผู้แทน
กลุ่มและสมาชิกถือไว้คนละฉบับ ในใบรับนั้นต้องอ่านได้ความว่าทางานสิ่งใด ใช้เวลาชั่วโมงทางานเครื่องยนต์
กี่ชั่วโมงและได้ผลงานจานวนเท่าใด คิดเห็นรายงานที่ต้องชาระเป็นเงินเท่าใดแล้ว ให้ผู้แทนกลุ่มนาหลักฐาน
การมอบนั้นมอบให้กับคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้จัดการสหกรณ์เพื่อเรียกเก็บชาระค่าบริการ โดยทา
หลักฐานการส่งและรับมอบไว้เช่นเดียวกัน
ข้อ 10 ในการที่สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อชาระค่าบริการ ให้สมาชิกทาสัญญากู้เงินไว้กับ
สหกรณ์ เป็ น หลั ก ฐานและท าหนั ง สื อ มอบอ านาจให้ ส หกรณ์ จ่ า ยเงิ น กู้ นั้ น ไปจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารได้
โดยสมาชิกไม่ต้องรับตัวเงินสดและในหนังสือมอบอานาจให้กาหนดให้ได้ความชัด แจ้งว่า ผู้กู้เงินยินยอมมอบ
เงินจานวนนั้นชาระหนี้ให้สหกรณ์หรือมอบให้สหกรณ์เป็นผู้ชาระหนี้แทนตนในกิจการใดด้วย
ข้อ 11 ให้ ส หกรณ์ ใช้ จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ส่ ว นนี้ เพื่ อ การซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รกล
ที่ให้บริการ หากจะต้องใช้จ่ายมากกว่าเงินที่จะสามารถเก็บได้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ก่อนดาเนิ น การ การใช้ จ่ ายเงิน เพื่ อซ่อมแซมนี้ต้ องมิใช้เพื่ อประโยชน์แก่ก ารซ่ อมแซมรถของเอกชนและ
จะทาได้เฉพาะรถของสหกรณ์หรือของทางราชการเท่านั้น
ข้อ 12 หากสหกรณ์ห าเครื่องจักรกลจากบุคคลภายนอกมาบริการสมาชิก สหกรณ์ อาจ
เรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้ าของเครื่องจักรกลในฐานะค่าจัดการได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการ
เสียหายแก่สมาชิกหรือให้สมาชิกต้องเสียประโยชน์เกินกว่าบริการที่ได้รับจากเอกชน นอกการจัดการของ
สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน................. พ.ศ...............

(..................................................................)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์.......................................................จากัด

เอกสารหมายเลข

ตัวอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ

เอกสารแนบ 3.5

ตรา
สหกรณ์
ประกาศ.............................................................. 1
เรื่อง สอบราคาซื้อ………………………………………….………………………
-------------------------------------………………………………………………………………………….…………… 1 มีค วามประสงค์จ ะสอบ
ราคาซื้อ ………………………………………………………………………จานวน..........................รายการ ตามรายการ ดังนี้
1. ....................................................................... จานวน..................................
2. ....................................................................... จานวน..................................
3. ....................................................................... จานวน..................................
4. ....................................................................... จานวน..................................
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทส่ี อบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผู ท้ ่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู ท้ ้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผู ไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มี คาสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
4. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาซื้อครัง้ นี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาได้ตงั้ แต่วนั ที่ ………………………………….…..…ถึงวันที่ …………………………………
ในวัน และเวลาท าการของสหกรณ์ ฯ ณ………………………………………………………………………………………………
และก าหนดเปิ ด ซองใบเสนอราคาในวัน ที่ …………………………………………………ตัง้ แต่ เวลา……………….…..….น.
เป็ นต้นไป ณ.....
การสอบราคาครัง้ นี้ จะด าเนิ น การโดยใช้จ่ า ยจากเงิน ......................................................................
สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รบั อนุ มตั ิเงินงบประมาณ และในกรณี ผูเ้ สนอราคาซึ่ง
สหกรณ์ฯ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีก่ าหนด สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณี ท่ผี ูเ้ สนอราคาตา่ สุดซึ่งทางสหกรณ์ฯ เรียกให้เข้ามาทาสัญญา
แล้วไม่มาทาสัญญา อันส่งผลให้สหกรณ์ฯ ต้องจ้างกับผูเ้ สนอราคารายอื่นในราคาทีส่ ูงกว่า เป็ นต้น
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ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ท่ี…………….………………………………………………..…. ตัง้ แต่บดั นี้
เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ……………….………………………….…… หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ……………………
ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ฯ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของ...........................................................
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….
ลงชื่อ
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 ให้ระบุช่อื “สหกรณ์ฯ” ทีด่ าเนินการจัดซื้อ
2
การกาหนดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาในเอกสารสอบราคา
3
ให้ สหกรณ์ฯ ผูอ้ อกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็ น

อนึ่ง การกาหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินการเท่านัน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
และจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ฯคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้
ใดยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ น่ื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่...........
การซื้อ..................(ระบุประเภท/ชนิ ดของพัสดุท่ซี ้ อื )............
ตามประกาศ....................(ระบุช่ือสหกรณ์ฯที่ออกประกาศ)................
ลงวันที่............................................................
------------------------------------------------.......................(ระบุช่อื สหกรณ์ฯ ทีอ่ อกประกาศ)....................ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "สหกรณ์ฯ " 1 มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อ........................................................ จานวน....................รายการ ตามรายการ ดังนี้
1 ....................................................................... จานวน..................................
2 ....................................................................... จานวน..................................
3 ....................................................................... จานวน..................................
4 ....................................................................... จานวน..................................
ซึง่ พัสดุทจ่ี ะซื้อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) จานวน.................. แผ่น
1.2 แบบใบเสนอราคา
จานวน.................. แผ่น
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือคา้ ประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 ……………………………………..
…………………ฯ ล ฯ......................

-42. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทส่ี อบราคาซื้อ ดังกล่าว
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ่ถี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้ งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่น มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ให้ยน่ื สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิติบคุ คล ให้ยน่ื สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่วมค้า ให้ยน่ื สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณี ท่ผี ูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยน่ื สาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ยน่ื เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(4) .................(ระบุ เอกสารอื่น ตามที่ส หกรณ์ ฯ ที่ ด าเนิ น การจัด ซื้อ เห็น สมควรก าหนด เช่ น
สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ (ถ้ามี) เป็ นต้น) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทผ่ี ูเ้ สนอราคามอบอานาจให้บคุ คล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
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(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ
ทัง้ สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินทีเ่ สนอต้อง
ระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไขเปลีย่ นแปลงจะต้อง
ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ผู ้ เ ส น อ ร า ค า พ ร้ อ ม ป ร ะ ทั บ ต ร า (ถ้ า มี ) ก า กั บ ไ ว้ ทุ ก แ ห่ ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ ปวง จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ …………………………………………..............
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ..............วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ..............วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไป
พร้อมใบเสนอราคาเพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สหกรณ์ฯ จะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก
ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน .....................วัน นับตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากคณะกรรมการฯ
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถถ่ี ว้ น และเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู เ้ สนอราคาจะต้อ งยื่น ซองใบเสนอราคาที่ปิ ด ผนึ ก ซองเรีย บร้อ ย จ่ าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่………………..”
ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รบั ซองสอบราคาระหว่าง วันที่……………………………………………ถึงวันที่ …………………………………
ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ ณ …………………………………………
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า
เป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา

-6หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มกี ารเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า
มีผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคา
รายนัน้ ออกจากการเป็ นผู เ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู เ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รบั การคัดเลือก และสหกรณ์ฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ้ งิ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนัน้
เป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสหกรณ์ และมิได้เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ผู เ้ สนอราคาที่ ถู ก ตัด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู เ้ สนอราคาเพราะเหตุ เป็ น ผู เ้ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู เ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รบั การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ……………………………………………………………ในวันที่…………………………………………
ตัง้ แต่เวลา............น. เป็ นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ สหกรณ์ ฯ จะพิจารณาตัดสินด้ว ย.........................(ราคารวม/ราคาต่ อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย)................... 2
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รบั
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ท่พี ิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ฯ เท่านัน้
5.3 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อ ผู เ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญ ชีผู ร้ บั เอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสหกรณ์ฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ คุ คล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรือสหกรณ์ฯ
มีสิทธิให้ผูเ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ สหกรณ์ฯ
มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
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5.5 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตา่ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของสหกรณ์ฯ เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ้ งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผู เ้ สนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ท่ปี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.6 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ
1.5 สหกรณ์ฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ
4.6 และสหกรณ์ฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ้งิ งาน
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณี ท่ีผู ช้ นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้อ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ท่ผี ูช้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการ หรือสหกรณ์ฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือตามข้อ 6.1 ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ฯ ภายใน.…….......วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธ่ นาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ทท่ี าสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคา้ ประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4) หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุน หรือ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้สหกรณ์ฯ ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
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7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ …………… ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู ช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทาสัญ ญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้ว แต่ ก รณี จะต้อ งรับ ประกัน ความช ารุ ด บกพร่ อ งของสิ่ง ของที่ซ้ ื อขายที่ เกิ ด ขึ้น ภายในระยะเวลาไม่ น อ้ ย
กว่า…………..ปี นบั ถัดจากวันที่ผู ซ้ ้ ือรับมอบ โดยผู ข้ ายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน
.............. วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครัง้ นี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี
การลงนามในสัญ ญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สหกรณ์ฯ ได้รบั อนุ มตั ิเงินค่ าพัสดุ จากงบประมาณ
ประจาปี แล้วเท่านัน้
9.2 เมือ่ สหกรณ์ฯ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผูเ้ สนอราคาซึง่ เป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือนาสิ่งของที่ซ้ อื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่ง เสริม การพาณิ ชยนาวีภ ายใน 7 วัน นับ ตัง้ แต่ ว นั ที่ผู ข้ ายสัง่ หรือซื้อของจากต่ างประเทศ เว้น แต่ เป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้ส่งิ ของที่ซ้ อื ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิ ชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ท่ีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 สหกรณ์ฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกันซองทันที และ
อาจพิจ ารณาเรียกร้อ งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผู ท้ ้ ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
9.4 สหกรณ์ ฯ สงวนสิท ธิท่ีจ ะแก้ไขเพิ่ม เติม เงื่อนไขหรือ ข้อก าหนดในแบบสัญ ญาให้เป็ น ไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
……………………………… 3 ..……………………………
………………….(วัน เดือน ปี )………………….
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 คาว่า “สหกรณ์ฯ ” อาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้
ใช้คาดังกล่าวในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
2
ให้ สหกรณ์ฯ ผูด้ าเนินการสอบราคาเลือกใช้ตามความจาเป็ น
3
ให้ระบุช่อื สหกรณ์ฯ ทีด่ าเนินการสอบราคาพร้อมประทับตราชื่อสหกรณ์ฯ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเป็ นผูล้ งชื่อย่อกากับตรา
อนึ่ง การกาหนดเงือ่ นไขในประกาศและเอกสารสอบราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินการเท่านัน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
และจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ฯคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ น่ื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

