
ระเบียบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ฉบับท่ี  ๓๕๖ 

วาดวย  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 
----- 

 
 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ กฟผ. วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ท่ีเ ก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง  เ พ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางองคการตามคําสั่ง กฟผ.  
ท่ี ค. ๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดโครงสรางองคการ  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕  
แหงขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับท่ี ๓๘๙ วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง   ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ    ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ฉบับท่ี ๓๕๖ วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 
 
 ขอ    ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนตนไป 
   
 ขอ    ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบ กฟผ. ฉบับ ท่ี  ๒๘๕ วาดวย การจัด ซ้ือจัดจ างและ 
การบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง  
  (๒) ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี ๑๕๔ และฉบับท่ี ๑๖๑ วาดวย การกําหนด
ราคากลางงานซ้ือ งานจาง หรืองานจางท่ีปรึกษา 
  (๓) ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี ๑๗๘ วาดวย การซ้ือ การจาง และการจาง 
ท่ีปรึกษา 
   บรรดาระเบียบปฏิบัติอ่ืนใดในสวนท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือท่ี
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
 ขอ    ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการจัดหา การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐวาดวยหลักเกณฑ
การจัดซ้ือจัดจางของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง และท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐจะประกาศเพ่ิมเติม 
  ใหรองผูวาการแตละสายงานเปนผูกําหนดรายละเอียดของงานท่ีเก่ียวกับ
การพาณิชยโดยตรงตามวรรคหนึ่ง  



-    ๒    - 

หมวด ๑  
ขอกําหนดท่ัวไป 

 
 ขอ    ๕ ในระเบียบนี ้
  (๑) “สัญญา” หมายความวา  สัญญาซ้ือขาย  สัญญาจาง  สัญญาจาง 
ท่ีปรึกษา  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย  สัญญาเชาซ้ือสังหาริมทรัพย  สัญญาลีสซ่ิง  
ใบสั่งซ้ือ  ใบสั่งจาง  หรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย การจาง การจางท่ีปรึกษา  
การเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย  การเชาซ้ือสังหาริมทรัพย  และการลีสซ่ิง 
  (๒) “เงินพึงได” หมายความวา  เงินคาพัสดุ คาจาง คาเชา คาเชาซ้ือ  
หรือคาลีสซ่ิง ท่ีคูสัญญาจะไดรับจาก กฟผ.  ท้ังนี้ ไมวาจากสัญญาใดก็ตาม 
  (๓) “หลักประกันซอง” หมายความวา  หลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ท่ีผูเสนอราคาให กฟผ. ไว เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตนไดเสนอไว 
   (ก) เงินสด  
   (ข) ดราฟท เช็คท่ีธนาคารรับรอง (Certified Cheque) หรือเช็คท่ี
ธนาคารเปนผูสั่งจาย (Cashier Cheque) ซ่ึงเปนดราฟทหรือเช็คลงวันท่ีท่ียื่นตอ กฟผ. หรือกอน 
วันนั้นไมเกิน ๑๕ วัน      
   (ค) พันธบัตรรัฐบาลไทย  พันธบัตร กฟผ.  หรือพันธบัตรท่ี 
กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเสนอราคาโดยชอบดวย
กฎหมาย 
   (ง) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ  
   (จ) หนังสือ คํ้าประกันของบริ ษัทเ งินทุนหรือบริ ษัทเ งิน ทุน
หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหทราบ  
   หนังสือคํ้าประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีเง่ือนไขระบุใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในหนี้ท่ีคํ้าประกัน 
โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากผูเสนอราคากอน  และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น  แมวา กฟผ. จะไดผอนเวลาชําระหนี้หรือ
ผอนผันการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูเสนอราคาไดเสนอไวใหแกผูเสนอราคา  โดยมิจําตองไดรับความ
ยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกัน 
   หนังสือคํ้าประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาท่ี กฟผ. กําหนดไว               
  (๔) “หลักประกันสัญญา” หมายความวา หลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ท่ีคูสัญญาให กฟผ. ไว เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา               
   (ก) เงินสด 
   (ข) ดราฟท เช็คท่ีธนาคารรับรอง (Certified Cheque) หรือเช็คท่ี
ธนาคารเปนผูสั่งจาย (Cashier Cheque) ซ่ึงเปนดราฟทหรือเช็คลงวันท่ีท่ียื่นตอ กฟผ. หรือกอน 
วันนั้นไมเกิน ๑๕ วัน 
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   (ค) พันธบัตรรัฐบาลไทย  พันธบัตร กฟผ.  หรือพันธบัตรท่ี
กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของคูสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย 
   (ง) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ  
   (จ) หนังสือ คํ้าประกันของบริ ษัทเ งินทุนหรือบริ ษัทเ งิน ทุน
หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหทราบ  
   หนังสือคํ้าประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีเง่ือนไขระบุใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในหนี้ท่ีคํ้าประกัน
โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากคูสัญญากอน และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น แมวา กฟผ. จะไดผอนเวลาชําระหนี้หรือผอนผัน
การปฏิบัติตามสัญญาใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกัน 
   หนังสือคํ้าประกันตาม (ง) และ (จ)  จะตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาท่ีคูสัญญาตองปฏิบัติและหรือผูกพันรับผิดตามสัญญา    
   (ฉ) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีรองผูวาการ
การเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 
              (๕) “ระบบงานองคกร (ERP)” หมายความวา ระบบงานพัสดุและจัดหา 
ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนตาง ๆ ในการวิเคราะห การควบคุม การใหบริการ การจัดหา การบัญชี  
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุและจัดหา  
  (๖) “หนวยงานผูใชงาน”  หมายความวา  ผูใชงานพัสดุหรืองานจาง 
ผูจัดทําราคากลาง หรือผูจัดทําบันทึกการขอซ้ือหรือการขอจาง 
  (๗) “คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจาง”  หมายความวา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ  หรือคณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  รวมถึงผูทํา
หนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและจางท่ีปรึกษาในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจางครั้งนั้นไมไดตั้งคณะกรรมการ 
  ท้ังนี้  คํานิยามใดท่ีมีกําหนดไวแลวในขอบังคับ กฟผ. วาดวย การจัดซ้ือ 
จัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง ใหนําคํานิยามนั้นมาใชบังคับในระเบียบ 
นี้ดวย  
   
 ขอ    ๖ ใหรองผูวาการบริหารมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) แกไขเพ่ิมเติมแบบพิมพและกําหนดเพ่ิมเติมแบบพิมพเ ก่ียวกับ
ระเบียบนี้ได  เวนแตแบบพิมพใบเสร็จรับเงินตามหมวด ๑๔ และแบบพิมพรายงานการคํานวณ
คาปรับคูสัญญาตามหมวด ๒๒ สวนท่ี ๓  ใหเปนไปตามแบบท่ีรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) 
กําหนด 
  (๒) วินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ ใหเสนอรองผูวาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนคราว ๆ ไป 
   (ก) การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
หมวด ๗ สวนท่ี ๖  และหมวด ๙ 
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   (ข) การปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑในเรื่องการใหหนวยงาน
ภายนอกยืมพัสดุ ตามหมวด ๒๔  และการยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก ตามหมวด ๒๕ 
  (๓) พิจารณากําหนดคู มือเก่ียวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 

หมวด ๒ 
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต 

 
 ขอ    ๗ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง อาจจัดใหภาคประชาชน 
มีสวนรวมในการสังเกตการณข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดของการจัดซ้ือจัดจางของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 
  (๑) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาท่ีมีวงเ งินครั้งละเกิน 
๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท อาจกําหนดให มีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact)  
ใหรองผูวาการเปนผูกําหนดโครงการท่ีจะจัดทําขอตกลงคุณธรรม โดยใหคํานึงถึงมาตรการปองกัน
การทุจริต การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีความเสี่ยงตอการทุจริต และความคลองตัวในการดําเนินงานของ 
สายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  (๒)  การจางโดยวิธีประกวดราคาท่ีมีวงเงินครั้งละเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท อาจกําหนดใหมีการจัดทําโครงการเพ่ือความโปรงใสในการกอสราง { Construction Sector 
Transparency Initiative (CoST) }  ใหรองผูวาการเปนผูกําหนดโครงการท่ีจะจัดทําโครงการ 
เพ่ือความโปรงใสในการกอสราง  โดยใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของโครงการลดขอผิดพลาดและ 
คุมคาเงินงบประมาณ การเปดเผยขอมูลโครงการ แผนการจัดหาและขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง และ
ความคลองตัวในการดําเนินงานของสายงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
  (๓) หลักเกณฑอ่ืนตามท่ีผูวาการกําหนด 
 

หมวด ๓ 
ราคากลาง 

 
 ขอ    ๘ การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบนี้ ใหมีการจัดทําราคากลางและเผยแพรไวใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ดวย  
  (๑) การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีราคาครั้ งละไมเ กิน ๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  
ใหหนวยงานผูใชงานเปนผูกําหนดราคากลาง 
  (๒) การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีราคาครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหมี
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ดังนี้  
   (ก) ผูอํานวยการฝาย  สําหรับการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีราคาครั้งละ 
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ข) ผูชวยผูวาการ  สําหรับการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีราคาครั้ งละ 
เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
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  (๓)    คณะกรรมการกําหนดราคากลางตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน  
โดยใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๘ ข้ึนไปอยางนอย ๑  คน   ท้ังนี้ คณะกรรมการดังกลาวจะตองมีจํานวน
ไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท่ีไดแตงตั้งไว  จึงจะดําเนินการตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวได  
  (๔) การคํานวณราคากลางใหคํานึงถึงประโยชนของ กฟผ. เปนสําคัญ 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้  
    (ก) ราคาตามหลักเกณฑท่ีรองผูวาการกําหนด   
        (ข) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ 
             (ค) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป 
  (๕) ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีหนาท่ีดังนี้ 
   (ก)  คํานวณราคากลางงานซ้ือ หรืองานจาง หรืองานจางท่ีปรึกษา 
ตามเอกสารกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนสงหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตอไป 
   (ข) ชี้แจงกรณีท่ีผลการจัดซ้ือจัดจางมีราคาแตกตางจากราคากลาง
ตั้งแตรอยละ ๑๕ ข้ึนไป ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจางทราบ โดยใชราคาของ 
ผูเสนอราคารายท่ี กฟผ. เห็นสมควรซ้ือ หรือจาง หรือจางท่ีปรึกษา เปนฐานในการคํานวณ 
   (ค) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือคํานวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจางได
ตามท่ีเห็นสมควร 
  (๖)  การเปดเผยขอมูลราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง
ตามหลักเกณฑใน (๔)  ใหเปดเผยกรณีท่ีมีวงเงินเกินกวา  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของ กฟผ. (www.egat.co.th) และในเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th)  โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) กรณีการซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา 
ใหเปดเผยราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง พรอมกับการประกาศเชิญชวน โดยให
ประกาศจนถึงวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางมีคําสั่งรับคําเสนอซ้ือหรือจาง หรือเม่ือพน 
๓๐ วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลหรือผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาผลเสนอความเห็นตอผูมี
อํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง แลวแตระยะเวลาใดถึงกําหนดกอน 
   (ข) กรณีการซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ หรือ 
การจางท่ีปรึกษา หรือการจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย หรือการซ้ือท่ีดิน ใหเปดเผย
ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจไดอนุมัติ
รายงานขอซ้ือหรือขอจาง หรืออนุมัติการซ้ือหรือการจาง หรืออนุมัติใหเงินสนับสนุนทุนการวิจัย 
หรืออนุมัติการซ้ือท่ีดิน 
    ในกรณีท่ีตองจัดซ้ือจัดจางเรงดวนซ่ึงไมสามารถประกาศกอน
การสั่งซ้ือสั่งจางได ใหประกาศพรอมกับการสั่งซ้ือสั่งจาง  เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุ
จําเปนอ่ืนอันมิอาจกาวลวงได อันเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการได ใหประกาศภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันท่ีมีการสั่งซ้ือสั่งจาง   
    โดยใหประกาศเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน  



-    6    - 
 

 ขอ    ๙ การจัดซ้ือจัดจางสําหรับกรณีดังตอไปนี้ ไมตองดําเนินการตามขอ ๘  
(๑) – (๕) 
  (๑) งานกอสรางโรงไฟฟา 
  (๒) งานกอสรางระบบสงไฟฟา 
  (๓) งานกอสรางเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 
  (๔) งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 
  (๕) การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงเชื้อเพลิง 
  (๖) การซ้ือท่ีดิน 
 การกําหนดราคากลางกรณีการจัดซ้ือจัดจางตาม (๑) – (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
รองผูวาการพิจารณากําหนด ท้ังนี้ กรณีการจัดซ้ือจัดจางตาม (๑) – (๕) ตองกําหนดใหมีการชี้แจง
กรณีท่ีผลการจัดซ้ือจัดจาง มีราคาแตกตางจากราคากลางตั้งแตรอยละ ๑๕ ข้ึนไป โดยใชราคากลาง
เปนฐานในการคํานวณดวย เวนแต (๕) ใหใชราคากลางท่ีคํานวณราคา ณ วันเสนอราคาตาม
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางท่ีสงหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเปนฐานในการคํานวณ 
 

หมวด ๔ 
การคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูประกอบการหรือพัสดุ 

(Pre-Qualification : PQ) 
 

 ขอ   ๑๐ ในการคัดเลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนของผูประกอบการหรือ พัสดุ   
(Pre-Qualification : PQ)  สามารถดําเนินการได ๒ กรณี คือ  
  (๑)  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุระยะสั้น  
มีการกําหนดอายุในการข้ึนทะเบียนไมเกิน ๓ ป  
  (๒)  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุระยะยาว 
ไมมีการกําหนดอายุในการข้ึนทะเบียน  
 
 ขอ   ๑๑ ใหหนวยงานท่ีตองการจะคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือ
พัสดุจัดทํารายงานขออนุมัติรองผูวาการ โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลความจําเปนท่ีตองจัดทําการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ  
  (๒) แตงตั้งผูจัดทําหรือคณะกรรมการจัดทําเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตนฯ  
  (๓) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ 
  (๔)  คณะกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน  
และมีผูปฏิบัติงานระดับ ๑๐ อยางนอย ๑ คน 
  (๕)  ประเภทและรายละเอียดของพัสดุหรืองาน 
  (๖)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซ่ึงเปนหลักเกณฑข้ันต่ํา  
เชน  ประสบการณและผลงานท่ีผานมา เครื่องจักร เครื่องมือและโรงงานผูผลิต เปนตน 
  (๗)  หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก   
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 ขอ   ๑๒ ในการคัดเลือกคุณสมบัติ เบื้องตนฯ เ ม่ือหนวยงานไดประเภทของ
ผูประกอบการหรือพัสดุท่ีจะดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ แลว ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  จัดทําประกาศเชิญชวนใหผูสนใจรับเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตนฯ พรอมกําหนดวันท่ียื่นขอเสนอ โดยปดประกาศเชิญชวน ณ ท่ีทําการของ กฟผ. และ
เผยแพรไวในระบบเครอืขายสารสนเทศของ กฟผ. 
  (๒)  รับขอเสนอตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
  (๓)  ส งขอ เสนอและเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนฯ  
ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดและเสนอรองผูวาการอนุมัติรายชื่อผูผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ 
  (๔)  ประกาศรายชื่อผูประกอบการหรือพัสดุท่ีผานการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตนฯ เพ่ือข้ึนทะเบียนไวในระบบเครือขายสารสนเทศของ กฟผ. 
 
