
 
ระเบียบกองทุนประกันชวีิต 

วาดวยการพสัดุ 
พ.ศ. 2552 

.............................. 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86/3(1) แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2551 ประกอบมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ครั้งที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการ
บริหารกองทุนประกันชีวิตจึงออกระเบียบไว ดังน้ี 
 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนประกันชีวิต วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2552 ” 
 

  ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ขอ 3. ในระเบียบนี้ 
  “กองทุน” หมายความวา  กองทุนประกันชีวิต ตามกฎหมายวาดวยการประกัน ชีวิต 

“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนประกัน 
ชีวิต 
  “ผูจัดการ ” หมายความวา  ผูจัดการกองทุนประกันชีวิต 
             “พัสดุ” หมายความวา อาคาร ที่ดินและสิ่งกอสราง สถานที่ วัสดุสํานักงาน เฟอรนิเจอร
และเครื่องตกแตงสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ระบบงาน
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งสวนที่เปนชุดคําสั่งถาวร (firmware) ชุดคําสั่งระบบ(software) 
อุปกรณเครือขาย ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ยานพาหนะ 
สิ่งของที่ใชเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซม หนังสือ ประกาศ  และแบบพิมพตาง ๆ ที่กองทุนประกัน
ชีวิตกําหนดหรือใหจัดพิมพขึ้นเพ่ือใชในกิจการของกองทุนประกันชีวิต 

            “การซื้อ” หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหรือหาพัสดุในลักษณะการจาง     

“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและกอสราง  และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึง
การจางเจาหนาที่หรือลูกจางกองทุนประกันชีวิต  
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  “เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา พนักงานกองทุนประกันชีวิตซึ่งดํารงตําแหนงที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผูไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากผูจัดการประกันชีวิตใหมีหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

“ผูเสนอราคา” หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการ
ซ้ือพัสดุของกองทุนประกันชีวิต หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปน
ที่ปรึกษา 

 
ขอ 4. การดําเนินการจัดหาตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการโดยเปดเผยและโปรงใส ทั้งน้ีให

คํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนเปนหลัก 
 

                   ขอ 5. ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี
อํานาจออก คําสั่ง หลักเกณฑ วิธีการ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้ง วินิจฉัยปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใชระเบียบนี้  

สวนที่ 1 

การซื้อและการจาง 

วิธีซื้อและวิธีจาง 

  ขอ 6. การซื้อและการจาง กระทําได ดังน้ี 

  (1) วิธีตกลงราคา 

  (2) วิธีสอบราคา 

(3) วิธีประกวดราคา หรือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-auction) 

          (4) วิธีพิเศษ 
          (5) วิธีกรณีพิเศษ 

  ขอ 7. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาไมเกิน 100,000 บาท 

  ขอ 8. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา  ไดแก การซื้อ
ครั้งหน่ึงหรือการจางครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาทแตไมเกิน 2,000,000 บาท  

ขอ 9. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาหรือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส  
ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 

  ขอ 10.การแบงการซื้อการจางโดยลดวงเงินที่จะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกัน เพ่ือให
วงเงินต่ํากวาที่กําหนดในวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพ่ือใหอํานาจในการอนุมัติดําเนินการซื้อหรือจางเปลี่ยนไป 
จะกระทํามิได 
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  ขอ 11. การซื้อโดยวิธีพิเศษ  ไดแก การซื้อครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้  ซึ่งจะตองพิจารณาดวยความเครงครัดและจะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนที่ชัดเจน 
  (1)  เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ  องคการมหาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น  รั ฐวิ สาหกิ จ  องคการระหว างประเทศ  หรือหนวยงานต างประเทศ 
  (2)  เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อเรงดวน 
  (3)  เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน 
หรือเพ่ือประโยชนของกองทุน และจําเปนตองซื้อเพ่ิม (Repeat Order)  
  (4)  เปนพัสดุที่จําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผาน
องคการระหวางประเทศ 
  (5)  เปนพัสดุที ่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีข อจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 
  (6) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากผูผลิตโดยตรงหรือผูแทนจําหนายแตผูเดียวใน
ประเทศไทย 
  (7) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
  (8)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
  (9)  เปนพัสดุที่ใชเกี่ยวกับการคนควาวิจัยหรือผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิใช
โดยเฉพาะ 