หมายเลข

ตัวอย่างประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

ตรา
สหกรณ์ ฯ
ประกาศ.............................................................. 1
เรื่อง สอบราคาจ้าง………………………………………….…………………………
-------------------------------------………………………………………………………………………….…………… 1 มีค วามประสงค์จ ะสอบราคาจ้า ง
…………………………………………………………………………
ราคากลางของงานก่ อ สร้า งในการสอบราคาครั้ง นี้ เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น …………………………………………. บาท
(……………………………………………………………………………………………………………….)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ดังต่อไปนี้
1. เป็ นบุคคลหรือนิ ติบุคคลผูม้ ีอาชีพ รับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานทีส่ อบราคาจ้างในวงเงิน ไม่นอ้ ยกว่า ………………………..บาท) 3
2. ไม่เป็ นผูท้ ่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่ เป็ น ผู ไ้ ด้ร บั เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม้ กัน ซึ่ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่ ร ฐั บาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
4. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้ นี้
3
ก าหนดดู ส ถานที่ ก่ อ สร้า งในวัน ที่ ………………………….………….ระหว่ า งเวลา………………….น. ถึ ง เวลา
………………….น. ณ……..……………….…………………………….……………………..………และก าหนดรับ ฟั ง ค าชี้ แ จง
รายละเอียดเพิม่ เติมในวันที…่ …………….………………………….. เวลา…………… น. เป็ นต้นไป ณ……………………….
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาได้ตงั้ แต่วนั ที่ …………………………………….…..…ถึงวันที่………………………………
ในวัน และเวลาท าการของสหกรณ์ ฯ ณ…………………………………………………………………………………………………
และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ …………………………………………..………… ตัง้ แต่เวลา………………….น.
เป็ นต้นไป
การสอบราคาครัง้ นี้ จะด าเนิ น การโดยใช้จ่ า ยจากเงิน ......................................................................
สหกรณฯ สงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รบั อนุ มตั ิเงินงบประมาณ และในกรณี ผูเ้ สนอราคาซึ่ง
สหกรณ์ฯ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กาหนด สหกรณ์ฯฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณี ท่ผี ูเ้ สนอราคาตา่ สุดซึ่งทางสหกรณ์ฯฯ เรียกให้เข้ามาทา
สัญญาแล้วไม่มาทาสัญญา อันส่งผลให้สหกรณ์ฯ ต้องจ้างกับผูเ้ สนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็ นต้น

-2ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ท่ี…………….………………………………………………..…. ตัง้ แต่บดั นี้
เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ……………….………………………….…… หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ……………………
ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ฯ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของ...........................................................
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….
ลงชื่อ
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 ให้ระบุช่อื สหกรณ์ฯ ทีด่ าเนินการจ้าง
2
การกาหนดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาในเอกสารสอบราคา
3
ให้ สหกรณ์ฯ ผูอ้ อกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็ น
การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
1. ราคากลางของงานก่อสร้างเป็ นราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้ใน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง
2. การกาหนดคุ ณสมบัติของผู ม้ ีสิทธิเสนอราคา ให้กาหนดตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาในการจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการดาเนินการสอบ
ราคาจ้างก่อสร้าง โดยให้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร กาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาปรับใช้ตามตัวอย่างเอกสารสอบ
ราคาจ้างที่ กวพ. กาหนด และการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกาหนดได้
ไม่เกิน ร้อ ยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณ หรือ วงเงิน ประมาณการตามนัย มติค ณะรัฐมนตรี แจ้ง โดยหนัง สือ
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
อนึ่ ง การกาหนดเงื่อ นไขในประกาศและเอกสารสอบราคาข้างต้น เป็ น การกาหนดเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินการเท่านัน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ฯคานึงถึงคุณภาพ
เทคนิ ค และวัตถุป ระสงค์ของการจัดซื้อ จัด จ้างพัสดุ น ั้น และห้ามมิให้กาหนดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ให้
ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

-3–
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ น่ื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ……………….
การจ้าง…………………………………(ระบุช่ืองานที่จา้ ง).…………………………………………….
ตามประกาศ..............(ระบุช่ือสหกรณ์ฯที่ออกประกาศ)...........................
ลงวันที่…………………………………………..
------------------------------------------------.........…………….....(ระบุช่อื สหกรณ์ฯ ทีอ่ อกประกาศ)........................... ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า ”สหกรณ์ฯ"
1
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง…………………………………………………………………………………..…………………
ณ ……………………………………………………………………. โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 ขอบเขตงานก่อสร้าง/แบบงานก่อสร้าง…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคา้ ประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอานาจ
2
1.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างทัว่ ไป
1.9 ………………………………………………………………………….
………………………ฯลฯ ………………………
2. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีส่ อบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี กู ระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้งิ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้ นี้ ตามข้อ 1.6
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2.4 ผู เ้ สนอราคาต้อ งไม่เป็ นผู ไ้ ด้รบั เอกสิท ธิ์ห รือความคุ ม้ กัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย
เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
2
2.5 เป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน วงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า ………………………..บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญั ญาโดยตรงกับสหกรณ์ฯหน่ วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญ ญัติให้มีฐานะเป็ นราชการส่ว นท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนทีส่ หกรณ์ฯเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา เป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่ว นสามัญ หรือห้างหุน้ ส่ว นจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษ ทั จ ากัด หรือ บริษ ทั มหาชนจากัด ให้ย่ืนส าเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู จ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุมและบัญชีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิติบคุ คล ให้ยน่ื สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่วมค้า ให้ยน่ื สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู ร้ ่วมค้า และในกรณี ท่ผี ูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่
สัญชาติไทย ก็ให้ย่นื สาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ย่นื เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ……..…………..…………. (ระบุเอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯ ผูอ้ อกประกาศเห็นสมควรกาหนด
เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็ นต้น)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้ หมดตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีทผ่ี ูเ้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
2
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญาพร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีท่มี กี าร
กาหนดผลงานตามข้อ 2.5 เท่านัน้ )
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

-64. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มเี งือ่ นไข
ใด ๆ ทัง้ สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลีย่ นแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่ อหน่ วย และหรือต่ อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทัง้ สิ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า………………วัน นับแต่วนั ยื่นซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบแล้ว เสร็จไม่เกิน…………………. วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากสหกรณ์ฯให้เริ่มทางาน 2
4.4 ก่ อ นยื่น ซองสอบราคา ผู เ้ สนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญ ญา แบบรู ป และรายละเอีย ด ฯลฯ
ให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาพร้อมบัญชีรายการก่อสร้าง ซึง่ ต้องแสดงรายการก่อสร้าง
โดยต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ กาไรไว้ดว้ ย ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่าหน้าซองถึง “ ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ” โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาจ้างเลขที่
” ยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป ถึงวันที่…………………………………………..
ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ ณ. ………………………………………..………..………….. ซองใบเสนอราคาให้ระบุช่ือ
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีย่ ่นื เสนอราคา โดยซองสอบราคาทีย่ ่นื และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะไม่ให้ถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า
เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันเปิ ดซองสอบราคา หรือไม่
และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มกี ารเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า
มีผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคา
รายนัน้ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลื อก และสหกรณ์ฯจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ้ งิ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ น
ผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางสหกรณ์ฯ และมิได้เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มกี ารกระทาดังกล่าว
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คัด เลือ กดังกล่าวข้างต้น ณ ……………………….……………………………………. ในวันที่………………………………………..
ตัง้ แต่เวลา………………………น. เป็ นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย……………….…………(ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย) 2
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รบั
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ท่พี ิจารณาเห็นว่าจ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ฯ เท่านัน้
5.3 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูร้ บั /ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสหกรณ์ฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) 2 หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรือสหกรณ์ฯ
มีสิทธิให้ผูเ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ สหกรณ์ฯ
มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
5.5 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่รบั ราคาตา่ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์ เป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของสหกรณ์ฯเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่า เสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้ สหกรณ์ฯจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ้ งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
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คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรือสหกรณ์ฯจะให้ผูเ้ สนอราคานัน้ ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูเ้ สนอ
ราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รบั ฟังได้ สหกรณ์ฯมีสทิ ธิท่จี ะไม่รบั
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้
5.6 ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การ
คัดเลือกตามทีไ่ ด้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ
วัน ประกาศสอบราคา หรือ เป็ น ผู เ้ สนอราคาที่ก ระท าการอัน เป็ น การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่ างเป็ น ธรรม
ตามข้อ 1.6 สหกรณ์ฯมีอานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่ าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และสหกรณ์ฯจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ้งิ งาน
6. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญ ญาจ้างตามแบบสัญ ญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ฯ ภายใน
…………วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคา
ค่าจ้างทีส่ อบราคาได้ ให้สหกรณ์ฯยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ท่ที าสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน 3
วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
6.4 หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุน หรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพ ย์ ที่ได้ร บั อนุ ญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้สหกรณ์ฯต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู ช้ นะการสอบราคา
(ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
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7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น………………งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ…………………………ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน
……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ…………………………ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน
……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
………………………………. ฯลฯ ………………………………….
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ….…………………ของค่ าจ้าง เมื่อผู ร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน
……………..……………………………… ตลอดจนได้ปฏิบตั ิงานให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบ รายการ สัญญา รวมทัง้ ทา
สถานทีก่ ่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ………………ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู ช้ นะการสอบราคาซึ่ง ได้ท าข้อตกลงเป็ น หนัง สือ หรือ ทาสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………….เดือน
…..………..ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ฯได้รบั มอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน…………………. วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ………………….
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมือ่ สหกรณ์ฯ ได้รบั อนุ มตั เิ งินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. …………………. แล้วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครัง้ นี้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น……………..………………. บาท
(……………………………………………………………………………………………………………….)
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จ้างแล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสัง่ หรือนาสิ่งของมาเพือ่ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึง่ เป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือ น าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศต่ อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู ร้ บั จ้างสัง่ หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สง่ิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสานั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิ ชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของ
ทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู เ้ สนอราคาซึ่ง สหกรณ์ ฯ ได้ค ดั เลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญ ญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
สหกรณ์ฯ กาหนดดังระบุในข้อ 6 สหกรณ์ฯจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผู ท้ ้ งิ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
10.4 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
แบบของทางราชการทีส่ านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
11. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมือ่ สหกรณ์ฯได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผูผ้ ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก…………………………………………………….. 2 หรือผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 2 ในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ ……………………
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ดังต่อไปนี้
11.1 …………………………………………………………………………………………………………………………
11.2 …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………ฯลฯ……………………………………………

- 11 13. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่ อสร้างผู ร้ บั จ้างพึง ปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งคัด
……………………………… 3 ..……………………………
………………….(วัน เดือน ปี )………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ

1

2
3

คาว่า “สหกรณ์ฯ” อาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้
ใช้คาดังกล่าวในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
ให้ สหกรณ์ฯ ผูด้ าเนินการสอบราคาเลือกใช้ตามความจาเป็ น
ให้ระบุช่อื สหกรณ์ฯ ทีด่ าเนินการสอบราคาพร้อมประทับตราชื่อสหกรณ์ฯ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเป็ นผูล้ งชื่อย่อกากับตรา

การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
1. ราคากลางของงานก่อสร้างเป็ นราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้ใน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง
2. การกาหนดคุ ณ สมบัติของผู ม้ ีสิทธิเสนอราคา ให้กาหนดตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาในการจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการดาเนินการสอบ
ราคาจ้างก่อสร้าง โดยให้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร กาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาปรับใช้ตามตัวอย่างเอกสารสอบ
ราคาจ้างที่ กวพ. กาหนด และการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกาหนดได้
ไม่ เกิน ร้อ ยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณ หรือ วงเงิน ประมาณการตามนัย มติค ณะรัฐมนตรี แจ้ง โดยหนัง สือ
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
3. ให้กาหนดรายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง ตามลักษณะงานและ
หลักวิชาช่างกาหนด
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อนึ่ง การกาหนดเงือ่ นไขในประกาศและเอกสารสอบราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินการเท่านัน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ฯคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ น่ื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุม่ เกษตรกร

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ
ตรา
สหกรณ์

ประกาศ.............................................................. 1
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ………………………………………….………………………
-------------------------------------………………………………………………………………………….…………… 1 มี ค ว าม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
ประกวดราคาซื้อ …………………………………………………………..รวม…………….รายการ ตามรายการ ดังนี้
5. ....................................................................... จานวน..................................
6. ....................................................................... จานวน..................................
7. ....................................................................... จานวน..................................
8. ....................................................................... จานวน..................................
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผู ท้ ่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู ท้ ้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ น
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผู ไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มี คาสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
4. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาซื้อครัง้ นี้
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ …………………………………….……..… ระหว่างเวลา………………….น.
ถึง เวลา………………….น. ณ…………………………………………………………………………………………………และก าหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ………………………………………………… ตัง้ แต่เวลา………………….น. เป็ นต้นไป