 ขอ   ๑๓  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนตามขอ ๑๐ (๒) ตองกําหนดใหมีการเปดรับ
การข้ึนทะเบียนใหมพรอมแจงหลักเกณฑการคัดเลือกทุกครั้ง รวมท้ังใหมีการทบทวนรายชื่อ
ผูประกอบการหรือพัสดุท่ีผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ ในระยะเวลาอันสมควร  
  
 ขอ   ๑๔ การเพิกถอนรายชื่อผูประกอบการหรือพัสดุท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตนฯ ออก
จากทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 
  (๑) เปนผูท้ิงงานตามประกาศทางราชการหรือประกาศ กฟผ. 
  (๒) เปนคูสัญญาท่ี กฟผ. บอกเลิกสัญญาหรือเปนผูมีผลงานบกพรอง
ลมเหลวจนกอใหเกิดความเสียหายตอ กฟผ. 
  (๓) พัสดุท่ีมีขอบกพรองท่ียังไมไดรับการแกไขและมีผลตอการพิจารณา
คุณสมบัติในการเสนอราคา (Pending Claim)  
  (๔) พัสดุท่ีมีขอบกพรองไมสามารถใชงานในระบบ หรือมีขอบกพรอง 
ในการใชงานจนเกิดความเสียหายตอ กฟผ. 
  (๕) หลักเกณฑและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
 
 ขอ   ๑๕  เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการสําหรับการ
ซ้ือเชื้อเพลิงแลว ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองทําสัญญาแมบทสําหรับการซ้ือขายเชื้อเพลิง 
(Master Sale Purchase Agreement)  ใหทําไดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) ใหรองผูวาการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
สัญญาแมบทสําหรับการซ้ือขายเชื้อเพลิง และลงนามสัญญาแมบทสําหรับการซ้ือขายเชื้อเพลิง   
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  (๒) ใหมี "คณะกรรมการจัดทําสัญญาแมบทสําหรับการซ้ือขายเชื้อเพลิง"  
ประกอบดวย 
   (ก) ผูชวยผูวาการ เปนประธานกรรมการ 
   (ข) ผูแทนหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เปนกรรมการ 
   (ค) ผูแทนหนวยงานกฎหมาย เปนกรรมการ 
   (ง) ผูแทนหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ 
   (จ) ผูแทนหนวยงานผูใชงาน เปนกรรมการ 
     และเลขานุการ 
 

หมวด ๕ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 ขอ   ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละครั้ง ใหมีการบันทึกรายงานผล
การพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ 
ตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  บันทึกการขอซ้ือหรือการขอจาง  
  (๒)  เอกสารเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น 
(ถามี) 
  (๓)  ประกาศประกวดราคาหรือประกาศสอบราคา เอกสารประกวดราคา
หรือเอกสารสอบราคา ประกาศราคากลาง (ถามี) หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๔)  ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
  (๕)  บันทึกสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๖)  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซ้ือจัดจาง  
  (๗)  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ังการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี) 
  (๘)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  การจัดซ้ือจัดจางใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใดใหเปนไปตามวิธีการจัดซ้ือ
จัดจางนั้น  ท้ังนี้ การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดําเนินการผานระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
สามารถใชเอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได  
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หมวด ๖ 
การขอซ้ือและการขอจาง 

 
 ขอ   ๑๗  การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหมีการจัดทําแผนการ
จัดซ้ือจัดจางประจําป  โดยใหหนวยงานท่ีมีความตองการจะขอซ้ือหรือขอจางจัดทําแผนการจัดซ้ือ
จัดจางประจําปเสนอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป ใหประกอบดวยรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑)  ชื่อโครงการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
  (๒)  วงเงินท่ีจะจัดซ้ือจัดจางโดยประมาณ 
  (๓)  ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซ้ือจัดจาง 
  เม่ือผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปใหความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือ 
จัดจางประจําปตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูอํานวยการฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุประกาศ
เผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของ กฟผ.  และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีปดประกาศของ กฟผ.  ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวนหรืออาจกระทบตอการแขงขันในเชิงธุรกิจ 
หากรองผูวาการเห็นสมควรจะไมประกาศแผนก็ได  
    
 ขอ   ๑๘ กอนการขอซ้ือหรือการขอจางใหหนวยงานตรวจสอบรายการพัสดุสํารอง
คลังและพัสดุในระบบการจัดซ้ือดวยตนเอง (Self Service Procurement) หากไมมีใหทําการขอซ้ือ
หรือการขอจางตามขอ ๑๙ และผานระบบงานองคกร (ERP) ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในคูมือระบบ
จัดหาและผูขายสัมพันธ 
 
 ขอ   ๑๙ การขอซ้ือหรือการขอจาง ใหหนวยงานผูใชงานดําเนินการจัดทําบันทึก 
การขอซ้ือหรือการขอจาง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
  (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการงานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี  ท้ังนี้ หากจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 
ท่ีจะซ้ือหรือจาง ใหรองผูวาการกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว 
  (๓)  ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานจาง (ท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
  (๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือหรือจาง
ในครั้งนั้น (ท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือ
จางในครั้งนั้น 
  (๕)  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ  
  (๖)  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น  
  (๗)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
  (๘)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี)  
  การขอซ้ือหรือการขอจางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะกําหนด
รายละเอียดในการขอซ้ือหรือการขอจางเฉพาะรายการท่ีกําหนดใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได 
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 ขอ   ๒๐ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการขอซ้ือหรือการขอจาง 
  (๑) หัวหนาแผนกข้ึนไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินครั้งละ 
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) หัวหนากองข้ึนไปของหนวยงานผู ใชงาน ภายในวงเงินครั้งละ 
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) ผูอํานวยการฝายข้ึนไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินครั้งละ 
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๔) ผูชวยผูวาการข้ึนไป ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) รองผูวาการ ภายในวงเงินครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ในกรณีการซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษซ่ึงวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจใน (๓) (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 
 
 ขอ   ๒๑ เม่ือไดรับอนุมัติการขอซ้ือหรือการขอจางจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ แลว  
ใหสงหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๒๒ การขอซ้ือหรือการขอจางทําครุภัณฑ ท่ีระบุรายการไวในงบประมาณ  
เม่ืองบประมาณไดรับอนุมัติแลว ใหหนวยงานระดับแผนกข้ึนไปทําการขอซ้ือหรือขอจางไปยัง
หนวยงานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๒๓ การขอซ้ือหรือการขอจางทําครุภัณฑท่ีมิไดระบุรายการไวในงบประมาณ  
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑในเรื่องการบริหารงบประมาณ    ท้ังนี้  เวนแตการขอซ้ือหรือการขอจาง 
ทําครุภัณฑซ่ึงในสัญญาท่ี กฟผ. ทําไวกับคูสัญญา  มีเง่ือนไขกําหนดใหครุภัณฑนั้นตองตกเปน
กรรมสิทธิ์ของคูสัญญาภายหลังงานเสร็จแลว 
 

หมวด ๗ 
การซ้ือหรือการจาง 

 

สวนท่ี ๑ 
การดําเนินการซ้ือหรือการจาง 

 
 ขอ   ๒๔ การซ้ือหรือการจาง โดยปกติกระทําได ๔ วิธี คือ  
  (๑) วิธีตกลงราคา 
  (๒) วิธีสอบราคา 
  (๓) วิธีประกวดราคา 
  (๔) วิธีพิเศษ  
  การซ้ือหรือการจางตามวิธีดังกลาวขางตนสามารถใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แทนขอมูลเอกสารหนังสือหรือขอความท่ีจําเปนตองใชในการซ้ือหรือการจางทุกข้ันตอนก็ได 
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 ขอ   ๒๕ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหติดตอตกลงราคากับผูขายหรือ 
ผูรับจางโดยตรง 
 
 ขอ   ๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกวดราคา สอบราคา หรือการ
เสนอราคาท่ีมีผูเขารวมเสนอราคาต้ังแต ๒ รายข้ึนไป ใหดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนของ 
กฟผ. และวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ โดยใหพิจารณาตามราคาท่ีเสนอประกอบกับ 
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยก็ได ดังตอไปนี้  
  (๑)   ประสิทธิภาพและอายุการใชงาน 
  (๒)   ตนทุนราคาพัสดุและคาใชจายท่ีสําคัญตลอดอายุการใชงาน 
  (๓)   คาความสูญเสียพลังงานไฟฟา 
  (๔)  ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนในกรณีท่ีกําหนดใหมีการยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนกอน 
  (๕)   ปจจัยอ่ืนตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
  ในการพิจารณาคัดเลือก ใหซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคาเปรียบเทียบต่ําสุด
โดยพิจารณาจากราคาท่ีเสนอประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ ขางตน  
  ในกรณีท่ีไมอาจกําหนดปจจัยอ่ืนประกอบใหใชราคาท่ีเสนอในการพิจารณา
คัดเลือก  
 
 ขอ   ๒๗ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหปดประกาศสอบราคา ณ ท่ีทําการ
ของ กฟผ. ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และ
ของ กฟผ. (www.egat.co.th)  และหรือสงเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน
นั้นโดยตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง  
หรือวิธีอ่ืนอีกก็ได 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะตองกระทํากอนวันเปดซองสอบราคา 
ไมนอยกวา ๓ วัน  ท้ังนี้   เวนแตจะไดรับอนุ มัติจากผู มี อํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง 
ใหดําเนินการในระยะเวลาท่ีแตกตางจากท่ีกําหนดดังกลาวได 
 
 ขอ   ๒๘ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) การเผยแพรรางขอบเขตของงาน 
   (ก)   การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาท่ี มีวงเ งินเ กิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
เผยแพรรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะทําการซ้ือหรือการจางและรางประกาศ
ประกวดราคาไวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และของ กฟผ. เปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหผูประกอบการมีความคิดเห็นมายัง กฟผ. โดยเปดเผยตัว  
   (ข)    กรณีท่ีมีผู มีความคิดเห็น ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 
ข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานผูใชงานตามขอ ๑๙ พิจารณา
วาสมควรดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม โดยใหดําเนินการดังนี้    
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    - กรณีพิจารณาแลวเห็นวาควรปรับปรุง ใหหนวยงานผูใชงาน
ตามขอ ๑๙ จัดทํารายงานพรอมความเห็น และรางเอกสารท่ีปรับปรุงแลว เสนอขอความเห็นชอบ
จากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไป 
ท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางนํารางเอกสารท่ีปรับปรุงแลวเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. อีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน และ
ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเปนหนังสือ 
    - กรณีพิจารณาแลวเห็นวาไมควรปรับปรุง ใหหนวยงาน
ผูใชงานตามขอ ๑๙ จัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 
   (ค)   กรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจประกาศรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุท่ีจะทําการซ้ือหรือการจางและรางประกาศประกวดราคาได ใหหนวยงาน
ผูใชงานตามขอ ๑๙ เสนอขอความเห็นชอบจากรองผูวาการ 
  (๒) สงประกาศประกวดราคาใหกรมประชาสัมพันธ และสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
  (๓) ปดประกาศประกวดราคา ณ ท่ีทําการของ กฟผ. ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. และสงประกาศประกวดราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีอ่ืนอีกก็ได    
  การดําเนินการตาม (๒) และ (๓)  ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วัน 
  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วัน
และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วัน โดยคํานึงถึง
ขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
 
 ขอ   ๒๙ ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือเอกสารสอบราคาหรือ 
เอกสารประกวดราคา  ใหมีรายการและเง่ือนไขตามท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด  
ท้ังนี้ ในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาจะตองมีรายการและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
กําหนดใหชัดเจน 
  (๑) กฟผ. สงวนสิทธิ ท่ีจะตัดสิทธิผู เสนอราคารายใดท่ีปรากฏวา 
มีผูปฏิบัติงาน กฟผ. เขาไปมีสวนรวมท้ังในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงาน  ยกเวนในกรณี 
ท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเขาไปมีสวนรวมท้ังในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงานท่ี กฟผ. มีคําสั่งใหไป 
ปฏิบัติงาน 
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  (๒) ในกรณีท่ีการซ้ือหรือการจางครั้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความซับซอน   
หรือมีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรือการจางท่ีจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือ 
การชี้สถานท่ี ใหกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีในเอกสาร 
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดรายการและ
เง่ือนไขในการซ้ือหรือการจางเปนการเฉพาะ  ก็ใหพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม   ท้ังนี้  
ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
 
 ขอ   ๓๐ กอนถึงวันรับซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา  หากมีความจําเปนท่ี
จะตองกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปน
สาระสําคัญ  ซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน   ใหเสนอขอ
อนุมัติผูปฏิบัติงานตามขอ ๓๒ และจัดทําเปนเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 
โดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีไวดวย  และใหดําเนินการ
ตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง  หรือขอ ๒๘ (๒) และ (๓)  แลวแตกรณี  โดยอนุโลม  รวมท้ังใหแจงเปน
หนังสือใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิ
ชักชา 
  ถามีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง  
การปดการรับซองและการเปดซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 
 
 ขอ   ๓๑ การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามขอ ๒๙ (๒)  และขอ ๓๐  
ใหผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปน
หลักฐานทุกครั้ง 
 
 ขอ   ๓๒ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคากอนวันรับ
ซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา  ใหเสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือ
การจางภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  ท้ังนี้   เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ 
ขออนุมัติผูชวยผูวาการข้ึนไป 
 
 ขอ   ๓๓ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเชิญหรือติดตอโดยตรงกับผูขายหรือผู
รับจางรายเดียวหรือหลายรายมาเสนอราคา และใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได  
  เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอรายงานพรอมดวย
ความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
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สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือจาง  คณะกรรมการตรวจรับ  และผูควบคุมงาน 

 

 ขอ   ๓๔ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา
หรือวิธีพิเศษ  ดังนี้  
  (๑) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหมีคณะกรรมการรับและเปด
ซองสอบราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือจะต้ังคณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาชุดเดียวโดยใหทําหนาท่ีเปดซองสอบราคาดวยก็ได   
  (๒) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหมีคณะกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๓) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษท่ีมีวงเงินครั้งละเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหมีคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ 
   การซ้ือหรือการจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงเชื้อเพลิงโดยวิธีพิเศษ  ใหมี
คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ ยกเวนท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวน ดังตอไปนี้ จะตั้งคณะกรรมการ
ซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษหรือไมก็ได 
   (ก)  การ ซ้ื อหรื อกา รจ า ง ท่ี ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ 
มติคณะรัฐมนตรี  
   (ข)  การซ้ือหรือการจางท่ีตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือการดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดการภาวะวิกฤตท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ 
   (ค)  การซ้ือหรือการจางท่ีตองปฏิบัติตามแผนจัดการภาวะวิกฤต 
(Crisis Management Plan) หรือแผนจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Plan) หรือแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือแผน 
อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติจากรองผูวาการข้ึนไป 
   (ง)  การซ้ือหรือการจางกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอ่ืน ๆ ใหเปนไป
ตามท่ีผูวาการเห็นสมควร 
 

 ขอ   ๓๕ การซ้ือหรือการจางทุกครั้ ง  ให มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ 
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง  เวนแตการซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา หรือการซ้ือหรือ 
การจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนตามขอ ๕๔ ในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหมี 
ผูตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับงานจางอยางนอย ๑ คน ซ่ึงมิใชผูซ้ือหรือผูจางครั้งนั้น  
 

 ขอ   ๓๖ คณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือจาง และคณะกรรมการตรวจรับ 
แตละคณะ จะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน   
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๘ ข้ึนไป
อยางนอย ๑ คน  
  คณะกรรมการคณะอ่ืนนอกจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา ใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปอยางนอย ๑ คน  และสําหรับคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาครั้งใดท่ีกําหนดใหมีการวางหลักประกันซอง ใหมีผูปฏิบัติงานของหนวยงานบัญชีและ
การเงิน รวมเปนกรรมการดวยทุกครั้ง 
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  คณะกรรมการดังกลาวจะตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท่ีไดแตงตั้งไว จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไวได  
 
 ขอ   ๓๗ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจต้ังคณะกรรมการดําเนินการซ้ือหรือจาง  
คณะกรรมการตรวจรับ หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง 
  (๒) ผูอํานวยการฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานพัสดุ เฉพาะการตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ หรือผูทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  (๓) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือ
การจางภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  ท้ังนี้ เวนแตการซ้ือหรือการจางท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  
ใหเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไปเพ่ือตั้งกรรมการดังกลาว 
 