  ขอ 12.  การจางโดยวิธีพิเศษ  ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้  ซึ่งจะตองพิจารณาดวยความเครงครัดและจะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนที่ชัดเจน 

   (1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
  (2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย
เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต  เครื่องไฟฟา 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
  (3) เปนงานจางซอมพัสดุที่ใชเกี่ยวกับการคนควาวิจัยหรือผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิใชโดยเฉพาะ 
  (4)  เปนงานที่จําเปนตองกระทําโดยเรงดวน 
  (5)  เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวนหรือ
เพ่ือประโยชนของกองทุน และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
  (6)  เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
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  ขอ 13.  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ไดแก  การซื้อหรือการจางจากสวน
ราชการ  องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางาน
จางนั้นเอง   

  ขอ 14. กอนดําเนินการซื้อหรือจาง นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งกอสรางตามขอ 15   
ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอผูจัดการ  โดยรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียดตามรายการ
ดังตอไปน้ี 

  (1)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
  (2)  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
  (3) วงเงินที่จะซ้ือหรือจาง ถาไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวา
จะซื้อหรือจางในครั้งน้ัน 
  (4)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ัน  หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (5)  วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีน้ัน 
  (6)  ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปน  
ในการซื้อหรือจาง  การออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท และการซื้อ
หรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 11 หรือขอ 12 ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายงานที่เห็นวาจําเปนก็
ได 

เม่ือผูจัดการไดใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอและไดดําเนินการซื้อหรือ
จางตามขอน้ีแลว ใหผูจัดการรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือทราบ 
 
  ขอ 15. กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอ
ตอผูจัดการ เพ่ือผูจัดการเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามรายการดังตอไปน้ี 

  (1)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ   
   (2)  รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และ
ทองที่ที่ตองการ 
   (3)  ราคาประเมินของทางราชการในทองถิ่นนั้น 
    (4)  ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซ้ือครั้ง
หลังสุด 
  (5)  วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินที่จะซื้อในครั้งน้ัน 
  (6)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ันหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (7)  วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีน้ัน 
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  (8)  ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนใน
การซื้อ การออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
 
  ขอ 16.  เม่ือผูจัดการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 14 หรือเม่ือคณะ
กรรมการบริหารกองทุนไดใหความเห็นชอบตามที่ผูจัดการเสนอตามขอ 15 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือจางนั้นตอไปได 

กรรมการ 

  ขอ 17.  ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละคร้ัง ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแลวแตกรณี คือ 

  (1)  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
  (2)  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา หรือวิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-auction) 
  (3)  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
  (4)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
  (5)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (6)  คณะกรรมการตรวจการจาง 
  ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผลที่ชัดเจน
ตอผูจัดการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในกรณีตรวจรับพัสดุถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา  ให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับการจางรายงานเสนอผูจัดการพิจารณาขยาย
เวลาใหตามความจําเปน 
 
  ขอ 18.  คณะกรรมการตามขอ 17  แตละคณะใหประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 
คน 

  คณะกรรมการทุกคณะควรแตงตั้งผูมีความรูเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ 
เขารวมเปนกรรมการดวย 

การซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน  20,000 บาท  ผูจัดการจะแตงตั้งเจาหนาที่หรือ
พนักงานกองทุนคนหนึ่งซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น  โดยใหปฏิบัติหนาที่
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได  
 

 ขอ 19.  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอม
กันไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียง
หน่ึงในการลงมติ 
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  มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  กรรมการคนใด ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยง
แสดงเหตุผลที่ไมเห็นดวยไวใหชัดเจนดวย 