-2-

ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ………………...….บาท 3 ได้ท่ี…………….…………
……………………………………..…..…. ระหว่างวันที่ ………………………….……… ถึงวันที่ ……………….……………………
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข …………………………………….ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….
ลงชื่อ
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 ให้ระบุช่อื สหกรณ์ ทีด่ าเนินการจัดซื้อ
2
การกาหนดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในประกาศประกวดราคาจะต้องตรงกับคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาในเอกสารประกวดราคา
3
ให้สหกรณ์ผูอ้ อกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็ น
การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
การกาหนดระยะเวลาดาเนินการในการประกาศ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา การยื่น
ซองประกวดราคาต้องดาเนินการตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและ
จัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อนึ่ง การกาหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินการ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่...........
การซื้อ..................(ระบุประเภท/ชนิ ดของพัสดุท่ซี ้ อื )............
ตามประกาศ....................(ระบุช่ือสหกรณ์ท่อี อกประกาศ)................
ลงวันที่............................................................
------------------------------------------------.......................(ระบุช่อื ส่วนราชการทีอ่ อกประกาศ)....................ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "สหกรณ์" 1 มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อ........................................................ ตามรายการ ดังนี้
5 ....................................................................... จานวน..................................
6 ....................................................................... จานวน..................................
7 ....................................................................... จานวน..................................
8 ....................................................................... จานวน..................................
ซึง่ พัสดุทจ่ี ะซื้อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนา และข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
3. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
3.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3.2 แบบใบเสนอราคา
3.3 แบบสัญญาซื้อขาย
3.4 แบบหนังสือคา้ ประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
3.5 บทนิยาม
(3) ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(4) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
3.6 แบบบัญชีเอกสาร
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
3.7 ……………………………………..
…………………ฯ ล ฯ......................

-44. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพขายพัสดุท่ปี ระกวดราคาซื้อ
2.6 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ่ีถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้ งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
2.7 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาหรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5
2.8 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู เ้ สนอราคาจะต้อ งเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่น มาพร้อ มกับ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้น อกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(2) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ให้ยน่ื สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิติบคุ คล ให้ยน่ื สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(8) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่วมค้า ให้ยน่ื สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณี ท่ผี ูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยน่ื สาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ยน่ื เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(9) .................(ระบุเอกสารอื่น ตามที่ส่ว นราชการที่ดาเนิ นการจัดซื้อเห็ น สมควรกาหนด เช่ น
หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็ นต้น)............
(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทผ่ี ูเ้ สนอราคามอบอานาจให้บคุ คล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

-5(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทัง้ สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือ ชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงิน
ที่ เสนอต้อ งระบุ ต รงกัน ทั้ง ตัว เลขและตัว อัก ษร โดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบตกเติ ม
แก้ไ ขเป ลี่ ย น แป ลงจะต้อ งลงลาย มื อ ชื่ อ ผู ้เ สน อราค าพ ร้อ ม ป ระทั บ ต รา (ถ้า มี ) ก ากั บ ไว้ทุ กแห่ ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่ วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารว มทัง้ สิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ทัง้ ปวง จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ …………………………………………..............
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ..............วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้อ งเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ..............วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไป
พร้อมใบเสนอราคาเพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สหกรณ์จะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูย้ ่นื เสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน ......................วัน
4.5 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถ่ีถว้ น และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทัง้ หมดเสียก่ อนที่จะตกลงยื่น ซองประกวดราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคา
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ิ ดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง .........…………….....
............................................โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.…………….......”
ยืน่ ต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา ในวันที่.......................……………….ระหว่างเวลา..…................น.
ถึง..………….............น. ณ............................……………………………………….. ซองใบเสนอราคาให้ระบุช่ือนิติบุคคล
ที่ย่นื เสนอราคา โดยซองประกวดราคาที่ย่นื และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว สหกรณ์สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่ให้ถอนคืน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้วจะไม่รบั ซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ ล ะรายว่ า เป็ น ผู เ้ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับผู เ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มกี ารเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเ้ สนอราคารายนัน้ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั การคัดเลือก และ
สหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ้ งิ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคา
รายนัน้ เป็ นผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางสหกรณ์ และมิได้เป็ นผูร้ ิเริ่มให้มกี ารกระทา
ดังกล่าว
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ร บั การคัด เลื อ กดัง กล่ า วข้า งต้น ณ ..........................................ในวัน ที่ ................................. ตั้ง แต่ เวลา
............น. เป็ นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน.............................บาท (……………………………………….)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ท่ยี น่ื ซองประกวดราคาหรือก่อน
หน้านัน้ ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุนหรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผูเ้ สนอราคาหรือผูค้ า้ ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้พจิ ารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูเ้ สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว้ซง่ึ เสนอราคาตา่ สุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้
ต่อเมือ่ ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ ผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย

-76. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาครัง้ นี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วย...................….....(ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย)................... 2
6.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงือ่ นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณี ท่พี จิ ารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านัน้
6.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูร้ บั เอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารประกวดราคาของสหกรณ์
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็ นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือ ในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือสหกรณ์มสี ิทธิให้ผูเ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ สหกรณ์มสี ทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่ีจะไม่รบั ราคาตา่ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นสาคัญ และให้ถอื ว่าการ
ตัดสินของสหกรณ์เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้ สหกรณ์จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผู ท้ ้ งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผู เ้ สนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
6.7 หากผู ม้ ีความประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคาเห็นว่า เงื่อนไขและรายละเอียดในการซื้อ
ครัง้ นี้ ไม่เป็ นธรรม ให้ทาหลักฐานเป็ นหนังสือขอความเป็ นธรรมได้ก่อนกาหนดวันยื่นซองไม่นอ้ ยกว่า……………วัน
ทาการ ถ้าพ้นกาหนดนี้ แล้วสหกรณ์จะไม่รบั พิจารณาคาร้องใด ๆ ทัง้ สิ้น 2

-87. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณี ท่ผี ูช้ นะการประกวดราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ทีท่ าข้อตกลงซื้อ สหกรณ์จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณี ท่ผี ูช้ นะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของ
ทางราชการ หรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือตามข้อ 7.1 ผูช้ นะการประกวด ราคาจะต้องทา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ภายใน.........วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญ ญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาได้ให้สหกรณ์ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ท่ที าสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนัง สื อ ค ้า ประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนัง สือ ค ้า ประกัน ดัง ระบุ ใ น
ข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุน หรือ
บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้ นะการประกวดราคา
(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ …………… ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ ้ อื ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ………ปี
นับถัดจากวันที่ผูซ้ ้อื รับมอบ โดยผูข้ ายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน............ วัน นับถัด
จากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครัง้ นี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมือ่ สหกรณ์ได้รบั อนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจาปี แล้วเท่านัน้

-910.2 เมื่อสหกรณ์ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวด
ราคาซื้อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผูเ้ สนอราคาซึง่ เป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือนาสิง่ ของทีซ่ ้อื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผูข้ ายสัง่ หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ น
ของทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้ส่ิงของที่ซ้ ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรือ ไทยจากต่ างประเทศมายัง ประเทศไทย เว้น แต่ จะได้รบั อนุ ญ าตจากสานัก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การ
พาณิ ชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็ นของทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งสหกรณ์ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกันซองทัน ที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สหกรณ์ ส งวนสิท ธิท่ีจ ะแก้ไขเพิ่ม เติม เงื่อ นไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญ ญาให้เป็ น ไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

……………………………… 3 ..……………………………
………………….(วัน เดือน ปี )………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
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2
3

คาว่า “สหกรณ์” อาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้
ใช้คาดังกล่าวในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
ให้สหกรณ์ผูด้ าเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจาเป็ น
ให้ระบุช่อื สหกรณ์ท่ดี าเนินการประกวดราคาพร้อมประทับตราชื่อสหกรณ์
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเป็ นผูล้ งชื่อย่อกากับตรา

อนึ่ ง การก าหนดเงื่อ นไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อ เป็ น
แนวทางในการดาเนินการ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

- 10 หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่หอ้ ใด
ยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ ่นื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึ งถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง

ตรา
สหกรณ์
ประกาศ.............................................................. 1
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง………………………………………….…………………………
-------------------------------------………………………………………………………………………….…………… 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
……………………………………………………………………
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น …………………………………………. บาท
(……………………………………………………………………………………………………………….)
ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบคุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานทีป่ ระกวดราคาจ้างในวงเงิน ไม่นอ้ ยกว่า ………………………..บาท) 3
2. ไม่เป็ นผูท้ ่ถี ูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู ท้ ้ งิ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ น ผูท้ ่ี
ได้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผู ไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
4. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างครัง้ นี้
3
ก าหนดดู ส ถานที่ ก่ อ สร้า งในวัน ที่ ………………………….………….ระหว่ า งเวลา………………….น. ถึ ง เวลา
………………….น. ณ ……..……………….…………………………….……………………..……… และกาหนดรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิม่ เติมในวันที…่ …………….……………..……………………….. เวลา……………………. น. เป็ นต้นไป
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ …………………………………….……..… ระหว่างเวลา………………….น.
ถึง เวลา………………….น. ณ…………………………………………………………………………………………………และก าหนด
เปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ………………………………………………… ตัง้ แต่เวลา………………….น. เป็ นต้นไป

-2ผูส้ นใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ………………...….บาท 3 ได้ท่ี…………….…………
……………………………………..…..…. ระหว่างวันที่ ………………………….……… ถึงวันที่ ……………….……………………
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข …………………………………….ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………….……………….
ลงชื่อ
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 ให้ระบุช่อื สหกรณ์ ทีด่ าเนินการจ้าง
2
การกาหนดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในประกาศประกวดราคาจะต้องตรงกับคุณสมบัติ
ของผูเ้ สนอราคาในเอกสารประกวดราคา
3
ให้สหกรณ์ผูอ้ อกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็ น
การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
1. ราคากลางของงานก่อสร้างเป็ นราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้ใน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง
2. การกาหนดคุ ณสมบัติของผู ม้ ีสิทธิเสนอราคา ให้กาหนดตามหนังสื อสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาในการจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการดาเนิ นการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาปรับใช้ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างที่ กวพ. กาหนด และการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้าง
ซึง่ จะกาหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจ้งโดย
หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
3. การกาหนดระยะเวลาดาเนินการในการประกาศ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา การยื่น
ซองประกวดราคาต้องดาเนินการตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและ
จัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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อนึ่ง การกาหนดเงือ่ นไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ น แนวทางใน
การดาเนินการ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและ
จัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่หอ้ ใด
ยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ ่นื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้า งจะต้องคานึ งถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
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เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ……………….
การจ้าง…………………………………(ระบุช่ืองานที่จา้ ง).…………………………………………….
ตามประกาศ..............(ระบุช่ือ สหกรณ์ฯ ที่ออกประกาศ)...........................
ลงวันที่…………………………………………..
------------------------------------------------.........…………….....(ระบุช่อื สหกรณ์ทอ่ี อกประกาศ)........................... ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า ”สหกรณ์" 1 มี
ความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง…………………………………………………………………………………..…………………
ณ ……………………………………………………………………. โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 ขอบเขตงานก่อสร้าง/แบบงานก่อสร้าง…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคา้ ประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอานาจ
2
1.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างทัว่ ไป
1.9 ………………………………………………………………………….
………………………ฯลฯ ………………………
2. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี กู ระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้งิ งานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ

-52.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคา หรือไม่เป็ นผู ก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างครัง้ นี้
ตามข้อ 1.6
2.5 ผู เ้ สนอราคาต้อ งไม่ เป็ น ผู ไ้ ด้รบั เอกสิท ธิ์ห รือ ความคุ ม้ กัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย
เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
2
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างใน
วงเงิน ไม่นอ้ ยกว่า ………………………..บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่ สญั ญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่ วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่ วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการ
ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนทีส่ หกรณ์เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา เป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (ไม่ตอ้ งผนึกซอง)
(1) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่ว นสามัญ หรือห้างหุน้ ส่ว นจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษ ทั จ ากัด หรือ บริษ ทั มหาชนจากัด ให้ย่ืนส าเนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นนิ ติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุมและบัญชีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่วมค้า ให้ยน่ื สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณี ท่ผี ูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่
สัญชาติไทย ก็ให้ย่นื สาเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร้ ่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ย่นื เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) ……..…………..…………. (ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการผูอ้ อกประกาศเห็นสมควรกาหนด
เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็ นต้น)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้ หมดตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ท่ีผู เ้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 (ให้นามายืน่ แยกต่างหากจากเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
2
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญาพร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้กรณีท่มี กี าร
กาหนดผลงานตามข้อ 2.5 เท่านัน้ )
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื ตามแบบในข้อ 1.6 (2)

-64. การเสนอราคา
4.2 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มเี งือ่ นไข
ใด ๆ ทัง้ สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู เ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง ผูเ้ สนอราคาจะต้อง
กรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่ อหน่ วย และหรือต่ อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทัง้ สิ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า………………วัน นับแต่วนั ยื่นซองประกวด
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบแล้ว เสร็จไม่เกิน…………………. วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากสหกรณ์ให้เริ่มทางาน 2
4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถ่ีถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทัง้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาพร้อมบัญชีรายการก่อสร้าง ซึง่ ต้องแสดงรายการก่อสร้าง
โดยต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ กาไรไว้ดว้ ย ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่าหน้าซองถึง “…………………………………………………………………………………..” โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่
” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
ในวันที่ …………..……..……………….……… ระหว่างเวลา………………….น. ถึงเวลา ………………….น. ณ. ……………
……………………………..………….. ซองใบเสนอราคาให้ระบุช่อื นิติบุคคลที่ย่นื เสนอราคา โดยซองประกวดราคาที่ย่นื
และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว สหกรณ์สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่ให้ถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้วจะไม่รบั ซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือก ก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มกี ารเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

-7ผู เ้ สนอราคารายนั้น ออกจากการเป็ นผู เ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อ ผู เ้ สนอราคาที่มีสิท ธิได้รบั การคัดเลือ ก
และสหกรณ์ จ ะพิ จ ารณาลงโทษผู เ้ สนอราคาดัง กล่าวเป็ น ผู ท้ ้ ิง งาน เว้น แต่ ค ณะกรรมการฯ จะวินิ จ ฉัย ได้ว่ า
ผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางสหกรณ์และมิได้เป็ นผูร้ ิเริ่มให้มี
การกระทาดังกล่าว
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคา ที่มสี ทิ ธิได้รบั
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ……………………….……………………………………. ในวันที่……………………………….…..
ตัง้ แต่เวลา………………………น. เป็ นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน……………………………….บาท (……………………………………………………………………)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ท่ี ย่นื ซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านัน้
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุนหรืบริษทั
เงินทุนหลักทรัพ ย์ ที่ได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สหกรณ์ จะคืนให้ผูเ้ สนอราคาหรือผูค้ า้ ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูเ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่งึ เสนอราคาตา่ สุดไม่เกิน 3 ราย
จะคืนให้ต่อเมือ่ ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมือ่ ผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาครัง้ นี้ สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินด้วย……………….…………(ราคารวม/ราคาต่อ
รายการ/ราคาต่อหน่วย) 2
6.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาจะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ทีผ่ ดิ พลาดไปจากเงือ่ นไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์เท่านัน้

-86.3 สหกรณ์สงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูร้ บั /ซื้อเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ์
(2) ไม่ก รอกชื่อ นิ ติบุค คล หรือ ลงลายมือ ชื่อ ผู เ้ สนอราคาอย่างหนึ่ ง อย่ างใดหรือ ทัง้ หมดใน
ใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็ นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือสหกรณ์ มีสิทธิให้ผูเ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ สหกรณ์มสี ทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
6.5 สหกรณ์ทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่รบั ราคาตา่ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางสหกรณ์เป็ นสาคัญ และให้ถอื ว่า
การตัดสินของสหกรณ์เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่ าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ งสหกรณ์จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ้ งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื นิติบคุ คล
อื่น มาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ท่ผี ูเ้ สนอราคาตา่ สุด เสนอราคาตา่ จนคาดหมายได้ว่าไม่ อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือสหกรณ์จะให้ผูเ้ สนอราคานัน้ ชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อได้
ว่าผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูร ณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รบั ฟังได้ สหกรณ์มี
สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้
6.6 ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองประกวดราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ 1.6 สหกรณ์มอี านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และสหกรณ์จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ้งิ งาน
6.7 หากผูม้ ีความประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคาเห็นว่า เงือ่ นไขและรายละเอียดในการจ้าง
ครัง้ นี้ ไม่เป็ นธรรม ให้ทาหลักฐานเป็ นหนังสือขอความเป็ นธรรมได้ก่อนกาหนดวันยื่นซองไม่นอ้ ยกว่า……………วัน
ทาการ ถ้าพ้นกาหนดนี้ แล้วสหกรณ์จะไม่รบั พิจารณาคาร้องใด ๆ ทัง้ สิ้น 2

-97. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสหกรณ์ภายใน
…………วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคา
ค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาได้ ให้สหกรณ์ยดึ ถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คทีธ่ นาคารสัง่ จ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ท่ที าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
ทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.4 หนังสือคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั เงินทุน หรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพ ย์ ที่ได้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคา้ ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคา้ ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้ นะการประกวดราคา
(ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
2

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น………………งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ…………………………ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบ ตั ิงาน
……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ…………………………ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน
……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
………………………………. ฯลฯ ………………………………….
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ….…………………ของค่ าจ้าง เมื่อผู ร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน
……………..……………………………… ตลอดจนได้ปฏิบตั ิงานให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบ รายการ สัญญา รวมทัง้ ทา
สถานทีก่ ่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
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9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ………………ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………..เดือน
……..……..ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ได้รบั มอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน…………………. วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ………………….
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมือ่ สหกรณ์ได้รบั อนุมตั เิ งินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. …………………. แล้วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น……………..…………. บาท
(……………………………………………………………………………………………………………….)
11.2 เมือ่ สหกรณ์ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกวดราคา
จ้างแล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสัง่ หรือนาสิ่งของมาเพือ่ งานจ้างดังกล่าวเข้า มาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึง่ เป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือ น าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศต่ อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู ร้ บั จ้างสัง่ หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัด การให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุก โดยเรือ ไทย หรือเรือ ที่มีสิท ธิเช่ น เดีย วกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิ ชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของ
ทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-1111.3 ผูเ้ สนอราคาซึง่ สหกรณ์ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางสหกรณ์
กาหนดดังระบุในข้อ 7 สหกรณ์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกันซองทันทีแ ละอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญ ญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมื่อสหกรณ์ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผูผ้ ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก…………………………………………………….. 2 หรือผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึ กษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 2 ในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ ……….……
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ดังต่อไปนี้
12.1 …………………………………………………………………………………………………………………………
12.2 …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………ฯลฯ……………………………………………
13. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่ อสร้างผู ร้ บั จ้างพึง ปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ี กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งคัด
……………………………… 3 ..……………………………
………………….(วัน เดือน ปี )………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1 คาว่า “สหกรณ์” อาจเลือกใช้คาอื่น เช่น “สานักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้
ใช้คาดังกล่าวในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด
2
ให้ สหกรณ์ ผูด้ าเนินการประกวดราคาเลือกใช้ตามความจาเป็ น
3
ให้ระบุช่อื สหกรณ์ ทีด่ าเนินการประกวดราคาพร้อมประทับตราชื่อสหกรณ์
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเป็ นผูล้ งชื่อย่อกากับตรา
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การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
1. ราคากลางของงานก่อสร้างเป็ นราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้ใน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้าง
2. การกาหนดคุ ณสมบัติของผู ม้ ีสิทธิเสนอราคา ให้กาหนดตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาในการจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการดาเนินการสอบ
ราคาจ้างก่อสร้าง โดยให้สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร กาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาปรับใช้ตามตัวอย่างเอกสารสอบ
ราคาจ้างที่ กวพ. กาหนด และการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกาหนดได้
ไม่เกิน ร้อ ยละ 50 ของวงเงิน งบประมาณ หรือ วงเงิน ประมาณการตามนัย มติค ณะรัฐมนตรี แจ้ง โดยหนัง สื อ
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
3. ให้กาหนดรายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง เป็ นไปตามลักษณะงาน
และหลักวิชาช่าง กาหนด
อนึ่ง การกาหนดเงือ่ นไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินการ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีจะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ คานึงถึงคุณภาพ
เทคนิ ค และวัตถุป ระสงค์ของการจัดซื้อ จัด จ้างพัสดุ น ั้น และห้ามมิให้กาหนดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุ ให้
ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุ ณสมบัติของผูย้ ่ืนเสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ ่ืน
เสนอราคา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลัก ธรรมาภิบาลทีด่ ี
การก าหนดขอบเขตของงานที่จ ดั ซื้อ จัด จ้างจะต้อ งค านึ ง ถึง ความเหมาะสม สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร

หมายเหตุ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถนาแบบตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

การกาหนดรายละเอียดและเงือ่ นไข
1. ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2544 แจ้ง โดยหนัง สือ ส านัก เลขาธิก ารคณะ
รัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 กาหนดให้หน่วยงานทีจ่ ะมีการก่อสร้างประกาศ
ราคากลางทีค่ ณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้างทุกครัง้
2. การกาหนดคุ ณ สมบัติของผู ม้ ีสิทธิเสนอราคา ให้กาหนดตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เรื่องการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาในการจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กาหนดแนวทางและวิธี ปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการดาเนิ นการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยให้ส่วนราชการกาหนดคุ ณ สมบัติของผู เ้ สนอราคาได้เฉพาะตามตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคาจ้างที่ กวพ. กาหนด และการกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะ
กาหนดได้ไม่เกินร้อ ยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจ้งโดย
หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
3. ให้กาหนดรายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง ตามทีส่ านักพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบารุงรักษา กาหนด
4. ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 142
ให้กาหนดหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินจะซื้อ /จ้าง หรือวงเงิน
ตามสัญญา โดยหากส่วนราชการเห็นว่าการจัดหามีความสาคัญเป็ นพิเศษ จะกาหนดในอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่
เกินร้อยละสิบก็ได้
อนึ่ ง การกาหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาข้างต้น เป็ นการกาหนดเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นการ ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั ต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่ เกีย่ วข้อง
หากกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สหกรณ์ คานึ งถึงคุณภาพ เทคนิ ค
และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยี่หอ้ ใดยี่หอ้ หนึ่ ง หรือของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ
การกาหนดคุณสมบัติของผูย้ ่นื เสนอราคา ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ ่นื เสนอราคา
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
การกาหนดขอบเขตของงานที่จดั ซื้อจัดจ้างจะต้องคานึ งถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประโยชน์ใช้สอย ความคุม้ ค่าในการใช้งาน ตรงตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานครใน
คราวเดียวกัน
การมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่ าว
ข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถ
ใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรั บผิ ดในห้างหุ้ นส่ ว นจ ากั ด หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
จากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่า ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้ าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ ง การเป็นหุ้ นส่ วน หรือเข้าถือหุ้ นดังกล่าวข้างต้นของคู่ส มรส หรื อบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้น ส่วน หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้
เป็น หุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริห ารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือ หลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลั งประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบกรุงเทพมหานคร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-------------------------------------

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน…………..แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน………….แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน………….แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
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 ๔. อื่นๆ (ถ้ามี)






…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ............................. แผ่น
 ๒. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ ให้บุคคลอื่น







ทาการแทน จานวน…………..แผ่น
3. อื่นๆ(ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้าง / บริษัท.......................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่..............................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....... ...............................................
ทุนจดทะเบียน............................................บาท(................................................................. ................................)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................ซอย.........................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด............. .........................
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10........................................................................................................................... .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่.............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ...............................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท.............................................................................................................................
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................ซอย.............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................
รายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10...................................................................................................................... ..............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท.............................................................................................................................
จานวนหุ้นทั้งหมด..............................................หุ้น สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................................
ซอย..............................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง............................ ........................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด..............................................................................
รายชื่อผู้มีอาาจควบคุม (ถ้ามี)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

..