 ขอ   ๓๘ ใหคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้   
  (๑) รับซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา และเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา พรอมท้ังพัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซอง เฉพาะคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา 
  (๓) ลงลายมือชื่อกํากับไวบนหนาซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา 
ทุกซอง 
  (๔) เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว  ใหเปดซองและอานแจงราคาของ 
ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  และบันทึกราคาลงในรายงานหรือบัญชีเปรียบเทียบราคา  และให
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาเพ่ือเปนหลักฐาน 
   ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการประกวดราคาท่ีกําหนดให 
ยื่นซอง ๒ ซอง แยกเปนซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา 
  (๕) เม่ือไดดําเนินการตาม (๔) แลว ใหสงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด  และ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา   และในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมกอนหรือขณะท่ีมีการเปดซองสอบราคาหรือประกวดราคา  ใหรายงาน 
เรื่องดังกลาวไปพรอมกับการสงมอบเอกสารดังกลาวดวย 
 
 ขอ   ๓๙ การสอบราคาท่ีตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาชุดเดียว   
โดยไมไดตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา  หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทํา 
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมกอนหรือขณะท่ีมีการรับซองสอบราคา ใหเจาหนาท่ี 
ท่ีมีหนาท่ีรับซองสอบราคา รายงานเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ขอ   ๔๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ในกรณีการสอบราคาท่ีต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ชุดเดียว โดยไมไดตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา  ใหมีหนาท่ีตามขอ ๓๘ (๔) ดวย 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหตรวจสอบดวยวาผูเสนอราคา 
แตละรายเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
   ในการตรวจสอบผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ใหตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคาแตละรายใน ๒ ระดับชั้น โดยตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคา ซ่ึงเปนการตรวจสอบทางตรง (ชั้นท่ี ๑) 
และในกรณีท่ีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลจะตองตรวจสอบรายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 
รายใหญของนิติบุคคลดังกลาวดวย ซ่ึงเปนการตรวจสอบทางออม (ชั้นท่ี ๒) 
   หากปรากฏวามีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
หรือกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผู เสนอราคาในการเสนอราคาในครั้งนั้น พรอมท้ังแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคารายดังกลาวทราบ 
  (๓) พิจารณาพัสดุตัวอยางและสิ่งประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ  ใหตรงตามท่ีแจงไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา 
  (๔) กรณีประกวดราคาแบบ ๒ ซองสําหรับงานท่ีมีรายละเอียดซับซอน 
และตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ โดยกําหนดใหผูเขาประกวดราคายื่นซองเทคนิคและซองราคา
แยกกัน แตเสนอมาพรอมกัน เม่ือพิจารณาซองเทคนิคเสร็จสิ้นแลวใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
อนุมัติการซ้ือหรือการจาง เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ 
ผูวาการ เพ่ือขออนุมัติรับขอเสนอซองเทคนิคและขออนุมัติเปดซองราคา 
  (๕) เม่ือไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว เห็นสมควรซ้ือหรือจางผูเสนอราคา 
รายใด  ใหรายงานตอผู มีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางพรอมดวยหลักฐาน   ตามปกติ
คณะกรรมการควรเสนอซ้ือหรือจางผูเสนอราคาท่ีเสนอถูกตองตรงตามรายการและเง่ือนไข 
ในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือราคาเปรียบเทียบตํ่าสุด และปฏิเสธ
ขอเสนอท่ีไมตรงตามเง่ือนไข กฟผ. ในสาระสําคัญ ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอ
ราคารายอ่ืน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควร 
  (๖) มีอํานาจท่ีจะขอใหผูเสนอราคาต่ําสุดลดราคาลงไปอีกได หรือผูท่ี
เสนอราคาต่ําสุดนั้นมีดวยกันหลายราย  ใหพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคกอนวารายใดเสนอ
ถูกตองตรงตามคุณลักษณะเฉพาะท่ี กฟผ. กําหนดไว หากเห็นวาขอเสนอดานเทคนิคเทาเทียมกัน 
ใหเรียกผูเสนอราคาตํ่าสุดท่ีเทากันทุกรายเหลานั้นมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยวิธียื่นซองเสนอ
ราคา  
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   ในกรณีท่ีราคาต่ําสุดของรายท่ีตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง หรือกรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายรายและไมมีผูใดยินยอมลดราคา  ใหเสนอความเห็น
ตอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางวาจะสมควรซ้ือหรือจาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ
ยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือดําเนินการใหม  เวนแตกรณี
การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาท้ังหมดหรือบางสวนท่ีอยูใน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหเสนอรองผูวาการเพ่ือพิจารณา 
  (๗) ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนใหไมอาจเจรจากับผูเสนอราคาต่ําสุดหรือผูมี
ราคาเปรียบเทียบต่ําสุดตอไปได หรือเพ่ือประโยชนของ กฟผ. ใหดําเนินการเจรจากับผูเสนอราคา
ต่ําสุดหรือผูมีราคาเปรียบเทียบต่ําสุดรายถัดไปได  โดยใหเสนอขอความเห็นชอบตอรองผูวาการกอน
การดําเนินการ  เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอคณะกรรมการ
บริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 
  (๘) ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคามากกวา ๑ ราย 
แตถูกตองตรงตามรายการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาเพียง 
รายเดียว  ถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะดําเนินการตอไปก็ได โดยไมตองยกเลิก 
การสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้น 
  (๙) ในกรณีท่ีไมมีผูเสนอราคา หรือมีผูเสนอราคาแตไมถูกตองตรงตาม
รายการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือการสอบราคาท่ีมีผูเสนอ
ราคาแตวงเงินรวมเกินวิธีสอบราคา   ใหเสนอหัวหนากองข้ึนไปของหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง  เพ่ือยกเลิก
การสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นท้ังหมดหรือบางสวน  เพ่ือดําเนินการใหม 
  (๑๐) ภายหลังการเปดซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา  หากมีความ
จําเปนตองยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นท้ังหมดหรือบางสวน หรือในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาท้ังหมดหรือบางสวนจะเปนประโยชน 
ตอ กฟผ. และเหตุผลท่ีขอยกเลิกเปนเหตุผลนอกจากท่ีกลาวในขอ ๔๐ (๖) (๙) ขอ ๔๑ และขอ ๙๙ 
ใหเสนอขอยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาท้ังหมดหรือบางสวนตอผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ 
   (ก) ผูอํานวยการฝายข้ึนไป  สําหรับการยกเลิกการสอบราคา  
   (ข)   รองผูวาการ  สําหรับการยกเลิกการประกวดราคา 
 
 ขอ   ๔๑ ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาตามขอ ๔๐ (๒) 
วรรคสี่  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต
วันท่ีไดรับแจง  พรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของมาดวย  เวนแตในกรณี
เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหยื่นอุทธรณตอรองผูวาการ และ
สําเนาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เพ่ือทราบดวย    
  การวินิจฉัยอุทธรณของผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งใหถือเปนท่ีสุดสําหรับ 
การเสนอราคาในการซ้ือหรือการจางในครั้งนั้น  
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  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งเห็นดวยกับคําคัดคานของผู อุทธรณ 
ใหรับผูเสนอราคารายท่ีอุทธรณกลับเขามาเปนผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาตอไป  
แตหากเห็นวาการยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นจะเปนประโยชนแก กฟผ.  
ใหผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจยกเลิกได 
  หากผู เสนอราคาซ่ึงกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรมท่ีถูกตัดรายชื่อตามขอ ๔๐ (๒) วรรคสี่ ไมยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว ใหผูอํานวยการ
ฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจางสงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคา 
ท่ีถูกตัดรายชื่อเปนผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๔๒ เม่ือผูมีอํานาจตามขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง  ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณเสร็จแลว   
ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางแจงผลการอุทธรณใหผูเก่ียวของดังตอไปนี้  
  (๑) ผูยื่นอุทธรณเพ่ือทราบ  
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา            
  (๓) ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณซ่ึงกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหแจงฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อเปนผูท้ิงงาน 
   ในกรณีผูพิจารณาเรื่องอุทธรณเปนผูปฏิบัติงานชั้นผูชวยผูอํานวยการ
ฝายลงมา  การสงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุตามวรรคหนึ่ง  ใหเสนอผานผูอํานวยการ
ฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจดัซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจาง 
 
 ขอ   ๔๓ คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ หรือผูทําหนาท่ีซ้ือหรือจางโดยวิธี
พิเศษ มีหนาท่ีดังนี้ 
   (๑)  แจงผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี กฟผ. กําหนด  
ใหเขายื่นขอเสนอ  
   (๒)  รับขอเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ 
และในกรณีท่ีมีผูยื่นขอเสนอหลายราย ใหตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาตามขอ ๔๐ (๒) 
  (๓)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว เห็นสมควรซ้ือหรือจางผูเสนอราคารายใด 
ใหรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางพรอมดวยหลักฐาน  
  (๔) กรณีเห็นสมควรยกเลิกการซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษครั้งนั้นท้ังหมด
หรือบางสวน ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น  เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหเสนอรองผูวาการเพ่ือพิจารณา 
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 ขอ   ๔๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ใหตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของ กฟผ. หรือสถานท่ีตามท่ีกําหนด 
ในสัญญา  
  (๒) ตรวจรับพัสดุท่ีซ้ือวาถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไวหรือไม 
ในกรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ี 
ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได  
  (๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีคูสัญญานําพัสดุมาสง ในกรณีท่ีไมไดทําการ
ตรวจรับพัสดุในวันท่ีคูสัญญานําพัสดุมาสงก็ใหตรวจรับโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะปฏิบัติได เม่ือไดตรวจรับ
ถูกตองแลว  ใหถือวาคูสัญญาสงมอบพัสดุครบถวนตั้งแตวันท่ีคูสัญญานําพัสดุมาสง  
  (๔) ในกรณีคูสัญญาสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด  ถาสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนจะตรวจรับไวเฉพาะจํานวน 
ท่ีถูกตองก็ได     
  (๕) ในกรณีพัสดุแตละรายการซ่ึงตองใชควบคูกันหรือเปนสวนประกอบ
อันจําเปนซ่ึงกันและกัน ถาคูสัญญาสงมอบขาดรายการใดรายการหนึ่งแลวไมอาจใชการได 
โดยสมบูรณ ไมตองตรวจรับพัสดุนั้น และรายงานใหผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือเพ่ือแจงคูสัญญาโดยเร็ว 
  (๖) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไมยอมรับพัสดุ  ใหทําบันทึก
ความเห็นแยงเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือ หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้น
พิจารณาสั่งการ 
 
 ขอ   ๔๕ คณะกรรมการตรวจรับงานจางมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคูสัญญา และเหตุการณแวดลอม
ท่ีผูควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูป  รายการละเอียด  และหรือขอกําหนดในสัญญา  
รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาสั่งการหยุดงานหรือพักงานคูสัญญา  แลวรายงานผูมีอํานาจอนุมัติ 
การจางพิจารณาสั่งการ 
  (๒) ในการดําเนินการตาม (๑)  ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา 
ตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือ 
ท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางได
ตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง  เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และหรือ
ขอกําหนดในสัญญา    
  (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีคูสัญญาสงมอบภายใน ๕ วันทําการ  
และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔) เม่ือตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาคูสัญญาสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีคูสัญญา
สงงานนั้น  และให ทําใบรับรองผลการปฏิบัติ งานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี   
โดยลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน  ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐานในการตรวจจายเงินคาจาง 
  (๕) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับงานจางคนใดไมยอมรับงานจาง  
ใหทําบันทึกความเห็นแยงเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการจาง หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางครั้งนั้น พิจารณาสั่งการ 
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 ขอ   ๔๖ งานจางใดท่ีมีความจําเปนตองมีผูควบคุมงานเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของ
คูสัญญา  ใหผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงานนั้นดังตอไปนี้ แตงตั้งผูควบคุมงานคนหนึ่งหรือหลายคนได
ตามความจําเปน  
  (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ  
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการจาง  ท้ังนี้ ภายใน
วงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
 
 ขอ   ๔๗ ใหผูควบคุมงานมีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑) ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปโดยถูกตอง 
ตรงตามแบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญา  
  (๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปโดยปลอดภัย  
และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ กฟผ.  
  (๓) ตรวจสอบและรับรองผลงานของคูสัญญาในข้ันตน  
  (๔) บันทึกผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาเปนรายวัน 
  (๕) ทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคูสัญญา 
 
 ขอ   ๔๘ ในกรณีท่ีผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาคูสัญญาปฏิบัติไมถูกตองตรงตาม
แบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญา  เชน  ใชวัสดุหรือวิธีการทํางานไมถูกตอง  
ใหแจงคูสัญญาเพ่ือแกไขใหถูกตอง ถาคูสัญญาไมปฏิบัติตาม ใหรีบรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงาน
โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือพิจารณาสั่งระงับงานนั้นไวกอน หรือสั่งการแกไขตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว  
  หากมีปญหาเกิดข้ึนในกรณีท่ีแบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนด
ในสัญญามีขอความขัดกันหรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป  รายการ
ละเอียด  และหรือขอกําหนดในสัญญา  แตเม่ือสําเร็จลงแลวจะไมม่ันคงแข็งแรงหรือจะเกิดปญหา
อยางอ่ืน  ใหผูควบคุมงานรีบรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงานโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือพิจารณาสั่งหยุดงานนั้น
ไวกอน หรือสั่งการแกไขตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว  
  ในกรณีฉุกเฉิน ถาเห็นวาการทํางานของคูสัญญาอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือทรัพยสินและหรืออาจเสียหายแกงานกอสรางนั้น   ผูควบคุมงานอาจสั่งระงับหรือหยุดงาน
ดังกลาวนั้นไวกอนได และใหรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงานโดยเร็วท่ีสุด  
  การสั่งระงับหรือหยุดงานหรือการสั่งการประการใด ๆ  ในวรรคหนึ่ง  
วรรคสอง และวรรคสาม ใหทําเปนลายลักษณอักษร 
 
 ขอ   ๔๙ เ พ่ือเปนการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับงานจาง เ ม่ือผู 
ควบคุมงาน หรือผูแตงตั้งผูควบคุมงาน ไดสั่งใหคูสัญญาระงับหรือหยุดงานหรือสั่งการประการใดตาม
ขอ ๔๘ แลว  ใหแจงคณะกรรมการตรวจรับงานจางเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๕๐ ในกรณีท่ี กฟผ. ไดทําสัญญาจางวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานหรือรวม
ควบคุมงาน และในสัญญาจางนั้นไดใหอํานาจวิศวกรท่ีปรึกษาในการควบคุมงาน และหรืออํานาจ 
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูป  รายการละเอียด  และหรือขอกําหนดในการกอสรางอยูแลว  ก็ให
เปนไปตามสัญญาจางนั้น  
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สวนท่ี ๓ 
เอกสารท่ีใชในการจัดหา 