  ขอ 20. ในการจางกอสรางแตละครั้ง หรือการจัดหาอ่ืนใดที่ผูจัดการเห็นวามีความ
จําเปนตองมีผูควบคุมงานโดยเฉพาะ  ใหผูจัดการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดาน
ชางตามลักษณะของงานที่ดําเนินการนั้น 

วิธีตกลงราคา 

  ขอ 21. การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขาย
หรือผูรับจางโดยตรง  แลวใหเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูจัดการ 

  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดย
ไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน   ใหเจาหนาที่พัสดุหรือพนักงานกองทุน
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูจัดการ และเมื่อ
ผูจัดการใหความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 

  ขอ 22.  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาโดยอยางนอยใหแสดงรายการ
ดังตอไปน้ี 

(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการหรือแบบรูป
รายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง 

  ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตาม
วรรคหนึ่งใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย 

  (2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) 
โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 
  (3) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 
  (4) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ
ตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา กองทุนไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น 
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  (5)  สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขาย ใหระบุ
ราคาขายไวดวย 
  (6)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งสิ้น  และราคาตอหนวยหรือตอ
รายการ(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือ
ตอรายการ   ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ใหพิจารณาราคารวม 
  (7)  แบบใบเสนอราคา ใหกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวม
ทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ 

  ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน  เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 
  (8)  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปน และมีเง่ือนไขดวยวาซองเสนอราคา
ที่ยื่นและมีการลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคืนมิได 
  (9)  กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบ โดยประมาณ(สําหรับการซื้อ) 
หรือกําหนดวันที่จะเร่ิมทํางานและวันแลวเสร็จ โดยประมาณ(สําหรับการจาง) 
  (10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 

(11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอกองทุน
จาหนาถึงประธานกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้นและสงถึงเจาหนาที่พัสดุ
กอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับ
ซองราคาดวย 
  สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได  ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวให
ชัดเจนดวย 
  (12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับกองทุนเปนผูทิ้งงาน 

  (13) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตอง
วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราที่กําหนดตาม ขอ 53 
  (14) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน  การจายเงิน เง่ือนไขการจายเงิน
ลวงหนา(ถามี) และอัตราคาปรับ 
  (15)  ขอสงวนสิทธิ์วา กองทุนจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ
กองทุน ทางราชการ  องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  และกองทุนทรงไว
ซ่ึงสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําเปนตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุด    
เสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุ
ที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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  ขอ 23.  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังน้ี 

  (1)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน  สําหรับการสอบราคาใน
ประเทศ หรือไมนอยกวา 45 วันสําหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพร
การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  
ณ ที่ทําการของกองทุน 
  (2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคา และสงมายังที่ทําการกองทุนโดยตรงกอนวันเปดซองสอบราคา 
หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีที่กองทุนกําหนดใหกระทําได 
  (3)  ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่
ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง  สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย 
ใหถือวันและเวลาที่กองทุนลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกเจาหนาที่พัสดุ
ทันที 
  (4)  ใหเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและ
เมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป 
 

ขอ 24.  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคามีหนาที่ดังน้ี 
  (1)  เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดและตรวจสอบรายการ
เอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย 
  (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือ
แบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  (3)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม(2)ที่มี
คุณสมบัติและเสนอสิ่งของหรืองานจางที่มีคุณภาพเหมาะสมและเปนประโยชนแกกองทุนมากที่สุด 

  การพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
นํารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนตนวา ขีดความสามารถในการทํางาน 
ความนาเชื่อถือทางธุรกิจ    ประวัติการทํางานหรือการคาขายในอดีตและรายละเอียดเก่ียวกับพัสดุเปน
ตนวา  กําหนดการสงมอบสิ่งของหรืองานจาง การใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ 
มาประกอบการพิจารณาดวย และใหถือวาราคาที่ผูเสนอราคาเสนอมาเปนองคประกอบหนึ่งที่จะนํามาใช
ประกอบการพิจารณาเทานั้น 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลง
กับกองทุนในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการบันทึกเหตุน้ันไวเปนลายลักษณอักษร
และพิจารณาจากผูเสนอราคาที่เหมาะสมถัดไปตามลําดับ 
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  (4) ในกรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือกรณีที่ราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการจัดหาเห็นสมควร
ซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาสิ่งของหรืองานจางนั้นมีคุณภาพเหมาะสมและเปนประโยชน
แกกองทุนและราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเหตุผลที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้นได แตผูจัดการจะสั่งใหซ้ือหรือจางในกรณีที่ราคาสูงเกินกวารอยละ 
10  ของวงเงินที่จะซื้อหรือจะจางไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
   (5)  ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีสอบราคารายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นที่มีเหตุผลประกอบชัดเจนพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูจัดการเพื่อสั่งการ   
 
วิธีประกวดราคา 
 

ขอ 25.  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามแบบที่ผูจัดการกําหนด 
   การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ  และอยางนอยจะตองมี
สาระสําคัญดังน้ี 
  (1)  รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
  (2)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
  (3)  กําหนดวัน เวลา รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 
  (4)  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ
ราคาของเอกสาร 

  ขอ 26. ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของกองทุน 
และโฆษณาดวยวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามที่เห็นสมควร  โดยจะตองกระทํากอนวันรับซองประกวดราคา
ไมนอยกวา 10 วันและใหบันทึกหลักฐานการปดและการปลดประกาศประกวดราคาไวดวย 

  ขอ 27. คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคามีหนาที่ ดังน้ี 
  (1) รับซองประกวดราคา  ตลอดจนเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการ
เอกสารของผูเสนอราคา  รวมทั้งพัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด(ถามี) แลว
ลงทะเบียน พรอมระบุวันและเวลาที่รับและชื่อผูเสนอราคาไวเปนหลักฐาน 
  (2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่
การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน 
  (3) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด 

  ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซอง
ขอเสนอดานราคา  ใหเปดซองทางเทคนิคและอ่ืนๆ กอนแลวจึงคอยเปดซองราคาเฉพาะรายที่ผานการ
คัดเลือกทางเทคนิค 
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  (4)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐาน
ตางๆ พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเอกสารประกวด
ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอ
ราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  ใหพิจารณาผอนปรนคัดเลือกหาผูเหมาะสมตอไปโดยให
แสดงเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกไวใหชัดเจนดวย 

  ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
และบันทึกไวก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

  (5)  พิจารณาคัดเลือกหาผูเหมาะสมที่จะทําการซื้อหรือจางตอไป 

  ขอ 28.  ในการพิจารณาคัดเลือกหาผูเสนอราคารายที่เหมาะสมเพื่อเปนคูสัญญาในการ
จัดซื้อจัดจางกับกองทุน  ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่มี
คุณสมบัติและเสนอสิ่งของหรืองานจางที่มีคุณภาพเหมาะสมและเปนประโยชนแกกองทุนมากที่สุด 
  การพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวด
ราคานํารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคา เปนตนวา ขีดความสามารถของพัสดุ  
กําหนดการสงมอบสิ่งของหรืองานจาง การใหบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ มา
ประกอบการพิจารณา   และใหถือวาราคาที่ผูเสนอราคาเสนอมาเปนองคประกอบหนึ่งที่จะนํามาใช
ประกอบพิจารณาเทานั้น 
  ในกรณีที่ราคาที่ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเสนอหลังจากมีการตอรองราคา
แลวสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาเสนอความเห็นพรอมดวย
เหตุผลที่ชัดเจนเพื่อเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้นได หากเห็นวาราคานั้นเปนราคาที่เหมาะสม 
แตถาราคาที่เสนอสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางเกินรอยละสิบ ผูจัดการจะสั่งซ้ือหรือสั่งจางไดตอเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นที่มีเหตุผลประกอบชัดเจน
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูจัดการ 