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถอื หุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น ตามที่คณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
2. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้ผู้เสนอราคาจัดทาบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้นแนบประกอบด้วย

1

(ร่าง)

เอกสารแนบ 3.6

บันทึกข้อตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน
เงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุนจากทางราชการ ภายใต้แผนงาน 3.1 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
วันที่ ......... เดือน ..................................... พ.ศ. ......................
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานเลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณ์จังหวัด.............................................. เป็นผู้รับมอบอานาจ
ซึ่งต่อไปนี้ ในบันทึกฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” กับ สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร...................................
สานักงานเลขที่ ...............หมู่ที่................ตาบล...................................................อาเภอ.......................................
จังหวัด.................................โดย......................................................ตาแหน่ง..................... ..............................
และ ............................................................... ตาแหน่ง ....................................................................
เป็นผู้แทนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร................................................. จังหวัด.................................... .................
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันแทน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร................................................................ซึ่งต่อไปในบันทึก
นี้เรียกว่า “ผู้ขอรับการสนับสนุน”
คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้ ต กลงท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขการสนั บ สนุ น
เงินอุดหนุนลักษณะงบลงทุนจากทางราชการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน และผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน
โดยผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ตกลงยิน ยอมที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหลัก เกณฑ์ เงื่อนไขและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ดาเนินการตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร ทุกประการ และต้องจัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนดในการขอเบิกเงินอุดหนุน และ
หลักฐานอื่น ใดที่ทางราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดท าหรือจัดส่งเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนด
๒. ผู้ ให้ การสนั บ สนุ น ตกลงให้ การสนับสนุนเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนลั กษณะงบลงทุ น
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ดังนี้ (ใส่รายละเอียดรายการอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์)
2.1 รายการ.............................................................จานวนเงิน ..................................บาท
(................................................)
2.2 รายการ.............................................................จานวนเงิน ..................................บาท
(................................................)
2.3 รายการ.............................................................จานวนเงิน ..................................บาท
(................................................)
โดยผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะใช้เงินและหรือทรัพย์สินนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์
ของการสนับสนุนทุกประการตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน

2

2ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนด โดยระหว่างดาเนินโครงการหรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยราชการหรือ
องค์กรต่าง ๆ ขอตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความยินยอมร่วมมือรับ
การตรวจสอบดังกล่าว
๓. หากผู้ ขอรั บ การสนั บสนุ นจงใจใช้เงินงบประมาณและหรือทรัพ ย์สิ นโดยไม่ปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะเหตุอย่างอื่นนอกจากเหตุสุดวิสัย ผู้ขอรับ
การสนับสนุนยินยอมส่งคืนเงินและ/หรือทรัพย์สินที่ ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อ
นาไปดาเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
4. ถ้ า ผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ไม่ ส ามารถส่ ง มอบเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
กาหนดเวลา ที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนดได้ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้
5. หากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การ
รวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ขอรับ
การสนับสนุนต้องแจ้งเหตุนั้นต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเร็ว
6. กรณีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.................................................จังหวัด …………........…........……
มิได้นาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของ
สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่เบิกไป และ
เรียกคืนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามโครงการทั้งหมดทันที
7) ผู้ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ต้ อ งไม่ มีค วามเสี่ ยงในการบริห ารจัด การธุรกิ จและมี ทุ น ในการ
ด าเนิ น งานค่ อ นข้ า งจ ากั ด หรื อ ประสบปั ญ หาสภาพคล่ อ งจากการผิ ด นั ด ช าระหนี้ ข องสมาชิ ก เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพื่อมิให้เป็นการซ้าเติมสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่น หากการด้าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลสาเร็จ และ
ขอยืน ยันความพร้อมที่จะดาเนิน การตามเงื่อนไขของโครงการ โดยมีแผนธุรกิจ รองรับการใช้ประโยชน์และ
พร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน
8. ผู้ขอรับการสนับสนุน ยินดีให้ความร่วมมือ/สนับสนุนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
9. ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องดาเนินการจัดหาให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (จะต้องมี
สภาพใหม่ที่ ไม่เคยผ่ านการใช้งานมาก่อน) ตรงตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุ น จากกรมส่ งเสริมสหกรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน.................................................2564
บั นทึกข้อตกลงฉบั บ นี้ ทาขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ซึง่ ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละฉบับ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.............................................
ลงชื่อ .............................................ผู้รับมอบอานาจ
( ........................................... )
ตาแหน่ง ....................................
ลงชื่อ .............................................พยาน
( .......................................... )
ตาแหน่ง ...................................................

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด........................
ลงชื่อ ...................................... พยาน
( ........................................ )
ตาแหน่ง ...................................................

“ผู้ให้การสนับสนุน” และ “ผู้ขอรับการสนับสนุน” ลงลายมือชื่อท้ายบันทึกข้อตกลงทุกหน้าและทุกฉบับ”

(ตัวอย่างสัญญา)
แบบสัญญา

เอกสารแนบ 3.7

สัญญาซื้อขาย...................................................................................
สัญญาเลขที่…………….…… (๑) ............…..……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ …………………………..………………………..………..…………………………….......
ตาบล/แขวง…………………………..………….………………..อาเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที่ …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหว่าง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่ …………….....……ถนน……………….……………..ตาบล/แขวง…….……….…...……….…....
อาเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……….…
ลงวันที่………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….…….....
อยู่บ้ านเลขที่…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตาบล/แขวง……..…………………….….…………….
อาเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจาตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..………….....
.........................................................................................................................................................................
จานวน..….(๘)..….(……………….) เป็นราคาทั้งสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก………
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จานวน…..…..(……….…) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)……….
จานวน…..…..(……….…) หน้า

-๒–
๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จานวน……....(………….) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จานวน…...….(………….) หน้า
…………….……………….ฯลฯ….……..………….……
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ
ผู้ซื้อ คาวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….…………………………..
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาทาการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันทาการของผู้ซื้อ
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่ อ ผู้ ซื้ อ ได้ ต รวจรั บ สิ่ งของที่ ส่ งมอบและเห็ น ว่าถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามสั ญ ญาแล้ ว
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรั บ มอบเป็ น หนังสือ ไว้ให้ เพื่อผู้ ขายนามาเป็นหลั กฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่าสิ่งของนั้น
ถ้า ผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่ งของที่ ผู้ ขายส่ งมอบไม่ ตรงตามข้อ ๑ ผู้ ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่ จะไม่รับสิ่ งของนั้ น ในกรณี เช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่ งของนั้นกลั บคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
และน าสิ่งของมาส่ งมอบให้ ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ ถูกต้องตามสั ญ ญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กาหนดไว้ใ นกรณี ที่ผู้ ซื้อต้องการสิ่ งของทั้ งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์)
ข้อ ๖ การชาระเงิน
(13 ก) ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(13 ข) ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จานวน……....................บาท (………......…………………………………..)
จะจ่ายให้ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนา
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น .....…….............(หนังสือค้าประกัน หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจานวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อเป็ น หลั ก ประกั น การช าระคื น เงิน ล่ ว งหน้ าก่อ นการรับ ช าระเงิน ล่ ว งหน้ านั้ น และผู้ ซื้ อจะคื น
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒

-๓–
๖.๒ เงินที่เหลือ จานวน……….................บาท (………......………………..…………………..)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............……………………………………
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบั ญ ชีเงิน ฝากธนาคารของผู้ ขาย ตามแนวทางที่ ก ระทรวงการคลั ง หรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ข ายตกลงรั บ ประกั น ความช ารุ ด บกพร่อ งหรื อ ขั ด ข้ อ งของสิ่ งของตามสั ญ ญานี้
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับ มอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทาการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือ ขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
การที่ผู้ ซื้อทาการนั้นเอง หรือให้ ผู้ อื่นทาการนั้นแทนผู้ ขาย ไม่ทาให้ ผู้ขายหลุ ดพ้ น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..……
เป็นจานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...)
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๘) กรณี ผู้ ข ายใช้ ห นั งสื อ ค้ าประกั น มาเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนด
หรืออาจเป็น หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุ มความรับผิด
ทั้งปวงของผู้ ขายตลอดอายุ สั ญญานี้ ถ้าหลั กประกันที่ผู้ ขายนามามอบให้ ดังกล่ าวลดลงหรือเสื่ อมค่าลง
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หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับ ผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกัน ที่ผู้ ขายนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้ า ผู้ ข ายไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ เมื่ อ ครบก าหนดส่ ง มอบสิ่ งของ
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน
ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาทั้ งหมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นได้ การใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ
ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณี ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ ริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด……(๒๐)......
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับ ในกรณี สิ่ งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกัน เป็นชุด แต่ผู้ ขายส่ งมอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่ วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทาให้ ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ ถือว่า
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสั ญ ญ าต่ อ ไปได้ ผู้ ซื้ อ จะใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญ าและริ บ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น ตาม
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า
ผู้ ซื้อได้แจ้ งข้อเรี ย กร้ องให้ ช าระค่ าปรั บไปยังผู้ ขายเมื่อครบก าหนดส่ งมอบแล้ ว ผู้ ซื้อมีสิ ทธิที่ จะปรับผู้ ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ ซื้อมีสิทธิที่จะหั กเอาจากจานวนเงิน
ค่าสิ่งของที่ซอื้ ขายที่ต้องชาระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่า สิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชาระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
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ตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมี เงิ น ค่ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตามสั ญ ญาที่ หั ก ไว้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ค่ า เสี ย หาย
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณี ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุดวิสั ย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ งอั น ใดที่ ผู้ ข ายไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ ทาให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรื อขยายเวลาส่ งมอบตามสั ญญา โดยไม่ มี เงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย
ถ้ าสิ่ งของที่ จ ะต้ อ งส่ งมอบให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ตามสั ญ ญานี้ เป็ น สิ่ ง ของที่ ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง
หรือนาเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่ งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่ อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
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สัญ ญานี้ ท าขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เป็ น ส าคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน
(……........……...…………………….)