  
 ขอ   ๕๑ การซ้ือหรือการจางโดยปกติใหทําเปนสัญญาตามแบบท่ี กฟผ. กําหนด  
แตหากเปนสัญญาท่ีทํากับนิติบุคคลในตางประเทศซ่ึงมิใชการดําเนินงานตามปกติธุระ  หรือเปน
สัญญาท่ี กฟผ. เห็นวาอาจจะมีปญหาทางกฎหมาย เสียเปรียบ หรือไมรัดกุม  กฟผ. จะลงนามได 
เม่ือรางสัญญาไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว   
  การทําสัญญาตามแบบท่ีเคยผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดมาแลว หรือการทําสัญญาท่ีจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบดังกลาว
เพียงเล็กนอยในประเด็นท่ีมิใชสาระสําคัญและไมทําให กฟผ. เสียเปรียบ ใหลงนามในสัญญาได  
โดยไมตองสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
  ท้ังนี้ เวนแต 
  (๑)   ในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได   
        (ก) การซ้ือหรือการจางท่ีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุหรือ 
งานจางไดภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดรับขอตกลงเปนหนังสือ หรือ 
        (ข)  การซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) ในกรณีดังตอไปนี้ จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  
    (ก)  การซ้ือท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงคูสัญญา
สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการถัดจากวันท่ีสั่งซ้ือ  
   (ข) การซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยปกติใหทําเปนภาษาไทย แตในกรณี
จําเปนจะทําเปนภาษาอังกฤษก็ได          
  ในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดเง่ือนไขการปรับเปนรายวัน  
ในกรณีสงมอบพัสดุหรืองานลาชากวากําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาท้ังหมดตามสัญญา หรือ
ราคาของพัสดุหรือรายการจางแตละรายการ ถาในสัญญาไดแยกรายการนั้น ๆ ไว  
  ถาในสัญญาไดแยกรายการพัสดุหรือรายการจางไว พัสดุหรือการจาง 
แตละรายการซ่ึงตองใชควบคูกัน หรือเปนสวนประกอบอันจําเปนซ่ึงกันและกัน ถาขาดสวนประกอบ
สวนใดสวนหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหกําหนดเง่ือนไขการปรับดังกลาว 
โดยถือเปนรายการเดียวกัน 
          ในกรณีการซ้ือท่ีคิดราคารวมท้ังคาติดตั้งและหรือทดลอง  ใหคํานวณคาปรับ
จากราคาพัสดุซ่ึงรวมคาติดตั้งและหรือทดลองดวย 
  ในกรณีการ ซ้ือหรือการจางในประเทศไม ให กําหนดคาปรับสู งสุด  
แตหากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ ๑๐ ของราคาท้ังหมดตามสัญญา  ให กฟผ. พิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก กฟผ. โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น  ให กฟผ. พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน  
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  ในกรณีการซ้ือหรือการจางตางประเทศใหกําหนดคาปรับสูงสุดไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของราคาท้ังหมดตามสัญญา โดยหากคาปรับครบตามจํานวนสูงสุดท่ีกําหนดไว   
ใหเปนดุลยพินิจของ กฟผ. ในการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
  การกําหนดเง่ือนไขการปรับนอกเหนือจากอัตราท่ีกําหนดไว  ใหเสนอ 
ผูวาการพิจารณาเปนกรณีไป  
 
 ขอ   ๕๒ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางลงลายมือชื่อในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๕๑ แลว  ใหถือวาไดอนุมัติการซ้ือหรือการจางครั้งนั้นแลว 
 
 ขอ   ๕๓ การซ้ือหรือการจางครั้งใดท่ีจําเปนตองออกหนังสือสนองรับราคา ถาผูมี
อํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางไดอนุมัติการซ้ือหรือการจางครั้งนั้นแลว  ใหหัวหนากองข้ึนไปของ
หนวยงานจัดซ้ือจัดจางมีอํานาจลงนามในหนังสือสนองรับราคาได  ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีมีวงเงิน 
ครั้งละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอรองผูวาการลงนาม 
 

สวนท่ี ๔ 
การซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน 

 
 ขอ   ๕๔  การซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย 
ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน หากลาชาจะเกิดความเสียหายแกงาน  ถาการซ้ือหรือ
การจางครั้งนั้นมีราคาครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหนวยงานผูใชงานหรือหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจางหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีเหตุฉุกเฉินและจําเปนดังกลาวดําเนินการซ้ือหรือจางไปกอนได แลวรีบ
จัดทํา “รายงานการซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน” ตามแบบท่ีแนบทายระเบียบนี้ 
เสนอผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและตั้งผูตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับ
งานจาง (ถาตรวจรับได)  
  (๑) หัวหนากอง สําหรับการซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้ งละไม เ กิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูอํานวยการฝาย สําหรับการซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  และมิใชเปนการซ้ือหรือจางทําครุภัณฑ  
  (๓) ผูชวยผูวาการ สําหรับการซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท   
  (๔) รองผูวาการ  สําหรับการซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
  ในกรณีเปนครุภัณฑท่ีมิไดระบุรายการไวในงบประมาณ เม่ือไดรับความ
เห็นชอบแลว  ใหสําเนาสงหนวยงานงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตอไป  
  ใหผูมีอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหความเห็นชอบการซ้ือหรือ 
การจางของตนเองได 
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 ขอ   ๕๕ การซ้ือหรือการจางแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๕๔ แตงตั้งผูตรวจรับ
พัสดุหรืองานจางอยางนอย ๑ คน ซ่ึงมิใชผูซ้ือหรือผูจางครั้งนั้น  ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหรือการจางครั้ง
ละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจางแตละครั้งอยางนอย ๓ 
คน   
  เวนแตในกรณีท่ีไมสามารถตรวจรับได ใหเสนอรายงานการซ้ือหรือการจาง
ในกรณีฉุกเฉินและจําเปน ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๕๔ พิจารณาเห็นชอบเพ่ือเปนหลักฐาน 
การตรวจรับโดยอนุโลม 
 
 ขอ   ๕๖ ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบการซ้ือหรือการจางตามขอ ๕๔ ตองควบคุมดูแล
การซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนของผูปฏิบัติงานโดยเครงครัด หากตรวจพบวา
ผูปฏิบัติงานเจตนาซ้ือหรือจางซ่ึงไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๕๔  นอกจากผูปฏิบัติงานจะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยแลว  ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบตองรวมรับผิดในกรณีดังกลาวดวย 
 
 ขอ   ๕๗ การซ้ือหรือการจางตามขอ ๕๔ หากพัสดุท่ีซ้ือหรือจางทําเปนเครื่องมือ
เครื่องใชหรือครุภัณฑ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีจะเก็บไวใชงานตอไป 
   (ก) ถาเปนเครื่องมือเครื่องใช ท่ี มีราคาไม เ กิน ๕,๐๐๐ บาท 
ตอหนวยหรือตอชุด ใหรายงานหัวหนาหนวยงานเพ่ือจัดใหมีทะเบียนควบคุมเครื่องมือเครื่องใช
ดังกลาว 
   (ข) ถาเปนเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอหนวย
หรือตอชุด หรือเปนครุภัณฑ ใหแจงคลังพัสดุโดยจัดทําแบบพิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา เพ่ือใหคลังพัสดุจัดทําหลักฐานการโอนความรับผิดชอบตอไป 
  (๒) ในกรณีท่ีหมดความจําเปนในการใชงานแลว ใหนําสงคืนคลังพัสดุ
โดยเร็ว 
  สําเนาแบบพิมพท่ีผูรับไดลงลายมือชื่อแลว  ใหใชเปนเอกสารแนบเรื่อง 
การเบิกจายเงิน 
 

สวนท่ี ๕ 
การซ้ือหรือการจางท่ีดําเนินการโดยหนวยงานผูใชงาน 

 
 ขอ  ๕๘ การซ้ือหรือการจางท่ีดําเนินการโดยหนวยงานผูใชงาน ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติเ ก่ียวกับมอบอํานาจการซ้ือหรือการจางท่ีดําเนินการโดยหนวยงานผู ใชงาน  
โดยอนุโลม 
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สวนท่ี ๖ 
การจายเงินลวงหนา 

 
 ขอ   ๕๙ การจายเงินลวงหนาใหแกคูสัญญาจะกระทํามิได  เวนแตกรณีดังตอไปนี้   
  (๑) การซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลความจําเปนท่ีผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจางเห็นสมควรจายไดเต็มจํานวน 
  (๒) การซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีเหตุผลความจําเปนท่ีผูชวยผูวาการข้ึนไปเห็นสมควรจายไดเต็มจํานวน 
  (๓) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
หรือจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาพัสดุหรือคาจาง 
  (๔) การซ้ือหรือการจางนอกจากท่ีกลาวไวใน (๑) (๒) และ (๓) ใหจายได
ไมเกินรอยละ ๓๕ ของราคาพัสดุหรือคาจาง 
  การจายเงินลวงหนาตาม (๑) (๒) และ (๓)  ไมตองเรียกหลักประกัน 
การจายเงินลวงหนา 
  การจายเงินลวงหนาตาม (๔)  คูสัญญาตองจัดใหธนาคารในประเทศหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเปนผูคํ้าประกันเงินจํานวนนั้นตามสกุลเงินท่ี กฟผ.  
ไดจายไป เวนแตการซ้ือหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไมเรียกหลักประกัน
ดังกลาวก็ได 
 
 ขอ   ๖๐ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยตามขอ ๕๙ จะตองมีเง่ือนไขระบุใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยรับผิดในหนี้ท่ีคํ้าประกันโดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากคูสัญญากอน และธนาคารใน
ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น แมวา กฟผ. จะ
ไดผอนเวลาชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามขอตกลงเปนหนังสือใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับ
ความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกัน 
 
 ขอ   ๖๑ การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
ใหเสนอรองผูวาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

สวนท่ี ๗ 
การยกเวนเง่ือนไขการเรียกคาเสียหาย การปรับ และการวางหลักประกัน 

  
 ขอ   ๖๒ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือจาก
หนวยงานของรัฐท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือ 
การจางมีอํานาจพิจารณาสั่งยกเวนเง่ือนไขในอันท่ีจะเรียกคาเสียหาย และหรือคาปรับกรณีสงมอบ
ลาชา โดยระบุเหตุผลในการสั่งยกเวนไวดวย 
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 ขอ   ๖๓ การซ้ือจากตางประเทศหรือการจางผูรับจางในตางประเทศท่ีมีราคาครั้งละ
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมตองมีเง่ือนไขการเรียกคาเสียหาย คาปรับกรณีสงมอบลาชา และหรือ
การวางหลักประกันสัญญา 
  การซ้ือจากตางประเทศหรือการจางผูรับจางในตางประเทศท่ีมีราคาครั้งละ
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีอํานาจอนุมัติ
การซ้ือหรือการจาง มีอํานาจพิจารณาสั่งยกเวนเง่ือนไขในอันท่ีจะเรียกคาเสียหาย คาปรับกรณีสง
มอบลาชา และหรือการวางหลักประกันสัญญา 
 

หมวด ๘ 
การจัดซ้ือท่ีดิน 

 
 ขอ   ๖๔ การจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือใชในกิจการของ กฟผ. ในทุกกรณี เชน การจัดซ้ือท่ีดิน
เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา สถานีไฟฟาแรงสูง สถานีถายทอดวิทยุ ท่ีทําการ เปนตน  ใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้    
 
 ขอ   ๖๕ การจัดซ้ือท่ีดิน  ใหติดตอโดยตรงกับเจาของท่ีดินหรือผูไดรับมอบอํานาจ
โดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของท่ีดิน 
 
 ขอ   ๖๖ ใหมีคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดิน ประกอบดวยผูปฏิบัติงานท่ีรองผูวาการแตงตั้ง 
โดยมีวาระตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
 
 ขอ   ๖๗ ใหคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดินมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณากําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะจัดซ้ือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ท่ี กฟผ. ตองการจะใชประโยชน 
   การกําหนดบริเวณท่ีดินดังกลาวอาจจะกําหนดหลายสถานท่ีก็ได 
  (๒) ตรวจสภาพปจจุบันของบริเวณท่ีดินท่ีไดกําหนดไวเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
  (๓)  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดิน
มอบหมาย 
 
  (๔) ติดตอสํานักงานท่ีดินเพ่ือขอคัดหรือถายสําเนาระวางแผนท่ีหรือ
ระวางรูปถายทางอากาศ รายชื่อเจาของท่ีดิน พรอมท้ังราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  เพ่ือใชอางอิงในการพิจารณาและตอรองราคาท่ีดิน 
  (๕) ปดประกาศแจงความประสงคการจัดซ้ือท่ีดินโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ 
กฟผ. และท่ีทําการศาลากลางจังหวัด สํานักงานท่ีดิน ท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู เปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน  
ยกเวนกรณีการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายเขตท่ีดิน กฟผ. ท่ีมีอยูเดิม หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนตอกิจการ
ของ กฟผ.  
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  (๖) รับหนังสือเสนอขายท่ีดินจากเจาของท่ีดิน หรือผูไดรับมอบอํานาจ
โดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของท่ีดิน แลวเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพยในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และราคาซ้ือขายท่ีดินใกลเคียง 
  (๗) ตอรองราคากับผูเสนอราคา 
  (๘) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอรองผูวาการ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ สําหรับการจัดซ้ือท่ีดินภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
   การจัดซ้ือท่ีดินท่ีมีวงเงินครั้งละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
 
 ขอ   ๖๘ ในการพิจารณากําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะจัดซ้ือ  ใหคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดิน
พิจารณาโดยคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 
  (๑) เทคนิคหรือวิชาการ เชน พิจารณาสถานท่ีตั้งโรงไฟฟา แนวสายสง
เขา-ออก บริเวณสถานีไฟฟาแรงสูง รูปรางลักษณะท่ีดินในการวางผัง เปนตน 
  (๒) การคมนาคม 
  (๓) สาธารณูปโภค เชน แหลงน้ําดื่มน้ําใช เปนตน 
  (๔) สภาวะแวดลอม 
  (๕) คาใชจายในการลงทุน เชน ราคาท่ีดิน คาพัฒนาท่ีดิน คาทําถนน  
หรือปรับปรุงทางเขาสูท่ีดิน เปนตน 
 
 ขอ   ๖๙ ถาท่ีดินท่ีจะจัดซ้ือมีทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน เชน สิ่งปลูกสราง ตนไม เปนตน  
หาก กฟผ. จําเปนตองจายเงินสําหรับทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินนั้น  ใหคณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดินมี
หนาท่ีดําเนินการอันจําเปนในเรื่องดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการจัดซ้ือท่ีดินจะตองรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ไวในรายงานสรุปผลตามขอ ๖๗ (๘) ดวย 
 
 ขอ   ๗๐ เม่ือผูมีอํานาจตามขอ ๖๗ (๘) ไดอนุมัติการจัดซ้ือท่ีดินแลว  ในการจายเงิน
ค า ซ้ือ ท่ี ดินและหรือการจ าย เ งิน มัดจํ าค า ซ้ือ ท่ีดิน   ใหหน วยงาน ท่ี มีหนา ท่ีจั ดหา ท่ีดิน 
แจงคณะกรรมการจายเงินคาซ้ือท่ีดินตามขอ ๗๑ เพ่ือดําเนินการตอไป 
  การจายเ งินมัดจําคา ซ้ือท่ี ดิน   ถามิไดขออนุ มัติ ไว ในชั้นการอนุ มัต ิ
การจัดซ้ือท่ีดิน  หากมีความจําเปนตองจาย ใหจายไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของราคาท่ีดิน โดยใหกอง
จัดหาท่ีดินนําเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไปท่ีรับผิดชอบงานดานท่ีดินเพ่ือพิจารณา  เม่ือไดรับอนุมัติแลว  
ใหแจงคณะกรรมการจายเงินคาซ้ือท่ีดินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  การขออนุมัติจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินเกินรอยละ ๓๐ ของราคาท่ีดิน  
ใหเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
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 ขอ   ๗๑ ใหมี “คณะกรรมการจายเงินคาซ้ือท่ีดิน” เรียกโดยยอวา “คจด.”  
ประกอบดวย 
  (๑) ผูปฏิบัติงานระดับ ๖ ข้ึนไปท่ี เปนประธานกรรมการ 
   ผูอํานวยการฝายกฎหมายมอบหมาย  
  (๒) ผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปท่ี เปนกรรมการ 
   หัวหนากองของหนวยงานท่ีมี 
   หนาท่ีจัดหาท่ีดินมอบหมาย  
  (๓) ผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปท่ี เปนกรรมการ 
   หัวหนากองการเงินมอบหมาย   
  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปน คจด. คนใดไมอยูหรือ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากองข้ึนไปของ คจด. นั้น มอบหมายให
ผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยูในระดับตามท่ีกําหนดขางตนเปน คจด. แทน 
  การมอบหมายใหทําเปนหนังสือ แลวแจงใหกรรมการอ่ืนและกองบัญชี
เจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมท่ัวไปทราบ    
 