 
ขอ 29.  ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและ

เง่ือนไขที่กําหนด ใหเสนอผูจัดการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม 
หากผูจัดการเห็นวาการประกวดราคาใหมจะลาชาหรือไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี
พิเศษก็ได  โดยใหแสดงเหตุผลและความจําเปนไวใหชัดเจน 
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  ขอ 30. หลังจากการประกวดราคาแลวยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผู
เสนอราคาใด ถามีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของกองทุน  ใหผูจัดการมีอํานาจพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งน้ันได โดยใหแสดงเหตุผลและความจําเปนไวใหชัดเจน 
 
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-auction) 

  ขอ 31. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส(e-auction) ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ผูจัดการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

วิธีพิเศษ 

   ขอ 32. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้น 
เพ่ือดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (1)  ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
  (2)  ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อเรงดวน หากลาชา อาจเสียหายแกกองทุน
ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาเทาที่จะทําได 
  (3) ในกรณีที่ เปนพัสดุที่ ได ซ้ือไวแลว แต มีความจําเปนตองใช เ พ่ิมใน
สถานการณที่จําเปนหรือเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนของกองทุน ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่      
ต่ํากวาหรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขที่ดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถืงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม 
(ถามี) เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่กองทุนจะไดรับ 
  (4)  ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ  ใหเสนอผูจัดการ 
เพ่ือติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือสืบราคาจากตางประเทศ  โดยขอความรวมมือใหสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ  ชวยสืบราคา  คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด       
สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศ  ใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยู
ในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 
  (5)  ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะหรือเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากผูผลิตโดยตรงหรือผูแทนจําหนาย
แตผูเดียวในประเทศไทย  ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา
ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่
จะทําได 
  (6)  ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง ให
เชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
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  (7)  ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคา
จากผูมีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป  
(ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นที่มีเหตุผลประกอบ
ชัดเจนพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูจัดการเพื่อสั่งการ   
 
  ขอ 33. การจางโดยวิธีพิเศษ  ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพ่ือดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (1)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 12(1) (2) (3) และ(4) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่
ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  (2)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ12(5) ใหเจรจากับผู รับจางรายเดิมตาม
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ   เพ่ือขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่
ต่ํากวาหรือเทาราคาเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม(ถามี)เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชน
สูงสุดที่กองทุนจะไดรับ 
  (3)  การจางโดยวิธีพิเศษขอ 12 (6) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน
แลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิก(ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาใน
ทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
                     ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นที่มีเหตุผลประกอบ
ชัดเจนพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูจัดการเพื่อสั่งการ 

วิธีกรณีพิเศษ 

  ขอ 34.  การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหผูจัดการสั่งซื้อหรือสั่งจางจาก
ผูขายหรือผูรับจางตามขอ13 ไดโดยตรง    

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง 

  ขอ 35.  การสั่งซ้ือหรือสั่งจางครั้งหน่ึงไมวาโดยวิธีใดๆ ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปน้ี 

  (1) ผูจัดการ ไมเกิน 100,000  บาท 

  (2) ผูจัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเกิน 100,000 
บาท 
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การจายเงินลวงหนา 

  ขอ 36. การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได
เวนแต ผูจัดการเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะตองจายและมีการกําหนดหลักประกันและเงื่อนไขไว
กอนการทําสัญญาหรือขอตกลง โดยใหจายไดไมเกนิรอยละ 15 

  ขอ 37. การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ
โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิตหรือโดยวิธีใชดราฟท กรณีที ่วงเงินไมเกิน 100,000 บาทหรือการ
จายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซ้ือ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 