-๗–
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิ ติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็ นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ ทาสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็ นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ ทาสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่ งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ ตตาล็อก หรือแบบรูป
รายการ หรืออื่ นๆ (ให้ ระบุ ) และปกติ จะต้ องกาหนดไว้ด้ วยว่าสิ่ งของที่ จะซื้ อนั้ น เป็ นของแท้ เป็ นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น
(๙) เป็ นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ ทาสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กาหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง
กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกาหนดไว้ประมาณ ๓ วันทาการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น
ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกาหนดเวลาส่งมอบ และกาหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก)
ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข)
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๕) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกาหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องคานวณไฟฟ้า กาหนดเวลารับประกัน ๑ ปี
กาหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย
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(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที่ ธนาคารเซ็น สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ล งวัน ที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิ นทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให้ กาหนดจ านวนเงิน หลั กประกันการปฏิบั ติตามสั ญ ญาตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลื อกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กาหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กาหนดตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา โดยคานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกาหนดค่าปรับเป็นร้อย
ละเท่าใด จะต้องกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง

(ตัวอย่างสัญญา)
แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง...................................................................................
สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตาบล/แขวง…………………..………………….………………..อาเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....………
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตาบล/แขวง…….……….…..……….…....
อาเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..……………
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตาบล/แขวง.……...………………….….………….
อาเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน….……….…….…(๗)…….…...….………
ณ …..……………................... ตาบล/แขวง….…………………………….…….. อาเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จานวน.…..(…..…….….) หน้า
…………..……………..……ฯลฯ……….………..……………

-2ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉั ย
ของผู้ว่าจ้าง คาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..………
เป็นจานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณี ผู้ รับ จ้ างใช้หนังสือค้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนด
หรืออาจเป็น หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ และค่ าใช้ จ่ ายทั้ งปวงด้ว ยแล้ ว โดยถื อราคาต่ อหน่ ว ยเป็ น เกณฑ์ ต ามรายการ
แต่ละประเภทดังที่ได้กาหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓
คู่สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายต่ างตกลงว่าจ านวนปริม าณงานที่ ก าหนดไว้ในบั ญ ชี รายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจานวนโดยประมาณเท่านั้น จานวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือ น้ อยกว่านี้ ก็ ได้ ซึ่งผู้ ว่าจ้ างจะจ่ายเงิน ค่าจ้างให้ แก่ ผู้ รับ จ้างตามราคาต่ อหน่ ว ยของงาน
แต่ละรายการที่ได้ทาเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)

-3๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่ งร้อยห้ าสิ บ ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสั ญ ญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ )
ของปริ มาณงานที่ กาหนดไว้ในสั ญ ญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ในอัต ราร้อ ยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็ น ค่ า Overhead และ Mobilization ส าหรั บ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ ด )
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง
คูณ ด้ วยราคาต่อหน่ วยตามสั ญ ญา ทั้งนี้ การจ่ายเงิน เพิ่ มชดเชยเป็น ค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
๔.๔ ผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้น ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่ าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็น ว่าปริมาณงานที่ทาเสร็จจริง ดังกล่ าว มิได้มีส่ วนเกี่ยวข้องกั บงานอื่นที่เหลื อ
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
อาจจ่ ายเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ให้ แก่ ผู้ รั บ จ้ างพร้ อ มกั บ การจ่ ายเงิน ค่า งานงวดนั้ น ๆ และการพิ จ ารณาว่างานใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็จจริง
เมื่อผู้ว่าจ้ างหรื อเจ้าหน้ าที่ของผู้ ว่าจ้างได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ
ตรงตามข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี ……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน…………..…………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..

-4งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผู้รับจ้ างได้ป ฏิบั ติงานทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญ ญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้ส ะอาด
เรียบร้อยตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผู้ รั บ จ้ า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้ างจะต้องออกใบเสร็จรับ เงิน ค่าจ้างล่ วงหน้าตามแบบที่ผู้ ว่าจ้างกาหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงที่จะ
กระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้ านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับ เอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
(๑๕) ๕.๓ (ก) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ ายเงิน ค่ าจ้ างให้ แ ก่ผู้ รับ จ้างตามข้ อ ๔ (ก) ผู้ ว่า จ้ างจะหั ก เงิน ค่ าจ้า ง
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ................(..................) ของจานวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
(๑๗) ๕.๓ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้ แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหั กเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ..............(......................) ของจานวนเงินค่าจ้าง

-5ในแต่ละงวดจนกว่าจานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงิน จ านวนใดๆ ก็ ต ามที่ ผู้ รับ จ้างจะต้ องจ่ายให้ แก่ ผู้ ว่าจ้างเพื่ อ ช าระหนี้ ห รือ
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ก) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ ว่ า จ้ า งจะคื น หลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
(๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ ายเงิ น ค่ าจ้ างให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งแต่ ล ะงวด ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เงิ น จ านวนร้ อ ยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถู ก หั ก ไว้ แ ล้ ว เป็ น จ านวนเงิ น ไม่ ต่ ากว่ า ……….............บาท (……………………...) ผู้ รั บ จ้ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนาหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ก) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
(19) ภายในกาหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เ ป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทางานและกาหนดเวลา
ที่ต้องใช้ในการทางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในกาหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนด………………..(...................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ ถูกพิทั กษ์ ทรั พย์ เด็ดขาด หรือตกเป็ น ผู้ ล้ มละลาย หรือเพิ กเฉยไม่ ปฏิ บัติต ามคาสั่ งของคณะกรรมการ
ตรวจรับ พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่ าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

-6ข้อ ๗ (ข) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. …….
และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่ส ามารถทางานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชื่อได้ว่า
ผู้รับ จ้ างไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้ วเสร็จล่ าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา
หรือผู้ รั บ จ้ างท าผิ ดสั ญ ญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรือตกเป็ นผู้ ถูกพิ ทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ ล้ ม ละลาย
หรือเพิกเฉยไม่ป ฏิบั ติตามคาสั่ งของคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ห รือผู้ควบคุมงานหรือบริษั ทที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าท างานของผู้ รั บ จ้ างให้ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ย การใช้ สิ ท ธิบ อกเลิ กสั ญ ญานั้น ไม่ กระทบสิ ท ธิของผู้ ว่ าจ้างที่ จ ะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ ผู้ ว่าจ้ างไม่ ใช้ สิ ท ธิเลิ ก สั ญ ญาดั งกล่ าวข้างต้ น ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ รับ จ้างพ้ น จาก
ความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกาหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ท าไว้ ไม่ เรี ย บร้ อ ย หรื อ ท าไม่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานแห่ งหลั ก วิ ช า ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรีบ ท าการแก้ ไข
ให้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยผู้ ว่ า จ้ า งไม่ ต้ อ งออกเงิ น ใดๆ ในการนี้ ทั้ ง สิ้ น หากผู้ รั บ จ้ า ง
ไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ ผู้ รับ จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ ว่าจ้างมีสิ ทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่ องหรื อ เสี ย หายนั้ น เอง หรื อจ้ างผู้ อื่น ให้ ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสี ย หาย โดยผู้ รับ จ้าง
ต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นแทนผู้รับ จ้าง ไม่ทาให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต
ให้ จ้ างช่วงงานแต่บ างส่ว นดังกล่าวนั้ น ไม่เป็ นเหตุให้ ผู้ รับ จ้างหลุ ดพ้น จากความรับผิ ดหรือพันธะหน้าที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู้ รั บ จ้ างจะยั งคงต้ อ งรับ ผิ ด ในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล่ อ ของผู้ รับ จ้ างช่ ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งไปจ้ า งช่ ว งงานแต่ บ างส่ ว นโดยฝ่ า ฝื น ความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า ง
ต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

-7ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ
และในระหว่ างท างานที่ รั บ จ้ างจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ แ ทนซึ่ งท างานเต็ ม เวลาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม งาน
ของผู้รับ จ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอานาจจากผู้ รับจ้าง คาสั่ งหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ผู้ ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่ าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น
ให้ ถือว่าเป็ น คาสั่ งหรือคาแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้ รับ จ้าง การแต่ งตั้งผู้ แทนตามข้อนี้ จะต้องท าเป็น หนั งสื อ
และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ น หนั งสื อ จากผู้ ว่าจ้ าง การเปลี่ ย นตั ว หรือ แต่ งตั้ งผู้ แ ทนใหม่ จ ะท ามิ ได้
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้ างมีสิ ทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัว ผู้ แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ รั บ จ้ า ง และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งท าการเปลี่ ย นตั ว ผู้ แ ทนนั้ น โดยพลั น โดยไม่ คิ ด ค่ า จ้ า งหรื อ ราคาเพิ่ ม
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ รับ จ้ างจะต้องรับผิ ด ต่ออุบัติ เหตุ ความเสี ยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก
การปฏิ บั ติงานของผู้ รับ จ้าง และจะต้องรับผิ ดต่อความเสี ยหายจากการกระท าของลู กจ้างหรือตัวแทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิ ดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อผู้ ว่าจ้างได้รับ มอบงานครั้งสุ ดท้าย ซึ่งหลั งจากนั้นผู้ รับจ้างคงต้องรับผิ ดเพี ยงในกรณี ช ารุดบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการใดๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารว่ า ต่ า งแก้ ต่ า งให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งโดยค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ รั บ จ้ า งเอง รวมทั้ ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกาหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ รับ จ้ างไม่จ่ ายเงิน ค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่ าวในวรรคหนึ่ ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถอื ว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย ส าหรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาท างาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ต ามกฎหมาย ซึ่ งเกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต่ อ ลู ก จ้ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
หรือผู้ รั บ จ้ างช่ว งจ้ างมาทางาน ผู้ รับ จ้ างจะต้องส่ งมอบกรมธรรม์ป ระกันภั ยดังกล่ าวพร้อมทั้งหลั กฐาน
การชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
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เพื่อควบคุมการทางานของผู้รับ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น
มี อ านาจเข้ า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ ก่ อ สร้ า งได้ ทุ ก เวลา และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งอ านวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทาให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้ างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูป และรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ ค วบคุ ม งาน หรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ ผู้ ว่ าจ้ างแต่ งตั้ ง เพื่ อ ให้ งานแล้ ว เสร็จ บริบู ร ณ์ ค าวินิ จ ฉัย ดั งกล่ า ว
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ รั บ จ้ างตกลงว่ า คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ผู้ ควบคุ มงาน หรื อบริษั ทที่ ปรึ กษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอานาจที่จะสั่งให้
แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม หรื อตั ดทอนซึ่ งงานตามสั ญ ญานี้ หากผู้ รั บจ้ างขั ดขื นไม่ ปฏิ บั ติ ตาม ผู้ ว่าจ้ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอานาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสั ญ ญานี้ หากงานพิเศษนั้ น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่ งวัตถุประสงค์ของสั ญ ญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกาหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้ ให้ ก าหนดใช้ ส าหรั บ งานพิ เศษ
หรื อ งานที่ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น หรื อ ตั ด ทอนลงทั้ งปวงตามค าสั่ งของผู้ ว่ าจ้ า ง หากในสั ญ ญาไม่ ได้ ก าหนดไว้ถึ ง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้ รั บ จ้ างจะได้ ต กลงกั น ที่ จ ะก าหนดอั ต ราค่ าจ้ า งหรื อ ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
และผู้ ว่ า จ้ า งยั งมิ ได้ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งช าระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น จ านวนเงิ น วั น ละ
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)
นั บ ถัดจากวัน ที่ ครบกาหนดเวลาแล้ ว เสร็จ ของงานตามสั ญ ญาหรือวันที่ ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทางานให้
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ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ ได้ ผู้ ว่าจ้างหรือผู้ ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิ ทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่งที่ส ร้างขึ้น
ชั่วคราวสาหรับ งานก่อสร้าง และวัส ดุต่างๆ ซึ่งเห็ นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญ ญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็ น หนั งสื อจากผู้ ว่าจ้ าง หากผู้ รั บ จ้ างไม่ช ดใช้ ให้ ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดั งกล่ าวให้ ผู้ ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมี เงินค่ าจ้ างตามสั ญญาที่ หั กไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ ค่ าเสี ยหาย หรือค่าใช้ จ่ายแล้ ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ รั บ จ้ างจะต้องรัก ษาบริเวณสถานที่ ป ฏิ บัติ งานตามสั ญ ญานี้ รวมทั้ งโรงงานหรือ
สิ่ งอานวยความสะดวกในการท างานของผู้ รับจ้าง ลู กจ้าง ตั วแทน หรือผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี ) ให้ สะอาด ปลอดภั ย
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่ อ ท างานเสร็จสิ้ น แล้ ว จะต้ องขนย้ าย
บรรดาเครื่ องใช้ ในการท างานจ้ างรวมทั้ งวั สดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ งก่ อสร้างชั่ วคราวต่ างๆ (ถ้ามี ) ทั้ งจะต้ อ ง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