 ขอ   ๗๒ คจด. ตามขอ ๗๑ จะมีก่ีคณะก็ไดตามความจําเปน และตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) การจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินของโครงการกอสราง
แหลงผลิตพลังงานไฟฟา หรือโครงการอ่ืน ๆ  ใหมี คจด. ของแตละโครงการ 
  (๒) การจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินนอกจาก (๑)  ใหมี 
คจด. ตามความจําเปนของงาน 
 
 ขอ   ๗๓ ให คจด. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
  (๑) กอนจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองท่ีดิน ใหปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ในกรณีการจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน  ใหจัดทําสัญญาจะซ้ือ 
จะขายท่ีดินตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา 
    ใหประธาน คจด. เปนผูลงลายมือชื่อในฐานะผูกระทําในนาม
ของ กฟผ.  และในฐานะผูกระทําแทน กฟผ. ในสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
   (ข) ในกรณีการจายเงินคาซ้ือท่ีดิน  จะตองดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีจะซ้ือใหเรียบรอย 
   (ค) ในกรณีท่ีท่ีดินนั้นมีเง่ือนไขหามโอนในระยะเวลาท่ีกําหนด  
ใหจัดใหผูขายจัดทําหนังสือแสดงเจตนาสละการครอบครองตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธี
ปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา และหนังสือมอบอํานาจการจดทะเบียนโอนท่ีดิน พรอมท้ังใหผูขายสง
มอบเอกสารสิทธิ์หรือหลักฐานท่ีดินให กฟผ. ยึดถือไว  และในกรณีท่ีผูขายเปนผูจายคาธรรมเนียม
การโอนและคาภาษี ก็ใหหักเงินจํานวนดังกลาวจากเงินคาซ้ือท่ีดินดวย 
   (ง) ตรวจสอบบัตรประจําตัว หลักฐานการเปนเจาของหรือ 
ผูครอบครองท่ีดิน และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
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  (๒) ดําเนินการจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินนั้น 
  (๓) เม่ือ คจด. ไดจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินเรียบรอยแลว  
ใหจัดสงเอกสารเก่ียวกับการจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินและใบสําคัญท่ีเก่ียวของ 
ใหกองบัญชีเจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมท่ัวไป และจัดทํารายงานการจายเงินมัดจําคาซ้ือ
ท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดิน เสนอผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
   (ก) ผูชวยผูวาการกฎหมายและธรรมาภิบาล หรือผูอํานวยการฝาย
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานกฎหมายของสายงาน 
   (ข) ผูอํานวยการฝายท่ีรับผิดชอบงานดานท่ีดิน 
   (ค) ผูอํานวยการฝายบริหารการเงิน 
 
 ขอ   ๗๔ การจายเงินคาซ้ือท่ีดินหรือเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน  ใหจายใหเจาของหรือผู
ครอบครองท่ีดินแตละราย 
 
 ขอ   ๗๕ ใหกองบัญชีเจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมท่ัวไปตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจาย เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินหรือเงินคาซ้ือท่ีดินและใบสําคัญท่ีเก่ียวของท่ีไดรับจาก คจด.  
แลวรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกลาวนําสงแผนกบัญชีทรัพยสิน - ท่ีดินและกรรมสิทธิ์ในการใช
ท่ีดิน กองบัญชีบริหารทรัพยสินและวัสดุ ฝายบัญชี เพ่ือเก็บรักษาตอไป 
 

หมวด ๙ 
การจางท่ีปรึกษา 

 
 ขอ   ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกท่ีมีผูเขารวมเสนอราคา
ตั้งแต ๒ รายข้ึนไป  ใหดําเนินการโดยคํานึงถึงความคุมคาและวัตถุประสงคของงานจางท่ีปรึกษา
เปนสําคัญ โดยใหพิจารณาเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือหลายเกณฑก็ได ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ผลงานและประสบการณของท่ีปรึกษา  
  (๒)   วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  
  (๓)   จํานวนบุคลากรท่ีรวมงาน  
  (๔)   ขอเสนอทางดานการเงิน 
  (๕)   ขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษา  
  (๖)   เกณฑอ่ืนตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
   
 ขอ   ๗๗ ใหผู มีอํานาจอนุมัติการจางท่ีปรึกษาเปนผูพิจารณาตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจางท่ีปรึกษาแลวแตกรณี ดังตอไปนี้   ท้ังนี้  ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติ
ของตน     
  (๑) คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
  (๒) คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจางท่ีปรึกษา  
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  ท้ังนี้  เวนแตการจางท่ีปรึกษาท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. 
หรือของผูวาการ  ใหผูชวยผูวาการเปนผูตั้ง 
  ท้ังนี้ หากจะไมตั้งคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ก็ใหเสนอขออนุมัติ 
ผูวาการเปนกรณี ๆ ไป โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพ่ือประโยชนของ กฟผ. หรือไมทําให กฟผ.  
ตองเสียประโยชน 
 
 ขอ   ๗๘ การตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจางท่ีปรึกษาแตละคณะให
ประกอบดวยผูปฏิบัติงานอยางนอย ๓ คน 
  ประธานกรรมการจะตองเปนหัวหนากองหรือผูปฏิบัติงานระดับ ๑๐ ข้ึนไป 
  การตั้งกรรมการ ใหตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญจากหนวยงานท่ีจะจาง 
ท่ีปรึกษารวมเปนกรรมการดวยทุกครั้ง 
  ในการดําเนินการของคณะกรรมการ จะตองมีจํานวนกรรมการไมต่ํากวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท่ีไดตั้งไว จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไวได 
 
 ขอ   ๗๙ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ใหขอรายชื่อท่ีปรึกษาจากศูนยขอมูลท่ี
ปรึกษา กระทรวงการคลงั  ท้ังนี้ เวนแตในกรณีท่ีมีรายชื่อท่ีปรึกษาเพียงพอแลว 
 
 ขอ   ๘๐ เม่ือไดคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหเหลือนอยรายแลว   
ใหออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไมนอยกวา ๓ ราย เวนแตมีท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน 
๒ ซอง 
  (๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
  (๓) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคารวมมาในซองเดียว 
  การกําหนดใหยื่นขอเสนอโดยวิธีตาม (๓) ตองเปนงานในลักษณะท่ีไมมี 
ขอยุงยากทางเทคนิค และอาจคาดหมายผลงานท่ีจะไดรับวาจะไมแตกตางกันมากนัก 
  หนังสือเชิญชวนตามวรรคหนึ่งจะตองมีเง่ือนไขกําหนดใหชัดเจนดวยวา  
กฟผ. สงวนสิทธิท่ีจะตัดสิทธิผูเสนอราคารายใดท่ีปรากฏวามีผูปฏิบัติงาน กฟผ. เขาไปมีสวนรวม 
ท้ังในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงาน  ยกเวนในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานนั้นเขาไปมีสวนรวมท้ังในฐานะ
ผูกระทําการหรือผูรวมงานท่ี กฟผ. มีคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
 
 ขอ   ๘๑ คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หรือผูท่ีทําหนาท่ีจางท่ี ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหตรวจสอบดวยวาผูเสนอราคา 
แตละรายเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    
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   ในการตรวจสอบผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ใหตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคาแตละรายใน ๒ ระดับชั้น โดยตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคา ซ่ึงเปนการตรวจสอบทางตรง (ชั้นท่ี ๑) 
และในกรณีท่ีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลจะตองตรวจสอบรายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 
รายใหญของนิติบุคคลดังกลาวดวย ซ่ึงเปนการตรวจสอบทางออม (ชั้นท่ี ๒) 
   หากปรากฏวามีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
หรือกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผู เสนอราคาในการเสนอราคาในครั้งนั้น พรอมท้ังแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคารายดังกลาวทราบ    
  (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาท่ีคัดเลือกแลวทุกรายและ
จัดลําดับ 
  (๓) ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๑) ใหเลือกดําเนินการ
ดังนี้ 
   (ก) เปดซองขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีคะแนนขอเสนอ
ดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดลําดับท่ี ๑ ถึงลําดับท่ี ๓ และใหคะแนนขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษา 
แตละราย  แลวรวมคะแนนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาเขาดวยกัน ท่ีปรึกษารายใด
ไดคะแนนรวมสูงสุด  ใหเชิญท่ีปรึกษารายนั้นมาเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
    ในกรณีท่ีเจรจาไมไดผล ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปมาเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงท่ีเหมาะสม   หรือ 
   (ข) เปดซองขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีคะแนนขอเสนอ 
ดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดลําดับท่ี ๑ ถึงลําดับท่ี ๓  โดยถือเสมือนวาท้ัง ๓ ลําดับมีขอเสนอดานเทคนิค 
เทาเทียมกัน แลวเชิญท่ีปรึกษารายท่ีเสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
    ในกรณีท่ีเจรจาไมไดผล  ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคาตํ่า 
เปนลําดับถัดไปมาเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
  (๔) ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๒)  ใหเชิญท่ีปรึกษา 
ท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคา แลวเจรจาตอรองใหไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
   ในกรณีท่ีเจรจาไมไดผล ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิค 
ดีท่ีสุดรายถัดไปมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
  (๕) ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๓)  ใหคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ี
มีขอเสนอดานเทคนิคดีท่ีสุดไว  ๓  ราย  แลวเชิญท่ีปรึกษาดังกลาวท่ีมีขอเสนอดานราคาตํ่าสุดมา
เจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
   ในกรณีท่ีเจรจาไมไดผล ใหเชิญท่ีปรึกษารายถัดไปมาเจรจาตอรอง
จนกวาจะไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
  (๖) เม่ือเจรจาไดขอตกลงท่ีเหมาะสมแลว  ใหพิจารณารายละเอียดและ
เง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา 
  (๗) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมดวยความเห็นตอผูมีอํานาจ
อนุมัติการจางท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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  ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๑)  เม่ือผู มีอํานาจอนุมัติ 
การจางท่ีปรึกษาไดอนุมัติแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาท่ียังไมไดเปดซองใหแกท่ีปรึกษา 
รายอ่ืนท่ีไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
 
 ขอ   ๘๒ ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาตามขอ ๘๑ (๑) 
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุมัติการจางท่ีปรึกษาภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ี 
ไดรับแจง พรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของมาดวย เวนแตในกรณี 
เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ  ใหยื่นอุทธรณตอรองผูวาการ และ
สําเนาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หรือผูท่ีทําหนาท่ีจางท่ีปรึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก  เพ่ือทราบดวย 
  การวินิจฉัยอุทธรณของผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งใหถือเปนท่ีสุดสําหรับ 
การเสนอราคาในการจางท่ีปรึกษาในครั้งนั้น 
  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ ใหรับ
ผูเสนอราคารายท่ีอุทธรณกลับเขามาเปนผูเสนอราคาในการจางท่ีปรึกษาตอไป แตหากเห็นวาการ
ยกเลิกการจางท่ีปรึกษาครั้งนั้นจะเปนประโยชนแก กฟผ.  ใหผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
ยกเลิกได 
  หากผู เสนอราคาซ่ึงกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรมท่ีถูกตัดรายชื่อตามขอ ๘๑ (๑) ไมยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว ใหผูอํานวยการฝาย 
ข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือ 
จัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคา 
ท่ีถูกตัดรายชื่อเปนผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๘๓ เม่ือผูมีอํานาจตามขอ ๘๒ วรรคหนึ่ง ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณเสร็จแลว   
ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางแจงผลการอุทธรณใหผูเก่ียวของดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูยื่นอุทธรณเพ่ือทราบ 
  (๒) คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก หรือผู ท่ี ทําหนา ท่ี 
จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก    
  (๓) ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณซ่ึงกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหแจงฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อเปนผูท้ิงงาน 
   ในกรณีผูพิจารณาเรื่องอุทธรณเปนผูปฏิบัติงานชั้นผูชวยผูอํานวยการ
ฝายลงมา การสงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอผานผูอํานวยการ
ฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือ
จัดจาง  
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 ขอ   ๘๔ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้  
  (๑) เปนการจางเพ่ือทํางานตอเนื่องจากงานท่ีท่ีปรึกษาไดทําไวแลว 
หรือกําลังทําอยู 
  (๒) เปนการจางในกรณีท่ีทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานท่ีจะใหบริการ
ตามท่ีตองการมีจํานวนจํากัดไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก 
  (๓) เปนการจางท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกงาน 
 
 ขอ   ๘๕ คณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง หรือผูท่ีทําหนาท่ีจางท่ีปรึกษา 
โดยวิธีตกลง มีหนาท่ีดังนี้    
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับบริการ 
ท่ีจะจางและเจรจาตอรองราคา 
  (๓) พิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา 
  (๔) เ ม่ือดํา เนินการเสร็จแลว  ให เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น 
ตอผูมีอํานาจอนุมัติการจางท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
 ขอ   ๘๖ การจางท่ีปรึกษาโดยปกติใหทําเปนสัญญาจางท่ีปรึกษา เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  
  (๑) การจางท่ีปรึกษาท่ีมีคาจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา   
  (๓) ผูมีอํานาจอนุมัติการจางท่ีปรึกษาเห็นสมควร 
 
 ขอ   ๘๗ ในการจางท่ีปรึกษาจะกําหนดใหมีเง่ือนไขการปรับในกรณีมีการสงมอบงาน
ลาชาหรือเง่ือนไขการประกันผลงานก็ได โดยใหระบุไวในสัญญา 
 
 ขอ   ๘๘ การจายเ งินลวงหนาใหแก ท่ีปรึกษาจะกระทํามิได  เวนแต ในกรณี 
มีความจําเปนใหจายไดไมเกินรอยละ ๓๕ ของคาจางตามสัญญา 
  การจายเงินลวงหนาตามวรรคหนึ่ง  ท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคาร 
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศท่ี กฟผ. เชื่อถือเปนผูคํ้าประกัน
เงินจํานวนนั้นตามสกุลเงินท่ี กฟผ. ไดจายไป  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ไมตองจัดใหมีการคํ้าประกัน 
  (๑) ท่ีปรึกษาเปนสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา  หรือ 
  (๒) การจายเงินลวงหนาท่ีมีคาจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหเสนอรองผูวาการ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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 ขอ   ๘๙ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยในประเทศ จะตองมีเง่ือนไขระบุใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศรับผิดในหนี้ท่ีคํ้าประกัน  โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจาก
คูสัญญากอน และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศยังคง
ผูกพันในความรับผิดนั้น แมว า  กฟผ. จะไดผอนเวลาชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศผูคํ้าประกัน 
 
 ขอ   ๙๐ ในกรณีการจางท่ีปรึกษาท่ีไดรวมเงินคาภาษีในราคาสัญญา  ใหใชราคาตาม
สัญญาเปนฐานในการคํานวณเงินคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาหรือเงินประกันผลงานตามขอ ๘๗  
หรือเงินจายลวงหนาตามขอ ๘๘ 
 
 ขอ   ๙๑ การเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย การเชาซ้ือสังหาริมทรัพย และการลี
สซ่ิง (Leasing)  ใหหนวยงานท่ีมีความประสงคพิจารณาดําเนินการไดโดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ซ้ือตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ โดยอนุโลม 
 
 ขอ   ๙๒  การประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติการจัดซ้ือจัดจางแลว 
ใหประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ กฟผ.  
 