การตรวจรับพัสดุ 

  ขอ 38. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังน้ี 
  (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง 
  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนใหปรากฏและตองไดรับอนุมัติจากผูจัดการกอน 
  (2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี
การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุน้ันมาใหคําปรึกษาหรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการ
หรือผูทรงคุณวุฒิน้ันๆ ก็ได 
  ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 
  (3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเรว็ที่สุด 
      (4)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจาง
ไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสงแลวมอบแกเจาหนาที่
พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับมอบแกผูขายหรือผูรับจาง       
1 ฉบับและเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับเพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินและรายงานใหผูจัดการทราบ 
  (5) ในกรณีที่ผู ขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือ  
สงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับ
ไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (4)   และโดยปกติใหรีบรายงานผูจัดการเพื่อแจงใหผูขาย
หรือผูรับจางทราบภายใน  3  วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิ์ของกองทุนที่จะปรับผูขาย
หรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
  (6)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุ
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น้ัน และโดยปกติใหรีบรายงานผูจัดการพรอมดวยเหตุผลที่ชัดเจน เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ตรวจพบ 
  (7)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงแสดง
เหตุผลที่ไมยอมตรวจรับไวใหเสนอผูจัดการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาผูจัดการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผล
สมควรใหรับพัสดุไวไดและสั่งการใหรับพัสดุน้ันไวจึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี 

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 

  ขอ 39.  คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังน้ี 

  (1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผู
ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  
รวมทั้ง รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานผูจัดการพรอม
ดวยเหตุผลที่ชัดเจนเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
  (2)  การดําเนินการตาม(1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลัก
วิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให
ทาํงานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ทั้งนี้ ให
บันทึกเหตุผลของการสั่งการไวใหปรากฏเปนหลักฐานดวย 
  (3)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (4)  เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสง
งานนั้นและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับมอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงิน
และรายงานใหผูจัดการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวา ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูจัดการโดยตรงพรอมดวยเหตุผลที่ชัดเจนเพื่อ
ทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี 
  (5)  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็น
แยงแสดงเหตุผลที่ไมยอมรับงานไวใหเสนอผูจัดการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาผูจัดการพิจารณาแลวเห็น
วามีเหตุผลสมควรใหรับงานนั้นไวไดและสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม(4) 
 
 ขอ 40.  ผูควบคุมงานมีหนาที่  ดังน้ี      
 (1)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจาง
น้ันๆทุกวันใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
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เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  โดยจะตองบันทึกเหตุผลของการสั่งการไวให
ปรากฏเปนหลักฐานดวย  ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั ้งหมด แลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางพรอมดวยเหตุผลทันที 
  (2)  ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามี
ขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดีหรือไม
ปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางพรอมดวยเหตุผลโดยเร็ว 
 (3)  จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับเพ่ือรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเม่ือเสร็จงาน
แตละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใชดวย 
  (4)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสง
มอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผู รับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 
 
 

สวนที่ 2 
การจางที่ปรกึษา 

วิธีจางที่ปรึกษา 
                        ขอ 41.  การจางที่ปรึกษาใหกระทําโดยวิธีตกลงจางจากผูใหบริการที่มีหลักฐานดีมี
ความสามารถและมีผลงานเปนที่เชื่อถือไดหรือโดยวิธีอ่ืนที่ผูจัดการเห็นสมควร 
 
รายงานขอจางที่ปรึกษา 
  ขอ 42.  กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอผูจัดการตาม
รายการดังตอไปน้ี 
  (1)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
  (2)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา(Terms of Reference) 
  (3)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
  (4)  วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
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  (5)  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
  (6)  วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
  (7)  ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 
  เม่ือผูจัดการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอและไดรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือทราบแลว  ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได 
 
กรรมการ 
  ขอ 43. ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละคร้ัง ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาแลวรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเหตุผลที่ชัดเจนตอผูจัดการ 
  ใหนําความตามขอ 17 ขอ 18 และขอ 19  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา 

  ขอ 44. การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายใน
วงเงินดังตอไปน้ี 

  (1) ผูจัดการ ไมเกิน 100,000  บาท 

  (2) ผูจัดการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเกิน 100,000 
บาท 