- 10 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่า ยผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ รับ จ้างไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุ อื่น ตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ ทาให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทางานออกไปภายใน ๑๕ (สิ บห้ า) วันนั บถัดจากวันที่ เหตุนั้ นสิ้ นสุ ดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ป ฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเอง
หรือนาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
นาเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่ งมอบงานตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ว่า จ้ าง ถ้ างานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณี ที่ผู้รับ จ้างไม่ส่ งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่ าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้ รั บ จ้ างตกลงเป็ น เงื่อ นไขส าคัญ ว่า ผู้ รับ จ้างจะต้ อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่ านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ……(……..)
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๓.๑ …………………………………………………..……

- 11 ๒๓.๒ ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทั้งหมดโดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับ ช่าง พร้อมกับ ระบุ รายชื่อช่างผู้ที่ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรือผู้มีวุฒิ บัตรดังกล่าว
ในวรรคหนึ่ง นามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทางานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง
สัญ ญานี้ ท าขึ้น เป็ น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เป็ น ส าคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)

- 12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ ธนาคารเซ็น สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ล งวันที่ที่ ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ าประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ งเวีย นให้ ท ราบ โดยอนุ โ ลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้กาหนดจานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

- 13 (๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจาเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน
ไว้จานวนทั้งหมดก็ได้
(๑๗) เป็ น ข้ อความหรื อ เงื่อนไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อกใช้ ห รือ
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๒0) ก าหนดเวลาที่ ผู้ รั บ จ้ า งจะรั บ ผิ ด ในความช ารุ ด บกพร่ อ ง โดยปกติ จ ะต้ อ งก าหนด
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง
(๒1) อัตราค่าปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๙ กรณี ผู้ รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกาหนดค่าปรับเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(๒2) อั ต ราค่ า ปรั บ ตามสั ญ ญาข้ อ ๑๗ ให้ ก าหนดตามค าแนะน านายทะเบี ยนสหกรณ์
เรื่ อง การก าหนดระเบี ย บว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า งของสหกรณ์ ลงวัน ที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้ อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยคานึงถึง
ราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ รับจ้างจะหลี กเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา
แต่ทั้งนี้การที่จะกาหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่า ควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น
ตามจานวนที่ล่วงเลยกาหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา
(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

เอกสารแนบ 3.11

เอกสารแนบ 1

สรุปเอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์…...................……………………………………………… จังหวัด………..…….…………
รายการที่ขอรับ..........................................................................................................................................
จานวน
รายการ
มี
ไม่มี เอกสาร สาเหตุที่ไม่มเี พราะ
(แผ่น)
1 หนังสือนาส่งของสหกรณ์จังหวัด
2 แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
3 หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
4 มติที่ประชุมคณะกรรมการที่จะต้องระบุรายการ จานวนเงินและต้อง
ตรวจสอบให้ตรงกับสมุดจดรายงานการประชุมของสหกรณ์ฉบับจริง
ด้วย
5 หนังสือยินยอมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้บริการ
กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร และยินยอมสมทบงบประมาณ
หากมีการให้สมทบงบประมาณเพิ่มเติม
6 สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสหกรณ์แปลงที่จะก่อสร้าง
(กรณีก่อสร้างในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบสาเนาสัญญา
อนุญาติให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์มาด้วย) (ขนาด A4)
7 แผนผังพื้นที่ก่อสร้างโดยสังเขป (Lay out) เฉพาะรายการที่ขอรับ
งบประมาณเพื่อการลงทุน
8 แบบแปลนก่อสร้างของสิ่งก่อสร้างที่ระบุขนาดของพื้นที่หรือ ขนาด
ตามรายการที่ได้รับจากสานักงบประมาณ (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 จานวน 3 บริษัท/ร้านค้าและต้องมีลายเซ็นผู้เสนอ
ราคา
/11 โครงการ...
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รายการ

มี

ไม่มี

จานวน
เอกสาร
(แผ่น)

สาเหตุที่ไม่มีเพราะ

11 โครงการของสหกรณ์ในการประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
12 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจากสานักงานสหกรณ์
จังหวัด

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ______________________________________
ตาแหน่ง.................................................................
หมายเลขติดต่อ................................................................

หมายเหตุ :
1. กรมฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สหกรณ์เต็มจานวน สหกรณ์ไม่ต้องสมทบ
งบประมาณหากมีการเปลี่ยนแปลง กรมฯ จะดาเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป
2. รายการอุปกรณ์ จานวน ขนาด ให้ระบุ ตามเอกสารแนบ 4
3. การพิจารณางบประมาณ จานวนอุปกรณ์ ราคาที่จัดสรร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของสานักงบประมาณ
4 แบบแปลนของสิ่งก่อสร้าง และโฉนดที่ดิน ขอให้ส่งกรมฯ มาเป็นขนาด A4 เท่านั้น
5. การจัดเรียงเอกสารประกอบคาของบประมาณ ให้เรียงตามลาดับข้อ 1-12 โดยข้อ 8-10
ให้จัดชุดแยกเป็นรายการที่ขอรับการสนับสนุน
6. สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าให้กรมฯ ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_cbdo@cpd.go.th
ทั้งนี้ ขอให้สแกนเป็นไฟล์ PDF โดยให้เห็นข้อความที่ชัดเจน และส่งเอกสารตัวจริงมาถึงกรมฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

เอกสารแนบ 2

แบบยืนยันความต้องการ สำหรับ สานักงานสหกรณ์จังหวัด

แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (งบกลาง)
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร......................................................จังหวัด.............................................
คุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิก เช่น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย การจัดซื้อ
จัดหาปัจจัยการผลิต ธุรกิจรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับ
สนับสนุน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. สถาบันเกษตรกรต้องมีการดาเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจาหน่ายหรือแปรรูป อย่าง
ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
6. กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภาระ
ผูกพันการค้าประกันจานองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจานองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดิน
ต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน (กรณีก่อสร้างในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขต
นิคมสหกรณ์มาด้วย)
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
7. ที่ดินตามข้อ 6) ต้องอยู่ในทาเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรม
ในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดิน
ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับชุมชนบริเวณ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
จังหวัดได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ข้าพเจ้าขอยืนยันการตรวจสอบข้อมูล

 ยืนยัน

 ไม่ยืนยัน

ผู้ประเมิน.......................................................
สหกรณ์จังหวัด............................................
ณ วันที่ .................................

ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากจังหวัด

เอกสำรแนบ 3

แบบยืนยันความต้องการ สำหรับ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร

แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (งบกลาง)
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร
รองรับผลผลิตทางการเกษตร
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..................................................................ตำบล................................................................
อำเภอ.........................................................................จังหวัด...................................................................................
ผลผลิต.................................................
1. คุณสมบัติของสถำบันเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำร (โปรดใส่ / ในช่อง ผ่ำน หรือ ช่องไม่ผ่ำน)
ที่
คุณสมบัติของเป้ำหมำยที่เข้ำโครงกำร
( ) ผ่ำน ( ) ไม่ผ่ำน
1 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย่ำด้วย
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
2 สำมำรถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน
3 ไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแต่ได้รับกำรแก้ไขแล้วเสร็จ
4 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริกำรสมำชิก เช่น ธุรกิจ
จัดหำสินค้ำมำจำหน่ำย กำรจัดซื้อจัดหำปัจจัยกำรผลิต ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
หรือแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้องกับโครงกำรที่ขอรับสนับสนุน
5 เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
สอดคล้องกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ปี
6 กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิเหนือพื้นดินและไม่มีภำระผูกพันกำรค้ำประกัน
จำนองหรือถ้ำมีต้องเป็นกำรติดจำนองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.
เท่ำนั้น ที่ดินต้องมีควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกฎหมำยผัง
เมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนำดเหมำะสมกับทรัพย์สินที่ให้กำรอุดหนุน
(กรณีก่อสร้ำงในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ขอให้แนบหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ์มำด้วย)
7 ที่ดินตำม ข้อ 6 อยู่ในทำเลที่ตั้งและมีระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ที่เหมำะสม
กับกำรประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้กำรอุดหนุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่
ทำงรำชกำรกำหนดและในกำรบริหำรทรัพย์สินในที่ดินดังกล่ำว ต้องไม่
ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญให้กับ
ชุมชนบริเวณนั้น
2 รำยกำรอุปกรณ์ที่สถำบันเกษตรกรขอรับกำรสนับสนุน โดยทุกรำยกำรต้องมีเอกสำรแสดงรำคำ ที่เชื่อถือ
ได้มำใส่ในตำรำง
ที่
รำยกำรอุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องกำร ขนำด จำนวน หน่วยนับ รำคำต่อหน่วย
รวม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
/3. สหกรณ์...

-23. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยินยอมขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ เพื่อให้บริกำรกับสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกร
และยินยอมสมทบงบประมำณหำกมีกำรให้สมทบงบประมำณเพิ่มเติม (โปรดใส่ / ในช่อง)
 ตกลง
 ไม่ตกลง
4. แผนปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
4.1 ปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่เดิม
มูลค่ำกำรรวบรวมผลผลิตที่มีอยู่เดิม
4.2 แผนปริมำณกำรรวบรวมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
มูลค่ำกำรรวบรวมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
4.3 แผนกำรรวบรวมจำกสมำชิก/เกษตรกร

…………………. ตัน
.......................บำท
…………………. ตัน
.......................บำท
…………………. รำย

5. สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมตัวชี้วัดที่โครงกำรกำหนด
 ได้
 ไม่ได้
6. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำมำรถใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์/เครื่องมือที่ได้รับกำรสนับสนุนตลอดอำยุกำรใช้งำน
 ได้
 ไม่ได้
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมถูกต้องเป็นจริง
(ลงชื่อ) ...............................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(...........................................)
(...........................................)
ตำแหน่ง ..............................................
ตำแหน่ง ..............................................
วันที่.................................................
วันที่.................................................
ผู้มีอำนำจลงนำมต้องเป็นผู้มีอำนำจตำมข้อบังคับของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อย่ำงน้อย 2 คน

เอกสารแนบ 3.14
(ร่าง)

ตราสหกรณ์
สหกรณ์.....................................
ที่ตั้งสานักงาน........................................
ที่ .......................................
วันที่ ...... เดือน .......................... พ.ศ. 2564
เรื่อง ขอยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป
ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านสหกรณ์จังหวัด.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ตามทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด...แจ้งว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน เกษตรกร ซึ่ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน ................... บาท (………………………………………..)
และให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ นั้น
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........................... ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ครั้งที่.......เมื่อวันที่ ................................. มีมติยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าว และยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ตามรายการดังนี้
1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
2. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%)....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
3……………………..
4…………………….
ทั้ ง นี้ สหกรณ์ ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของโครงการและข้ อ ก าหนดของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(............................................)
ประธานกรรมการ/........
สหกรณ์/กลุ่มเกษตกร...
โทร. .................

เอเอกสารแนบ 3.15
(ร่าง)

กสารแนบ 3.14

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ..........................................................................
ครั้งที่ ...................
เมื่อวันที่ .............................. ณ ....................................
****************************
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด .................... คน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้มาประชุม .................... คน
กรรมการที่เข้าประชุม
1........................................
2.......................................
3.................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 1.......................
2……………………..
เริ่มประชุมเวลา ........................................ น.
เมื่อกรรมการดาเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มาครบองค์ประชุมแล้ว......................................
ตาแหน่ง ............................ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ................ เรื่อง พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต
การรวบรวม และการแปรรู ปของสถาบั นเกษตรกรรองรั บผลผลิ ตทางการเกษตร ภายใต้ แผนงาน/โครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ตามที่สหกรณ์ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพี่อดาเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ตามรายการดังนี้
1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
/2. รายการ...