 ขอ   ๙๓  จัดใหมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุ ตามหลักเกณฑท่ีรองผูวาการกําหนด 

 
หมวด ๑๐ 

การลงโทษผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๙๔ กรณีท่ีพบวามีผูเสนอราคา คูสัญญา ท่ีปรึกษา หรือผูรับจางชวงท่ี กฟผ. 
อนุมัติใหรับชวงงาน  ซ่ึงดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมทําสัญญาภายในเวลา 
ท่ี กฟผ. กําหนดโดยไมมีเหตุผลสมควร 
  (๒) คูสัญญา ท่ีปรึกษา หรือผูรับจางชวงท่ี กฟผ. อนุมัติใหรับชวงงาน 
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาโดยไมมีเหตุผลสมควร 
  (๓) พัสดุท่ีซ้ือหรืองานท่ีจางเกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในสัญญาและไมไดรับการแกไขใหถูกตอง หรือพัสดุท่ีซ้ือหรืองานท่ีจางไมไดมาตรฐาน หรือวัสด ุ
ท่ีใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญา  ทําใหงานบกพรองเสียหาย 
อยางรายแรง 
  (๔) เม่ือปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษามีขอบกพรอง 
ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก กฟผ. อยางรายแรง 
  (๕) ดําเนินการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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  ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของทํารายงานเสนอผูอํานวยการฝาย
ข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือ 
จัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือแจงผูเสนอราคา  คูสัญญา  ท่ีปรึกษา หรือผูรับจางชวงท่ี กฟผ. อนุมัติให
รับชวงงาน  แลวแตกรณี  ซ่ึงจะถูกลงโทษสั่งการใหเปนผูท้ิงงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง   พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี)  
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   ท้ังนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายใน
กําหนดเวลา จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียง
ฝายเดียว 
  หากผูจะถูกลงโทษไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร หรือ 
ไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอกับผูท่ีจะ
ถูกลงโทษได  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการ
บังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ 
กฟผ. สั่งการใหเปนผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๙๕ ในการดําเนินการซ้ือหรือจางหรือจางท่ีปรึกษาตามระเบียบนี้  หากมีเหตุอัน
ควรสงสัยปรากฏในภายหลังวาผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย  ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 
ท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม แลวทําเรื่องเสนอผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือ 
แจงเหตุท่ีสงสัยไปยังผูเสนอราคาท่ีถูกสงสัยทราบทางไปรษณียลงทะเบียน  เพ่ือเปดโอกาสใหผูเสนอ
ราคาท่ีถูกสงสัยชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายใน ๑๕ 
วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  ท้ังนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา จะถือวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
  หากผูเสนอราคาท่ีถูกสงสัยไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร 
หรือไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอ 
กับผูท่ีจะถูกลงโทษได ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๙๖ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงาน ถาการกระทําดังกลาวเกิดจาก
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลนั้น  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝาก
การบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง จัดทําหนังสือแจงบุคคลดังกลาวซ่ึงจะถูกลงโทษสั่งการให
เปนผูท้ิงงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง 
พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   
ท้ังนี้ โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะ
พิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
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  หากผูจะถูกลงโทษไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร  หรือ 
ไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอกับผูท่ีจะ
ถูกลงโทษได  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝาก 
การบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูท้ิงงาน  
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงาน  ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึง
นิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร  หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานดวย 
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงาน  ใหคําสั่งดังกลาวมีผล
ไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาซ่ึงมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 
 ขอ   ๙๗ ในกรณีการจางท่ีปรึกษา หากตรวจสอบแลวปรากฏวาผลจากการปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ กฟผ. อยางรายแรง  
ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของทํารายงานเสนอผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือแจง 
ท่ีปรึกษาซ่ึงจะถูกลงโทษสั่งการใหเปนผูท้ิงงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน   เพ่ือเปดโอกาสให 
ผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลหรือขอเท็จจริงพรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ  (ถามี)  ภายใน 
๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   ท้ังนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา  
จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
  หากท่ีปรึกษาไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร หรือไมสามารถ
แสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอกับท่ีปรึกษาได   
ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา
หนวยงานจัดซ้ือจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการ
ใหเปนผูท้ิงงาน 
 
 ขอ   ๙๘ ใหผูชวยผูวาการจัดซ้ือจัดจางและบริการมีอํานาจลงนามประกาศ กฟผ.   
สั่งการใหเปนผูท้ิงงาน 
  กรณีท่ีมีการลงนามประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูท้ิงงานแลว ใหฝายจัดซ้ือ
จัดจางและบริหารพัสดุจัดทําหนังสือแจงผูถูกลงโทษใหเปนผูท้ิงงานเพ่ือทราบประกาศ กฟผ. 
ดังกลาวพรอมท้ังแจงสิทธิในการอุทธรณใหผูท้ิงงานทราบดวย 
 
 ขอ   ๙๙ หามดําเนินการซ้ือหรือจางหรือจางท่ีปรึกษากับผูท้ิงงานของ กฟผ. หรือผูท้ิง
งานท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตจะได
มีการสั่งเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานแลว   
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  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน 
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาใหแก กฟผ. ได   แตถาตอมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น 
ถูกสั่งใหเปนผูท้ิงงาน  ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการ
จางหรือการจาง ท่ีปรึกษา  เ พ่ือตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่ อผู มีสิทธิ ได รับ 
การคัดเลือก หรือยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา หรือยกเลิกการจางท่ีปรึกษา หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางหรือจางท่ีปรึกษาท่ีไดดําเนินการกอนการสั่งเปนผูท้ิงงาน  เวนแต 
ในกรณีท่ีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ  ใหเสนอรองผูวาการ 
  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองเห็นวาจะเปนประโยชนแก กฟผ. 
จะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการสอบ
ราคาหรือประกวดราคา หรือจะไมยกเลิกการจางท่ีปรึกษา หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือ
หรือจางหรือจางท่ีปรึกษาท่ีไดดําเนินการกอนการสั่งเปนผูท้ิงงานก็ได 
 

หมวด ๑๑ 
การอุทธรณ 

 
 ขอ ๑๐๐ ผูซ่ึงไดยื่นขอเสนอเพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจางกับ กฟผ. มีสิทธิอุทธรณเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจาง  ในกรณีท่ีเห็นวา กฟผ. มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
ขอบังคับ กฟผ. วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรงหรือ
ระเบียบนี้  เปน เหตุใหตนไม ได รับการประกาศผลเปนผู ชนะหรือไม ได รับการคัดเลือก 
เปนคูสัญญากับ กฟผ. 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ  
  ในหนังสืออุทธรณตามวรรคหนึ่ง ตองใชถอยคําสุภาพ โดยระบุขอโตแยง
และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปดวย 
 
 ขอ ๑๐๑ ใหผูมีสิทธิอุทธรณยื่นอุทธรณตอ กฟผ. ภายใน ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับแจง
หรือวันประกาศผลของ กฟผ. แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน 
 
 ขอ ๑๐๒ การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือ
จัดจางพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ  
ในกรณีท่ีเห็นดวยกับอุทธรณก็ใหทําความเห็นเสนอตอผูวาการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
ตามความเห็นนั้นใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจางไมเห็นดวยกับอุทธรณ
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือผูวาการพิจารณาแลวไมเห็นดวยตามความเห็นในวรรคหนึ่ง ใหสง
เรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ กฟผ. ซ่ึงผูวาการแตงตั้ง ภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ี
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง  
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  เม่ือไดรับเรื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจางหรือจาก 
ผูวาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับเรื่องดังกลาว หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว โดยขออนุมัติ
ผูวาการ และแจงใหผูอุทธรณและผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกทราบ 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงข้ึนและมีผลตอ
การจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสรุปเรื่องเพ่ือเสนอผูวาการ
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพ่ือสั่งใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการใหมีการจัดซ้ือจัดจางใหมหรือเริ่มจากข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผล
ตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหสรุปเรื่องเพ่ือเสนอผูวาการพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน หากผูวาการเห็นชอบใหทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป   
  การวินิจฉัยของผูวาการใหเปนท่ีสุด 
  การอุทธรณการจัดซ้ือจัดจางท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการ กฟผ. ใหรายงาน
ผลการพิจารณาอุทธรณตอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ 
  การอุทธรณ ไมเปนเหตุใหระงับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ  เวนแตผูวาการจะเห็นสมควรใหระงับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว 
  ท้ังนี้ การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางหรือขอตกลงเปนหนังสือจะกระทํา
ไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามขอ ๑๐๑ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ 
เม่ือผูวาการวินิจฉัยใหทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปได  เวนแตการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษท่ีไมมีการ
แขงขัน หรือมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
 
 ขอ ๑๐๓ ใหมี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” ประกอบดวย 
  (๑)   ผูชวยผูวาการของหนวยงานผูใชงาน   เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  ผูอํานวยการฝายกฎหมายหรือผูแทน เปนกรรมการ  
  (๓)   ผูอํานวยการฝายท่ีรับผิดชอบ  เปนกรรมการ 
   หนวยงานจัดซ้ือจัดจาง 
   หรือท่ีรับฝากการบังคับบัญชา 
   หนวยงานจัดซ้ือจัดจางหรือผูแทน 
  (๔)   ผูอํานวยการฝายของหนวยงานผูใชงาน เปนกรรมการ 
   หรือผูชวยผูอํานวยการฝาย และเลขานุการ 
   ของหนวยงานผูใชงานหรือผูแทน   
    ท้ังนี้  กรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือ
จัดจางครั้งนั้น 
  มติของคณะกรรมการให ถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
  กรรมการคนใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยง
ไวดวย 
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 ขอ ๑๐๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)   พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูวาการ 
  (๒)   มีอํานาจเรียกใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือ 
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
  (๓)   มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ แทนได 
 

หมวด ๑๒ 
คณะกรรมการบริหารสัญญา 

 
 ขอ ๑๐๕ ใหรองผูวาการมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา 
ตามความเหมาะสม 
     ใหคณะกรรมการบริหารสัญญาประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซ่ึงแตงต้ังจากผูปฏิบัติงาน โดยใหคํานึงถึงลักษณะงาน หนาท่ี 
และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ 
          ใหคณะกรรมการบริหารสัญญามีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้  
  (๑) ติดตามและบริหารจัดการใหคูสัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 
  (๒) ติดตามและวิเคราะหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประสานงานกับ
คูสัญญาในการแกไขปญหา ชําระคาปรับ คาความเสียหาย หรือคาชดเชย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
ผิดเง่ือนไขในสัญญา 
  (๓) ตรวจสอบความเสียหายของพัสดุท่ีซ้ือหรืองานท่ีจางกับหนวยงาน
ผูใชงานกอนคืนหลักประกันสัญญา 
  (๔) รายงานปญหาและอุปสรรคตอผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
ตอไป  
  (๕) รายงานผลการดําเนินงานตอผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา 
 

หมวด ๑๓ 
การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 

 
 ขอ ๑๐๖ การแก ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  ใหกระทําได เฉพาะในกรณีจํา เปน 
เพ่ือประโยชนของ กฟผ.  หรือไมทําให กฟผ. ตองเสียประโยชน  
  การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีมิใชกรณีดังกลาวขางตน ใหนําเสนอผูวาการ
เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ กฟผ. 
 
 ขอ ๑๐๗ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีเปนการเพ่ิมเติมรายการในงบลงทุนท่ีไดรับ
อนุมัติไวแลว จะดําเนินการไดเม่ือไดดําเนินการดานงบประมาณเรียบรอยแลว 
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 ขอ ๑๐๘ การดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือ
หนวยงานท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในสวนท่ีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ ชี้แจง
เหตุผลความจําเปน  รายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลง  และประโยชนท่ี กฟผ. จะไดรับ (ถามี)  
โดยจัดทําแบบพิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา เสนอผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติในหลักการใหคูสัญญาดําเนินการไปกอนได 
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุด
ของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง  
โดยใหกระทําไดสําหรับสัญญาท่ีอยูในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน  และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา   
ราคารวมของสัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงแลวจะตองไมเกินวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  การดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีผูมีอํานาจไดอนุมัติหรืออนุมัติ 
ในหลักการในตนเรื่องแลว  ใหไดรับยกเวนไมตองจัดทําแบบพิมพดังกลาว 
 
 ขอ ๑๐๙ ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๐๘  มีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  
ในกรณีดังตอไปนี้       
  (๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของ
พัสดุ  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายละเอียดดานเทคนิคของงานจาง  หรือการแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ  ซ่ึงไมมีผลกระทบทําใหราคาสัญญานั้นสูงข้ึน 
  (๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางการคา (Commercial Part)
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ซ่ึงไมมีผลให กฟผ. เสียประโยชน 
  (๓) การขยายกําหนดเวลาสงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรืองานจางเดิม 
อันเนื่องจากเหตุจําเปนของ กฟผ. และระยะเวลาท่ีขยายนั้นตองไมเกินระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุ
ดังกลาว 
  (๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี 
  (๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนพัสดุ หรือปริมาณงานซ่ึงมีสภาพและ
ประเภทของงานเชนเดียวกับงานเดิม  โดยใชราคาตอหนวยซ่ึงระบุไวชัดแจงในสัญญานั้นแลว หรือ
ราคาตอหนวยท่ีคํานวณไดโดยใชการเปรียบเทียบจากฐานราคาเดิมท่ีมีระบุไวในสัญญานั้นแลว   
ท้ังนี้  ราคาท่ีเปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๓๐ ของราคาสัญญาเดิม 
   ในกรณีการแก ไขเปลี่ ยนแปลงสัญญาตามวรรคหนึ่ ง ท่ีราคา
เปลี่ยนแปลงรวมกันแลวเกินรอยละ ๓๐ ของราคาสัญญาเดิม  หากราคาสัญญาเดิมรวมกับราคา 
ท่ีเปลี่ยนแปลงแลวอยูในอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางของผูใด  ใหเสนอผูนั้นพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ 
ขออนุมัติผูวาการ  
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  (๖) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันมีผลกระทบทําใหราคาสัญญา
เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑดังนี้ 
   (ก) ราคาเปลี่ยนแปลงรวมท้ังสิ้นไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  หรือ   
   (ข) ราคาเปลี่ยนแปลงครั้งละไมเกิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท ท้ังนี้ 
ราคา ท่ี เปลี่ ยนแปลงรวมกันแลวตองไม เ กินรอยละ ๒๐  ของราคาสัญญาเดิม ท่ี ไม เ กิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาท่ีเปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคา 
สัญญาเดิมท่ีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ขอ ๑๑๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามขอ ๑๐๙ ตองอยูภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
  (๑) ตองไมมีผลใหขยายกําหนดเวลาสงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรือ 
งานจางเดิม  เวนแตเปนการขยายกําหนดเวลาท่ีอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๐๙ (๓) 
  (๒) ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุหรืองานจาง  
พัสดุหรืองานจางท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองเปนพัสดุหรืองานจางท่ีเก่ียวเนื่อง 
กับพัสดุหรืองานจางตามสัญญาเดิม 
  ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมเติมรายการพัสดุหรืองานจางตามหลักเกณฑในวรรคหนึ่ง 
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณากําหนดระยะเวลาสงมอบของพัสดุหรืองานจางท่ีเพ่ิมเติมไดตาม 
ความเหมาะสม   ท้ังนี้  ระยะเวลาสงมอบของพัสดุหรืองานจางท่ีเพ่ิมเติมตองไมเปนผลใหขยาย
กําหนดเวลาสงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรืองานจางเดิม 
 
 ขอ ๑๑๑  เม่ือไดรับอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามขอ ๑๐๙ แลว ใหหนวยงาน
ท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีเปนสัญญาตางประเทศของงานโครงการ หรือสัญญา 
ในประเทศ  ใหดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ดําเนินการดานงบประมาณ  และตรวจสอบการวางหนังสือ 
คํ้าประกัน (ถามี) 
   (ข) ดําเนินการทําขอผูกพันโดยใหผู มี อํานาจอนุมัติการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาเปนผูลงนามทําขอผูกพัน  แตในกรณีการลงนามทําขอผูกพันท่ีอยูในอํานาจของ
ผูวาการ และราคาสัญญาเปลี่ยนแปลงเกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอรองผูวาการลงนาม  
   (ค) ตรวจสอบการเสียคาอากรแสตมปหรือตีตราสาร (ถามี) 
   (ง) จัดทําแบบพิมพแจงรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา แจงหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือหนวยงานบริหาร
สัญญา เพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลในระบบงาน ERP ใหถูกตองตอไป 
   (จ) แจงผูเก่ียวของ  
  (๒) ในกรณีท่ีเปนสัญญาตางประเทศท่ีมิใชงานโครงการ  ใหสงเรื่องให
หนวยงานจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนผูทําสัญญานั้นเพ่ือดําเนินการตาม (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ) ตอไป 
 