คาจางที่ปรึกษา 

  ขอ 45. อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยใหคํานึงถึง
องคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันกับที่เคยมี
การจาง  จํานวนคนและจํานวนเดือนเทาที่จําเปน  ดัชนีคาครองชีพ เปนตน 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ 20 
ของคาจางตามสัญญา โดยที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือไดเปนผูค้ําประกันน
และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงิน  
คาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว  ทั้งน้ี ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 

สวนที่ 3 
การเชาและการแลกเปลีย่น 

ขอ 46. การเชาสังหาริมทรัพยและการเชาอสังหาริมทรัพย ใหผู จัดการพิจารณา
ดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปนเพ่ือประโยชนของกองทุน 
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  ขอ 47. การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่ผูจัดการเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแลกเปลี่ยน 
 

สวนที่ 4 
สัญญาและหลักประกันสญัญา 

 
  ขอ 48. การลงนามในสัญญาในการซื้อ จาง จางที่ปรึกษา เชาและแลกเปลี่ยนตาม
ระเบียบนี้ เปนอํานาจของผูจัดการ  
   ส ัญญาให ทํ า เป นภาษาไทยหร ือภาษาอ ังกฤษตามต ัวอย า งส ัญญา              
ที่ผูจัดการกําหนดหรือตามรางสัญญาที่ผูจัดการเห็นชอบ 
 
  ขอ 49.  การจัดหาในกรณีดังตอไปน้ีจะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  โดยใหอยู
ในดุลพินิจของผูจัดการ 

(1)  การจัดหาที่มีวงเงินไมเกิน 200,000 บาท 
(2)  การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ

ของทางราชการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
(3)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษและการจัดหาจากสวนราชการ 

องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ   
(4)  การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ 11(1) (2) (3)  และ(4)   
(5)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 12(1) (2) (4)  และ(5)   
(6)  การเชาชื้อซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000  บาทหรือในกรณีการซื้อหรือการ

จางซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ 21 วรรคสอง  จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
   

ขอ 50.  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหผูจัดการกําหนดคาปรับในอัตราหรือ
เปนจํานวนเงินที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญา
หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา 

ขอ 51.  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวน
แตการแกไขน้ันจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหกองทุนตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพ่ือ
ประโยชนแกกองทุน  โดยใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 
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ขอ 52.  ในกรณีที่มีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกกองทุนในการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไข
ของสัญญาหรือขอตกลงหรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการที่จะใชสิทธิดังกลาวไดตาม
เหตุผลความจําเปน 

หลักประกัน 

  ขอ 53.  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มใน
อัตรารอยละ 5 ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งน้ัน แลวแตกรณี  เวนแตการจัดหาพัสดุที่ผูสั่งจัดหา
เห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษจะกําหนดอัตราสูงกวารอยละ 5  แตไมเกินรอยละ 10 ก็ได 

  ขอ 54.  ในกรณีที่สวนราชการ องคการมหาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา  ไมตองวางหลักประกัน 
 

สวนที่  5 
การลงโทษผูทิ้งงาน 

 
  ขอ 55.  ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอผูจัดการเพื่อพิจารณาใหผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไม
ยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนดหรือคูสัญญาของกองทุนที่ไมปฏิบัติตามสัญญาหรอื
ขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนผูทิ้งงาน 

   หามเจาหนาที่พัสดุกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ไดแจงเวียนชื่อแลวเวนแต
ผูจัดการจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 

   ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกัน
ในการเขาเสนอราคาใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาที่มีการกระทําดังกลาวเสมือนเปนผูทิ้งงานและ
ดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  โดยอนุโลม 

 

สวนที ่6 
การควบคุมและจําหนายพัสดุ 

 
  ขอ 56.  หามมิใหผูใดยืมพัสดุของกองทุนไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนของ
กองทุน เวนแตเปนการยืมใชเพื่อประโยชนของสวนราชการ องคการมหาชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานระหวางประเทศ องคการศาสนา องคการกุศล ที่ผูจัดการเห็นสมควร โดย
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกองทุน  
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  ขอ 57.  เม่ือเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการเก็บรักษาพัสดุดังตอไปน้ี 
    (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และ

แสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตอง

ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

  ขอ 58. เม่ือมีการตรวจสอบพัสดุแลวปรากฏวา มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ ขาดจํานวน 
หมดความจําเปนในการใชงานตอไป หรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุ
รายงานตอผูจัดการ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการ ขาย แลกเปลี่ยนหรือจําหนาย โดยวิธีอ่ืนตามที่
ผูจัดการเห็นสมควร 

  ขอ 59. ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด ไมมีผูตองรับผิด หรือมีตัวผูรับผิด
แตไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ 58 ใหผูจัดการจําหนายพัสดุ
น้ันเปนสูญ แลวรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือทราบ 

สวนที่ 7 
การรับทรัพยสิน 

 
  ขอ 60. การรับทรัพยสินจากผูใหโดยเสนหาหรือสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือการรับ
มอบการดูแลทรัพยสิน  ใหเจาหนาที่พัสดุผูรับมอบถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ใหเจาหนาที่พัสดุคํานึงถึงผลดีผลเสียและประโยชนที่กองทุนจะพึงไดรับ
และจะพึงตองใหตอบแทนทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ 

(2) การรับที่มีเง่ือนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ 
(3) การรับที่มีภาระติดพันหรือมีภาระตองเรียกรองหรือตองซอมบํารุงรักษา

เจาหนาที่พัสดุผูรับจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมคากับคาใชจายที่กองทุนตองเสียไปหรือไม 
   ในการรับทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง หากกรณีดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน
เจาหนาที่พัสดุจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากผูจัดการ  

  ขอ 61. การรับทรัพยสินตามขอ 60  ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบกอนวาทรัพยสินที่ 
รับน้ันมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ 
 กรณีรับอสังหาริมทรัพย ใหจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมิชักชา 
  ใหเจาหนาที่พัสดุรับมอบทรัพยสินในนามของกองทุนและรายงานผูจัดการทราบ 
 
  ขอ 62.  ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของกองทุน 
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  ขอ 63.  ใหคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินตามขอ 62 มีหนาที่ควบคุมดูแล
รักษาทรัพยสินของกองทุนใหคงอยูในสภาพดีและตรวจสอบทรัพยสินวาจะคงมีอยูครบถวนตามทะเบียน
ทรัพยสินหรือไมอยางนอยปละครั้ง แลวรายงานใหผูจัดการทราบ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบวาทรัพยสินสูญหายหรือมีสภาพชํารุดหรือ
เสื่อมคุณภาพใหรีบรายงานผูจัดการโดยดวนเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

  ขอ 64. การมอบและรับมอบหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสิน ใหผูมอบ
และผูรับมอบตรวจสอบทรัพยสินใหถูกตองตรงตามรายการในทะเบียนทรัพยสิน แลวบันทึกการมอบและ
รับมอบโดยลงชื่อกรรมการทั้งสองฝายและรายงานใหผูจัดการทราบ 

  ขอ 65.ทรัพยสินนอกจากตัวเงิน ใหเจาหนาที่พัสดุทําทะเบียนไวเปนหมวดหมูเพื่อให
คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินตรวจสอบตามแบบทะเบียนทรัพยสินที่ผูจัดการกําหนด 

  ขอ 66. การใหเชาทรัพยสินตองมีเง่ือนไขดังน้ี 
 (1)  ระยะเวลาการเชาไมเกินสามปหรือการตออายุสัญญาเชาแตละครั้งไม
เกินสามป ใหเปนอํานาจของผูจัดการ  
 (2)  ระยะเวลาการเชาเกินสามปหรือการตออายุสัญญาเชาแตละครั้งเกินสาม
ปใหเปนอํานาจของผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 การใหเชาทรัพยสินตาม (1) และ(2) ใหดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาเวน
แตผูจัดการจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 
 
                       ขอ 67. กรณีใดที่ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในระเบียบนี้ไวโดยเฉพาะ   
ใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเปนกรณีๆไป 
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