-22. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
3……………………..
4…………………….
จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาและมีมติยืนยันขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามรายการ
ข้างต้นและยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณแต่ละรายการ
ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงผลการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีผลยืดเยื้อ จนอาจส่งผลต่อความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแผนธุรกิจมีความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิดชอบ
ความเสีย หายที่เกิดขึ้น จากการไม่ใช้ป ระโยชน์การขอรับงบประมาณ ตามรายการและแบบแปลน ที่เสนอข อ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยต้องไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจและมีทุนในการดาเนินงาน
ค่อนข้างจากัดหรือประสบปัญหาสภาพคล่องจากการผิดนัดชาระหนี้ของสมาชิกเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยธรรมชาติ เพื่อมิให้เป็นการซ้าเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
และท้องถิ่น หากการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสบผลสาเร็จ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วว่า หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ และไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ที่มีผลยืดเยื้อ จนอาจส่งผลต่อความจาเป็นในการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และสิ่งก่ อสร้างที่ขอรับการสนับสนุน
รวมทั้งมีความพร้อมในการกาหนดแผนธุรกิจเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์และพร้อมที่จะรับผิ ดชอบความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ประโยชน์การขอรับงบประมาณ ตามรายการและแบบแปลน
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับ
โครงสร้ างการผลิ ต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับ ผลผลิ ตทางการเกษตร ภายใต้
แผนงาน/โครงการ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ตามบั ญ ชี ท้ ายพระราชกาหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่ อจัดหา/จั ดซื้ อ ครุภัณ ฑ์ และหรือสิ่ งก่อสร้างตามรายการ
ที่นาเสนอ และมีมติยินยอมสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับในแต่ละรายการ ดังนี้
1. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
2. รายการ (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ จานวน ราคาต่อหน่วย) กรอบวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรได้รับจัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐอุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท
3……………………..
4…………………….
รวมรายการ (...............) รายการ กรอบวงเงินที่ ได้ จัดสรร (100%) ..................... บาท รัฐ
อุดหนุน (90%).....................บาท วงเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน (ระบุ) ..................... บาท

ประเภท
รำยกำร
(สิ่งก่อสร้ำง/
ครุภัณฑ์)

3

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2

4

รำยกำรเงินอุดหนุน

5

6

จำนวน หน่วยนับ

7

วงเงินรวม

8

จำนวนเงิน

%
9

จำนวนเงิน

%
10

11

วงเงินงบประมำณ วงเงินที่สหกรณ์/
วันที่สหกรณ์/ วิธีกำรจัดซือ้
รัฐอุดหนุน
กลุ่มเกษตรกรสมทบ กลุ่มเกษตรกรถือ จัดจ้ำงตำม
ใช้ระเบียบจัดซือ้
รำยกำร
จัดจ้ำง

1. สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนำแผนกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ใส่ขอ้ มูลใน ช่อง 1 - 16 ส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทรำบเพื่อใช้ในกำรติดตำมผล
2 สำนักงำนสหกรณ์ จังหวัดติดตำมผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง ที่สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร แล้วรำยงำนผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบทุกวัน 2 และ 17 จนกว่ำกระบวนกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำงจะแล้วเสร็จ

1

ลำดับ
ที่

รำยละเอียดรำยกำรเงินอุดหนุน

13
แผน......
ผล….....
แผน......

ผล….....
แผน......
ผล….....

แผน......
ผล….....
แผน......

ผล….....
แผน......
ผล….....

วันที่กำหนด
รำคำกลำง

12

วันที่แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร

ผล….....

ผล….....
แผน......

ผล….....
แผน......

แผน......

14

วันที่ประกำศ
หำผู้รับจ้ำง

ผล….....

ผล….....
แผน......

ผล….....
แผน......

แผน......

15

วันที่กำหนด
ยื่นซอง

ผล….....

ผล….....
แผน......

ผล….....
แผน......

แผน......

16
ผล.....................

17

วันที่พิจำรณำ
วันที่ทำบันทึก
ผล/ได้ผู้รับจ้ำง ข้อตกลงหรือสัญญำ

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

18

ชือ่ ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง

แผน/ผล กระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

สำนักงำนสกรณ์จังหวัด..............................................................................................
แผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงรำยกำรเงินอุดหนุน ลักษณะงบลงทุน โครงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของสถำบันเกษตรกร

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

19

วงเงินรวมตำม
สัญญำ

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

20

วันที่กำหนดส่ง
มอบงำน

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

21

จำนวนเงิน

%

งบประมำณที่รัฐ
อุดหนุนตำมสัญญำ

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

22

จำนวนเงิน

%

จำนวนสหกรณ์ สมทบ
ตำมสัญญำ

ผล.....................

ผล.....................

ผล.....................

23

จำนวนเงิน

งบประมำณ
คงเหลือ

24

หมำยเหตุ

เอกสารแนบ 3.17

2

3

4

5

ประเภท จำนวน หน่วยนับ
รำยกำร
(สิ่งก่อสร้ำง/
ครุภัณฑ์)

6

วงเงินรวม

7

จำนวนเงิน

%
8

จำนวนเงิน

%
9

10

วงเงินงบประมำณ วงเงินที่สหกรณ์/
วันที่สหกรณ์ / วิธีกำรจัดซื้อ
รัฐอุดหนุน
กลุ่มเกษตรกรสมทบ กลุ่มเกษตรกรถือ จัดจ้ำงตำม
ใช้ระเบียบจัดซื้อ
รำยกำร
จัดจ้ำง

11

วันที่แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อ /จัดจ้ำง ตำมรำยกำรเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร โดยใหใส่ข้อมูลใน ช่อง 1 - 15 ส่งสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในครั้งแรกเพื่อแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อ /จัดจ้ำง ในช่อง 1 - 19 ส่งสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน จนกว่ำจะแล้วเสร็จตำมช่อง 19

1

ลำดับ
ที่

รำยกำรเงินอุดหนุน

รำยละเอียดรำยกำรเงินอุดหนุน

12

วันที่กำหนด
รำคำกลำง

13

วันที่ประกำศ
หำผู้รับจ้ำง

14

วันที่กำหนด
ยื่นซอง

15

วันที่พิจำรณำ
ผล/ได้ผู้รับจ้ำง

แผนกระบวนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง

16

วันที่ทำบันทึก
ข้อตกลงหรือ
สัญญำ

ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..............................................................................................
แผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงรำยกำรเงินอุดหนุน ลักษณะงบลงทุน โครงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต กำรรวบรวม และกำรแปรรูปของสถำบันเกษตรกร

17

ชื่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง

18

วงเงินรวมตำม
สัญญำ

งวดงานในสัญญา

งานให้ครบถ้วนตาม

ก่อสร้างให้ระบุงวด

ในกรณีเป็นงาน

19

วันที่กำหนดส่งมอบ
งำน

20

หมำยเหตุ ในกรณีไม่ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

สำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เอกสารแนบ 3.18
1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนความเสี่ยงการทุจริต ระดับจังหวัด
โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
1. ชื่อหน่วยงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัด……………………………………………………
2. รอบที่รายงาน
3. รายงานผลการดาเนินการ
ที่ แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
1 การบริหารโครงการ
1.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการฯ ระดับจังหวัด
เพื่อแนะนา กากับและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
1.2. กาหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชน
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
โครงการฯ
1.3 กาหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการฯ
1.4 กาหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ

ตัวชี้วัด

หน่วย ผลการ
ข้อสังเกต/
นับ ดาเนินการ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

จานวนครั้งในการจัดประชุม

ครั้ง

มีการแต่งตั้งผู้แทนภาค
ประชาชน

3 คน

มีหนังสือยืนยันความพร้อม
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครบถ้วน
จานวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการกากับ
ติดตามการปฏิบัติงาน

แห่ง
แห่ง

2

ที่

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด

2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.1 มีการแนะนาการ
ดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้กับสานักงานสหกรณ์จังหวัด โดย
คู่มือต้องมีการป้องกันตามประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการมีการกาหนดให้มี
คณะกรรมการ ในการดาเนินการ
ตามระเบียบของสหกรณ์ เช่น
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
คณะกรรมการ ตรวจรับ
2.1.3. กาหนดให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ
เช่น ระเบียบว่าด้วยการให้บริการ
เครื่องจักรกล (กรณีได้รับรายการ
เกี่ยวกับการบริหารเครื่องจักรกล)
2.1.4 กาหนดให้มีการเผยแพร่
การจัดซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.1.5 กาหนดให้มีการเปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคารตามเงื่อนไขที่
กาหนด
2.1.6 กาหนดให้การเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบของ
สหกรณ์จังหวัด

ตัวชี้วัด

หน่วย ผลการ
นับ ดาเนินการ

จานวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับคาแนะนา

แห่ง

จานวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ มีการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตาม
ระเบียบ

แห่ง

จานวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีการดาเนินการ
ถือใช้ระเบียบฯ

แห่ง

มีการเผยแพร่การจัดซื้อ
หรือจัดจ้างตามระเบียบ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครบถ้วน
มีการเปิดบัญชีโครงการ
ตามที่กาหนดและกาหนด
เงื่อนไขการสมทบและ
เงื่อนไขเบิกจ่ายครบถ้วน
มีการดาเนินการตามกาหนด
ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครบถ้วน

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

3

ที่

3

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด

ตัวชี้วัด

หน่วย ผลการ
นับ ดาเนินการ

2.1.7 กาหนดให้สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร โอนเงินเข้าบัญชีของ
ผู้รับจ้างตามสัญญาหรือสั่งจ่ายเช็ค
ขีดคร่อมในนามผู้รับจ้างเท่านั้น
2.1.8 กาหนดให้มีการจัดเก็บ
เอกสารโครงการ อย่างเป็นระบบ
ทั้งสานักงานสหกรณ์จังหวัด และ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการ
2.1.9 กาหนดให้มีการแนะนาให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานการจัดซื้อ
จัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อ
คณะกรรมการดาเนินงานของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เป็นประจาเดือน
2.1.10 กาหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ในการประชุมสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดเป็นประจา
2.1.11 กาหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามที่กาหนด
บทบาทหน้าที่หน่วยกากับ ดูแล
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/
3.1 สหกรณ์จังหวัดกาชับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการปฏิบัติตาม
แนวทางฯ และห้ามการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
3.2 กาหนดให้มีศูนย์รับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการดาเนินงานตามโครงการฯ

มีการดาเนินการตามเงื่อนไข
ทุกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ครบถ้วน

แห่ง

มีการดาเนินการจัดเก็บ
เป็นระบบครบถ้วน

แห่ง

จานวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ มีการดาเนินการ
นาเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ

แห่ง

จานวนครั้งในการเสนอผล
การดาเนินเข้าวาระการ
ประชุมสานักงานสหกรณ์
จังหวัด

ครั้ง

จานวนครั้งที่รายงานผลให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตาม
กาหนด

ครั้ง

มีการดาเนินการกาชับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฎิบัติตามแนวทางที่
กาหนด

มี/ไม่มี

มีการแนะนาและ
ประชาสัมพันธ์การมีศูนย์
รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

มี/ไม่มี

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

4

ที่
4

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
การติดตามการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์ที่ได้รับ
4.1 กาหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ ที่ใช้
ประโยชน์จากอุปกรณ์และรายงานให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เป็นรายปี

ตัวชี้วัด

หน่วย ผลการ
นับ ดาเนินการ

มีการจัดทาแผนงาน/
โครงการฯ ที่ใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์ที่ได้รับและ
จัดทาเป็นรูปเล่มส่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ครบทุกแห่ง
4.2 กาหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
มอบหมายผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ได้รับ ดูแลอุปกรณ์ที่ได้รับชัดเจน
การสนับสนุน
ครบทุกแห่ง
4.3 กาหนดให้มีการจัดทาบันทึก
มีการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ
การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ครบทุกแห่ง

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

แห่ง

แห่ง
แห่ง

ผู้รายงาน …………………………………………………
(.....................................................)
สหกรณ์จังหวัด...........................................................