 ขอ ๑๑๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานอกจากท่ีกลาวในขอ ๑๐๙  ใหผูปฏิบัติงาน
ตามขอ ๑๐๘ (๑) มีอํานาจอนุมัติในหลักการใหคูสัญญาดําเนินการไปกอนได 
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 ขอ ๑๑๓ เม่ือไดรับอนุมัติในหลักการใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตาม 
ขอ ๑๑๒ แลว  ใหหนวยงานท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสงเรื่องใหคณะกรรมการตามขอ ๑๑๔ 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ขอ ๑๑๔ ใหมี  “คณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา”  ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนหนวยงานท่ีขอแกไข  เปนประธานกรรมการ 
   เปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๒) ผูแทนหนวยงานท่ีกําหนดรายละเอียด เปนกรรมการ 
   คุณลักษณะเฉพาะ และหรือผูแทนหนวยงาน 
   ผูใชงาน หรือผูแทนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ในการออกแบบ และหรือผูแทนหนวยงาน 
   ท่ีควบคุมงาน  
  (๓) ผูแทนหนวยงานกฎหมาย เปนกรรมการ 
  (๔) ผูแทนหนวยงานบัญชี เปนกรรมการ 
  (๕) ผูแทนหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง เปนกรรมการ 
  (๖) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถามี) เปนกรรมการ 
  ในกรณีเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือขาย ใบสั่งซ้ือ หรือขอตกลงเปน
หนังสือท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย ท่ีมิใชงานโครงการ ใหมีผูแทนหนวยงานพัสดุรวมเปนกรรมการดวย 
  การต้ังผูแทนหนวยงานดังกลาว  ใหเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาชั้น
ผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
  ในกรณีจําเปนตองมีการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานั้นอีก โดยปกติ
ใหใชคณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาชุดเดิม 
 
 ขอ ๑๑๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญามีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
  (๒) พิจารณารายละเอียดท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
  (๓) ตอรองราคาและเง่ือนไขตาง ๆ กับคูสัญญา   
  (๔) ประสานงานกับหนวยงานผูใชงานหรือหนวยงานท่ีควบคุมงาน 
คลังพัสดุ  และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๕) เสนอผลการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  และผลการเจรจา
ตอรอง พรอมท้ังความเห็นใหหนวยงานดังตอไปนี้เพ่ือดําเนินการตามขอ ๑๑๖ ตอไปโดยเร็วท่ีสุด 
แตอยางชาภายใน ๔๕ วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับเรื่องตามขอ ๑๑๓ 
   (ก) หนวยงานท่ีขอแก ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สําหรับกรณี 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตางประเทศของงานโครงการ  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ในประเทศ 
   (ข) หนวยงานจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนผูทําสัญญานั้น  สําหรับกรณี 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตางประเทศท่ีมิใชงานโครงการ 
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   ในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  
ใหประธานกรรมการชี้แจงเหตุผลเสนอผูบังคับบัญชาชั้นผูชวยผูวาการข้ึนไป เพ่ือพิจารณาใหขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกไดคราวละไมเกิน ๓๐ วัน 
  (๖) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 ขอ ๑๑๖ เม่ือหนวยงานตามขอ ๑๑๕ (๕) (ก) และ (ข) ไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการดานงบประมาณ และตรวจสอบการวางหนังสือคํ้าประกัน  
(ถามี) 
  (๒) เสนอผูปฏิบัติงานตามขอ ๑๑๗ เ พ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๓) ดําเนินการทําขอผูกพันโดยใหผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๑๗ เปนผูลง
นามทําขอผูกพัน  แตในกรณีการลงนามทําขอผูกพันท่ีอยูในอํานาจของผูวาการ และราคาสัญญา
เปลี่ยนแปลงเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอรองผูวาการลงนาม 
  (๔) ตรวจสอบการเสียคาอากรแสตมปหรือตีตราสาร (ถามี) 
  (๕) จัดทําแบบพิมพแจงรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา แจงหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือหนวยงานบริหาร
สัญญา เพ่ือดําเนินการแกไขขอมูลในระบบงาน ERP ใหถูกตองตอไป สําหรับกรณีหนวยงานตาม 
ขอ ๑๑๕ (๕) (ก) 
  (๖) แจงผูเก่ียวของ 
 
 ขอ ๑๑๗  ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๑) กรณีการขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุท่ีเกิดจาก 
กฟผ. หรือหนวยงานของรัฐ หรือเหตุท่ีเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิด 
ตามกฎหมาย  ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางสําหรับสัญญาท่ีอยูภายในวงเงินอํานาจ
อนุมัติของตน  แตในกรณีท่ีคณะกรรมการ กฟผ. หรือผูวาการ เปนผูอนุมัติการซ้ือหรือการจาง 
ครั้งนั้น ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ  
  (๒) กรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซ่ึงมีผลใหตองงดหรือลดคาปรับ
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากเหตุตาม (๑) 
   (ก) ถาวงเงินงดหรือลดคาปรับไมเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาทหรือ 
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง ใหเสนอขออนุมัติผูชวยผูวาการ  
   (ข) ถาวงเงินงดหรือลดคาปรับเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือไมเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ  เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
กฟผ. เปนผูอนุมัติการซ้ือหรือการจางครั้งนั้น  ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ.  
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  (๓) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานอกจากท่ีกลาวใน (๑) และ (๒)  
ใหเสนอผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ หรือเสนอผูปฏิบัติงานตาม (๔) 
   (ก) ผูอํานวยการฝาย  สําหรับกรณีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงครั้งละ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ข) ผูชวยผูวาการ  สําหรับกรณีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงครั้งละ 
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ค) รองผูวาการ สําหรับกรณีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงครั้งละ 
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ง) ในกรณีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงครั้งละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
   ท้ังนี้   ราคาท่ีเปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไมเ กินรอยละ ๓๐  
ของราคาสัญญาเดิม 
   ในกรณีท่ีราคาเปลี่ยนแปลงรวมกันแลวเกินรอยละ ๓๐ ของราคา
สัญญาเดิม หากราคาสัญญาเดิมรวมกับราคาเปลี่ยนแปลงแลวอยูในอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือ 
การจางของผูใด ใหเสนอผูนั้นพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  เวนแตกรณีท่ีอยูใน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
  (๔) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๓) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือ
การจาง   ท้ังนี้ สําหรับสัญญาท่ีอยูในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา  
ราคารวมของสัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงแลวจะตองไมเกินวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  (๕) ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเปนผูมี
อํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น 
 
 ขอ ๑๑๘ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันมีผลใหราคาสัญญาเพ่ิมข้ึนครั้งละเกิน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหนวยงานท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญารายงานคณะกรรมการ กฟผ. 
เพ่ือทราบ  
 
 ขอ ๑๑๙ เม่ือมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีตกลงไว
แลวในหนังสือสนองรับราคากอนลงนามสัญญา  ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางแกไขเปลี่ยนแปลงได
เทาท่ีไมขัดกับสาระสําคัญของขอกําหนดหรือเง่ือนไขการซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การเชา  
การเชาซ้ือ การลีสซ่ิง ในครั้งนั้น  สวนการดําเนินการใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตการแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณีท่ีตองเสนอคณะกรรมการพิจารณาแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือคณะกรรมการ 
ท่ีเรียกชื่ออ่ืนแตมีหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการดังกลาว เปนผูพิจารณา 
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 ขอ ๑๒๐ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามหมวด ๑๓ มีอํานาจ
อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไดในวงเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน ๑ เทาของราคาสัญญาเดิม และใน
กรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีราคาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเกินกวารอยละ ๕๐ ของราคาสัญญา
เดิม  ตองชี้แจงเหตุผลและเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น  เวนแตกรณี 
ท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
 

หมวด ๑๔ 
การรับ การคืน หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

 

สวนท่ี ๑ 
การรับหลักประกันซอง 

 
 ขอ ๑๒๑ การรับหลักประกันซอง ใหออกหลักฐานดังตอไปนี้ แลวแตกรณี ใหแกผูเขา
ประกวดราคา   
  (๑) “ใบเสร็จรับเงิน” ตามแบบท่ีรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) 
กําหนด สําหรับการรับหลักประกันซองท่ีเปนเงินสด ดราฟท เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็ค 
ท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย 
  (๒) “ใบรับหลักประกัน”  ตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา สําหรับการรับหลักประกันซองท่ีเปนอยางอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๑) 
  หลักเกณฑการเบิก การใช  การเ ก็บรักษา และอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวกับ 
ใบรับหลักประกัน ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรับและการจายเงิน โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๒๒ ใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตรวจหลักประกันซองของผู
เขาประกวดราคา เม่ือเห็นวาถูกตอง ใหออกหลักฐานการรับหลักประกันซองตามหลักเกณฑ 
ในขอ ๑๒๑ ใหแกผูเขาประกวดราคา 
  การลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  ใหกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาลงลายมือชื่อผูรับเงินและแทนหัวหนาแผนกเงินสดรับ หรือหัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน 
ในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 
  การลงลายมือชือ่ในใบรับหลักประกัน  ใหกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาลงลายมือชื่อผูรับหลักประกันซอง  
 
 ขอ ๑๒๓ เม่ือพนกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแลว ใหคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคาสงมอบหลักประกันซอง พรอมท้ังใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับหลักประกันซ่ึง
คงเหลืออยูในเลม ใหหนวยงานการเงินเพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ขอ ๑๒๔ เม่ือหนวยงานบัญชีและการเงินไดรับหลักประกันซอง พรอมท้ังแบบพิมพ
ตามขอ ๑๒๓ แลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ใหหัวหนาแผนกข้ึนไปของหนวยงานบัญชีและการเงินลงลายมือชื่อ
กํากับไวในสําเนาแบบพิมพดังกลาวทุกฉบับท่ีไดออกใหแกผูเขาประกวดราคาแลว เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการรับมอบหลกัประกันซองจากคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา   
  (๒) นําหลักประกันซองท่ีเปนเงินสด  ดราฟท  เช็คท่ีธนาคารรับรอง  หรือ
เช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย  เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ กฟผ. โดยเร็วท่ีสุด 
  (๓) เก็บรักษาหลักประกันซองท่ีเปนอยางอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน (๒)  
ไวท่ีหนวยงาน 
  (๔) ในกรณีท่ีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรบั 
 

สวนท่ี ๒ 
การรับหลักประกันสัญญา 

 
  ขอ ๑๒๕ ในกรณีท่ีหนวยงานจัดซ้ือจัดจางไดรับหลักประกันสัญญาเปนเงินสด ดราฟท 
เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย ใหแจงคูสัญญานําหลักประกันไปวางท่ี
หนวยงานการเงิน  พรอมท้ังแจงยอดหลักประกันใหหนวยงานดังกลาวทราบ 
  เม่ือหนวยงานการเงินไดรับหลักประกันสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหตรวจสอบ
ความถูกตองและออก “ใบเสร็จรับเงิน” ตามแบบท่ีรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 
ใหแกคูสัญญาเพ่ือเปนหลักฐานในการรับหลักประกัน 
 
 ขอ ๑๒๖ ในกรณีท่ีหนวยงานจัดซ้ือจัดจางไดรับหลักประกันสัญญาเปนอยางอ่ืน
นอกจากท่ีกลาวในขอ ๑๒๕ แลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีเปนหลักประกันสัญญาของสัญญาในประเทศ 
   (ก) ตรวจสอบความถูกตองของหลักประกันสัญญานั้น  และเม่ือ
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหสงหนวยงานการเงินเพ่ือจัดทําใบรับหลักประกันตามแบบพิมพท่ีกําหนด 
ในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหาใหแกคูสัญญา เพ่ือเปนหลักฐานในการรับหลักประกันสัญญา                                                                  
    การลงลายมือชื่อในใบรับหลักประกัน ใหหัวหนาแผนกข้ึนไป
ของหนวยงานบัญชีและการเงิน หรือผูท่ีผูอํานวยการฝายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานบัญชีและ
การเงิน มอบหมาย  ลงลายมือชื่อผูรับหลักประกันสัญญา 
   (ข) ในกรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ  
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  (๒) ในกรณีเปนหลักประกันสัญญาของสัญญาตางประเทศ ใหสงหนวยงาน
กฎหมายเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบความถูกตองของหลักประกันสัญญานั้น และเม่ือ
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหสงกองบริหารจัดการทางการเงินเพ่ือดําเนินการตอไป และสําเนาเรื่อง 
ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง และหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี 
   (ข) ในกรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรบั 
 
 ขอ ๑๒๗ ในกรณีท่ีคูสัญญาแจงความประสงคเปนหนังสือจะขอใชหลักประกันซอง 
ท่ีเปนเงินสด ดราฟท เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย เปนหลักประกันสัญญา 
ก็ใหกระทําได  และในกรณีท่ีเงินสด  ดราฟท  เช็คท่ีธนาคารรับรอง  หรือเช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย  
นั้นไมเพียงพอ  คูสัญญาจะตองนําหลักประกันมาวางเพ่ิมเติมใหครบตามท่ีกําหนดไวในสัญญา                                                
 

สวนท่ี ๓ 
การคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

 
 ขอ ๑๒๘ การคืนหลักประกันซองใหแกผูเขาประกวดราคา  ใหหนวยงานการเงิน
ดําเนินการคืนโดยเร็วท่ีสุด ตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) กรณีผูเขาประกวดราคารายท่ี กฟผ. ไมไดตกลงซ้ือหรือจาง  ใหคืน
เม่ือไดรับแจงจากหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง 
  (๒) กรณีผูเขาประกวดราคารายท่ี กฟผ. ตกลงซ้ือหรือจาง  ใหคืนเม่ือ 
กฟผ. ไดยอมรับหลักประกันสัญญาแลว 
 
 ขอ ๑๒๙ การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา ใหหนวยงานบัญชีและการเงิน 
หรือกองการเงิน  หรือกองบริหารจัดการทางการเงิน  ดําเนินการคืนเม่ือคูสัญญาดังกลาวพนจาก 
ขอผูกพันตามเง่ือนไขในสัญญาแลว 
 
 ขอ ๑๓๐ การดําเนินการคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหหนวยงาน
บัญชีและการเงิน หรือกองการเงิน ปฏิบัติดังนี้                        
  (๑) ในกรณีท่ีผูมีอํานาจกระทําในนามของผูเสนอราคามาติดตอขอรับ
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ณ ท่ีทําการของ กฟผ.  ใหตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจ
หรือหลักฐานอ่ืนใหถูกตองกอนคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา 
   ในกรณีท่ีผูมาติดตอขอรับหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  
เปนบุคคลอ่ืนนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหคืนไดเฉพาะหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
ท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
เทานั้น    
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  (๒) ในกรณีหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเปนหนั งสื อ 
คํ้าประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ถาผูเสนอราคา
หรือคูสัญญาไมมาติดตอขอรับหลักประกันดังกลาวภายใน  ๑๐  วันนับตั้งแตวันท่ีผูเสนอราคาหรือ
คูสัญญามีสิทธิไดรับหลักประกันคืน ใหสงหนังสือคํ้าประกันนั้นคืนใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา 
ทางไปรษณียลงทะเบียน  แตในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาอยูตางประเทศและหนังสือ 
คํ้าประกันนั้นออกโดยธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศ  
ใหสงหนังสือคํ้าประกันคืนธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ในประเทศดังกลาว  และแจงหรือสงสําเนาหนังสือนําสงหนังสือคํ้าประกันนั้น ๆ ใหผูเสนอราคาหรือ
คูสัญญาท่ีอยูตางประเทศทราบ 
   ในกรณีท่ีไมอาจสงคืนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาได ใหสงหนังสือคํ้าประกัน
ดังกลาวใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกัน 
 

หมวด ๑๕ 
การควบคุมพัสดุ 

 

สวนท่ี ๑ 
การควบคุมพัสดุและการบริหารพัสดุ 

 
 ขอ ๑๓๑ การควบคุมพัสดุและการบริหารพัสดุ ใหปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม  ยกเวนการใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ การยืมพัสดุจาก
หนวยงานภายนอก และการตรวจสอบพัสดุสาํรองคลังประจําป 
 

สวนท่ี ๒ 
การตรวจสอบพัสดุสํารองคลัง 

 
 ขอ ๑๓๒ ใหผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือ
หัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ ประกอบดวยผูปฏิบัติงานจากหนวยงานพัสดุและหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชผูรับผิดชอบพัสดุ  
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุสํารองคลัง ดังนี้  
  (๑) เชื้อเพลิงอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๒) พัสดุสํารองคลังอ่ืนอยางนอย ๒ ปตอ ๑ ครั้ง เวนแตแบบพิมพ 
ท่ีไมมีระเบียบกําหนดหลักเกณฑการควบคุมไวเปนการเฉพาะ ไมตองตรวจสอบ 
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 ขอ ๑๓๓   ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบตามขอ ๑๓๒ ปรากฏวามีพัสดุสํารองคลังขาด
หรือเกินจํานวน ชํารุด เสื่อมคุณภาพ  ใหผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุสํารองคลังดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) กรณีปริมาณเชื้อเพลิงขาดหรือเกินบัญชีเนื่องจากตามสภาพปกติ 
ไมเกินรอยละ ๐.๒ ของปริมาณเชื้อเพลิง ใหถือเปนการขาดเกินตามปกติ และใหรายงาน
ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของ
โครงการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุเพ่ือทราบ 
   (๒) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา
ข้ึนไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
พัสดุเพ่ือพิจารณา  หากผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือ
หัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบพัสดุ เห็นชอบใหไมตองดําเนินการ
สอบสวน ใหสงเรื่องใหหนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการตอไป และสําเนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (ก) ปรากฏผูรับผิดโดยชัดแจงแลว  
   (ข) มีผูท่ีเชื่อถือไดยอมรับผิดชดใชในความเสียหายนั้นแลว 
   (ค) ปริมาณเชื้อเพลิงขาดหรือเกินบัญชีเนื่องจากตามสภาพปกติ 
เกินรอยละ ๐.๒ แตไมเกินรอยละ ๐.๕ ของปริมาณเชื้อเพลิงตามบัญชี 
  กรณีตองดําเนินการสอบสวนหาผูรับผิดชดใช ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 
กฟผ. เก่ียวกับทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย 
 

หมวด ๑๖ 
การจําหนายพัสดุ 

 
 ขอ ๑๓๔ การจําหนายพัสดุ ยกเวนการจําหนายพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ 
การจําหนายเชื้อเพลิง และการจําหนายท่ีดิน ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ โดยอนุโลม 
  การจําหนายพัสดุนอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ ใหเสนอ
รองผูวาการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
 

หมวด ๑๗ 
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ 

 

สวนท่ี ๑ 
ขอกําหนดท่ัวไป 

 
 ขอ  ๑๓๕ ในหมวดนี ้
  (๑) “พัสดุคงเหลือ”  หมายความวา  สิ่งของทุกชนิดของ กฟผ. ท่ีไดจัดหา
มาหรือท่ีบุคคลภายนอกมอบใหแก กฟผ. เพ่ือใชงานโครงการ ซ่ึงคงเหลือจากการใชงานหรือคง
เหลืออยูเม่ืองานแลวเสร็จ 
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  (๒) “โครงการ”  หมายความวา  โครงการกอสราง  โครงการปรับปรุง 
โครงการติดตั้ง โครงการขยายระบบสง โครงการขยายเหมือง และโครงการอ่ืนตามท่ีผูวาการกําหนด 
  (๓) “การจําหนายพัสดุ”  หมายความวา  การขายพัสดุ 
 
 ขอ ๑๓๖ เม่ือพัสดุคงเหลือท่ีหมดความจําเปนท่ีจะใชงานตอไป  ใหผูอํานวยการ
โครงการหรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการนั้น พิจารณาใหความเห็นชอบดําเนินการจําหนาย
ตามหลักเกณฑในหมวดนี้  
 
        ขอ ๑๓๗ เม่ือมีพัสดุคงเหลือจากงานโครงการใดใกลจะแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการ
โครงการหรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการนั้น แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ
คงเหลือจากงานโครงการ เรียกโดยยอวา “คพค.”  ประกอบดวย 
  (๑)  ผูอํานวยการโครงการ   เปนประธานกรรมการ 
   หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
   หรือผูแทน  
  (๒)    ผูอํานวยการฝายท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี  เปนกรรมการ 
   ท่ีเปนท่ีตั้งของงานโครงการ  
   หรือผูแทน 
  (๓)  หัวหนาหนวยงานบัญชีและการเงิน เปนกรรมการ  
   หรือผูแทน     
   (๔)  หัวหนาหนวยงานพัสดุและจัดหา             เปนกรรมการ 
   หรือผูแทน และเลขานุการ 
  ในกรณีการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุคงเหลือเ ก่ียวของกับหนวยงาน
บํารุงรักษาหรือหนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวขางตน ใหประธาน คพค. เชิญหัวหนาหนวยงาน
ดังกลาวหรือผูแทนรวมเปนกรรมการดวย 
 
 ขอ ๑๓๘ ให คพค. มีหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทํารายการพรอมรายละเอียดพัสดุคงเหลือท่ีมีอยูจริงโดยแยกตาม
ประเภทพัสดุ เชน เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อะไหล พัสดุกอสรางท่ัวไป กอนวันปด
โครงการ  
  (๒) แยกพัสดุคงเหลือตามสภาพดังนี้ 
   (ก) พัสดุคงเหลือท่ีสามารถใชงานได 
   (ข) พัสดุคงเหลือท่ีไมสามารถใชงานได 
  (๓) พัสดุคงเหลือตาม (๒) (ก) ใหแจงเวียนและโอนใหหนวยงานอ่ืน 
ท่ีตองการนําไปใชงานโดยใชราคาประเมิน หากไมมีหนวยงานใดรับโอน ใหดําเนินการจําหนาย 
ตามหลักเกณฑในหมวดนี้   
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   หลักเกณฑราคาประเมินสําหรับการโอน   
   (ก) ราคาท่ีไดมาหักคาเสื่อมราคาสะสม 
   (ข) ราคาตลาดตามสภาพพัสดุ 
   ใหเปรียบเทียบราคาประเมินตาม (ก) และ (ข) ราคาใดต่ํากวา ใหใช
ราคานั้นเปนราคาประเมิน  
                               กรณีท่ีไมมีราคาตาม (ก) ใหใชราคาตาม (ข) เปนราคาประเมิน 
  (๔) พัสดุคงเหลือตาม (๒) (ข) ใหดําเนินการจําหนายตามหลักเกณฑ 
ในหมวดนี ้
  (๕) ให คพค. ดําเนินการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 
กอนปดโครงการ ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปดโครงการ ใหขออนุมัติ 
รองผูวาการท่ีรับผิดชอบเพ่ือขยายระยะเวลาดําเนินการไปไดอีกไมเกิน ๑ ป 
 
 ขอ ๑๓๙ การจําหนายพัสดุ  ใหกระทําเม่ือเปนพัสดุท่ีชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือไมใช
งานตอไป หรือหากจําหนายแลวจะใหประโยชนมากกวา หรือหากใชงานตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจาย
  
 ขอ ๑๔๐ หามดําเนินการจําหนายพัสดุท่ียังดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงและหา
ผูรับผิดชดใชยังไมแลวเสร็จ 
 
 ขอ ๑๔๑ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา ใหมีการวางหลักประกันซองในอัตรา 
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของราคาท่ีผูเขาประกวดราคาเสนอ 
 
 ขอ ๑๔๒ เอกสารประกวดราคา และหนังสือสัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจําหนาย
พัสดุ ใหมีรายการและเง่ือนไขตามท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด 
  ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดรายการและเง่ือนไข 
ในการจําหนายพัสดุเปนการเฉพาะ  ใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมขัดหรือแยง 
กับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
 
 ขอ ๑๔๓ แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการขายพัสดุ ใหเปนไปตามท่ี 
ฝายจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด 
   ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการขายพัสดุเปนการเฉพาะ  ก็ใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมขัดหรือแยง
กับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
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สวนท่ี ๒ 
การตรวจสภาพพัสดุกอนจําหนาย 

 
 ขอ ๑๔๔ เม่ือหนวยงานพัสดุโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการโครงการ 
หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการใหดําเนินการจําหนาย ใหหนวยงานพัสดุโครงการขออนุมัติ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุจากผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาหนวยข้ึนไป  ท้ังนี้  เวนแตพัสดุท่ีมี
ราคาประเมินนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะตั้งผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งในโครงการเปนผูตรวจ
สภาพพัสดุก็ได 
  คณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ ประกอบดวยผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูหรือ
ชํานาญในการใชพัสดุนั้น และผูปฏิบัติงานของหนวยงานพัสดุ 
 
 ขอ ๑๔๕ คณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) พิจารณาสภาพและจํานวนพัสดุท่ีจะจําหนาย 
  (๒) ตรวจสอบราคาสุทธิในบัญชีและราคาท่ีไดมาของพัสดุดังกลาว  
ในกรณีท่ีพัสดุดังกลาวไมมีราคาในบัญชี ใหประเมินราคาของพัสดุนั้น 
  (๓) ประเมินราคาขายพัสดุ 
  (๔)  การประเมินราคาขายพัสดุใหแกคูสัญญากับ กฟผ. ท่ีมีความจําเปน 
ตองใชพัสดุนั้นในการดําเนินการใหแก กฟผ. โดยวิธีตกลงราคา ใหใชราคาในบัญชีหรือราคาตลาด 
และราคาในสัญญาจาง แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน 
  (๕)  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพมิไดเกิด
จากสภาพการใชงาน หรือเสื่อมตามคุณลักษณะของพัสดุนั้น ใหตรวจสอบวาพัสดุท่ีจะจําหนายนั้น
ไดมีการตั้งกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงและหาผูรับผิดชดใชแลวหรือไม หากไมมีใหแจง 
ผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
  (๖)  ทํารายงานสรุปผลการตรวจสภาพของพัสดุและเสนอความเห็น
เก่ียวกับวิธีการจําหนายพัสดุนั้นตอผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ 
 
 ขอ ๑๔๖ ใหผู มี อํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ เสนอเรื่องขออนุมัต ิ
ในหลักการเพ่ือดําเนินการจําหนายพัสดุตอผูมีอํานาจตามขอ  ๑๔๗ และเสนอขอต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการดังกลาว 
 
 ขอ ๑๔๗ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการขายพัสดุคงเหลือจากงาน
โครงการ 
  (๑) หัวหนาหนวย สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูชวยผู อํานวยการโครงการ หรือผูชวยหัวหนาหนวยงานสูงสุด 
ของโครงการ สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) ผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) ผูชวยผูวาการ สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) รองผูวาการ สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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สวนท่ี ๓ 
การขายพัสดุ 

 
 ขอ ๑๔๘ การขายพัสดุโดยปกติใหใชวิธีประกวดราคา  เวนแต 
  (๑) การขายพัสดุ ท่ี มีวงเ งินประเมินราคาขายพัสดุครั้ งละไม เ กิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหใชวิธีตกลงราคา 
  (๒)    กรณีท่ีไดดําเนินการประกวดราคาแลวไมไดผลดี หรือกรณีจําเปน
เรงดวน หรือเปนประโยชนตอ กฟผ. จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได 
  (๓) การขายพัสดุใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ วัด สถานศึกษา หรือองคการสาธารณกุศล  หรือในกรณีการขายพัสดุใหแก
คูสัญญากับ กฟผ. ท่ีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นในการดําเนินงานใหแก กฟผ.  จะขายโดยวิธีตกลง
ราคาก็ได 
 
 ขอ ๑๔๙ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา  ใหหนวยงานพัสดุ ท่ีจะขายพัสดุ 
ปดประกาศประกวดราคาไว ณ ท่ีทําการของ กฟผ. หรือจะสงประกาศดังกลาวไปยังผูรับซ้ือพัสดุ 
นั้น ๆ  หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ  หรือวิทยุกระจายเสียง  หรือจะโฆษณาดวย 
วิธีอ่ืนอีกก็ได 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันรับซองประกวดราคา 
ไมนอยกวา ๗ วัน  ท้ังนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงาน
สูงสุดของโครงการ ใหดําเนินการในระยะเวลาท่ีแตกตางจากท่ีกําหนดดังกลาวได 
 
 ขอ ๑๕๐ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา ใหมีคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการสงมอบ 
  คณะกรรมการแตละคณะจะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน 
 
 ขอ ๑๕๑ ในการขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคาครั้งเดียวกัน หามตั้งผูปฏิบัติงาน 
ท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและ
กรรมการสงมอบ 
 
 ขอ ๑๕๒ ในกรณีท่ีไม มีผู เสนอราคา  หรือกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  ใหคณะกรรมการดังกลาวเสนอ 
ขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการใหมตอผูอํานวยการโครงการหรือหัวหนา
หนวยงานสูงสุดของโครงการ 
  ในกรณีท่ีมีผู เสนอราคารายเดียว  ถาคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา 
มีเหตุผลสมควรจะดําเนินการขออนุมัติขายตอไปก็ได 
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 ขอ ๑๕๓ การขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  ใหมีคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการพิจารณาราคาขาย 
  (๒) คณะกรรมการสงมอบ 
  คณะกรรมการแตละคณะจะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน 
  ในการขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคาครั้งเดียวกัน  หามต้ังผูปฏิบัติงานท่ีเปน
กรรมการตาม (๑) เปนกรรมการตาม (๒) 
 
 ขอ ๑๕๔ การขายพัสดุท่ีมีการสงมอบเปนงวด ๆ  ใหทําเปนสัญญาขาย 
 
 ขอ ๑๕๕ คณะกรรมการสงมอบมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงิน และหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๒) สงมอบพัสดุใหผูซ้ือ 
  (๓) สงเอกสารตนฉบับท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหหนวยงานพัสดุ 
 
 ขอ ๑๕๖ ใหหนวยงานพัสดุสงเอกสารตนฉบับใหหนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการตอไป 
และสําเนาเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

สวนท่ี ๔ 
การรับ การคืน หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาในกรณีการจําหนายพัสดุ 

 
 ขอ ๑๕๗ การรับ การคืน หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาในกรณีการจําหนาย
พัสดุ ใหถือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด ๑๔ การรับ การคืน หลักประกันซองและ
หลักประกันสัญญา สวนท่ี ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม 
  การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคาท่ีสามารถคัดเลือกผู ซ้ือไดภายใน 
วันเดียวกัน  ใหออกหลักฐานการรับหลักประกันซองเฉพาะรายท่ีไดคัดเลือกไวเทานั้น และใหคืน
หลักประกันซองใหแกผูเขาประกวดราคารายท่ีไมไดรับการคัดเลือกทันทีท่ีไดพิจารณาคัดเลือก 
แลวเสร็จ 
 
 ขอ ๑๕๘ การรับ การคืน หลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ใหหนวยงานการเงิน หรือกองการเงิน หรือ 
กองบริหารจัดการทางการเงินบันทึกรายการเขาในระบบงานองคกร (ERP) ตามวิธีการท่ีกําหนดไว
ในคูมือระบบบัญชีเจาหนี้ 
 
 ขอ ๑๕๙ ใหรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) มีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบนี้  
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หมวด ๑๘ 
การจําหนายเช้ือเพลิง 

 
 ขอ ๑๖๐ การจําหนายเชื้อเพลิง ท่ี มีความจําเปนทําให ไมอาจรับไว  หรือหาก 
จําหนายแลวจะใหประโยชนมากกวา  
  ใหหนวยงานท่ีทราบเหตุวาไมสามารถรับเชื้อเพลิงนั้นไวได ทํารายงาน 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือดําเนินการจําหนาย 
 
 ขอ ๑๖๑ การจําหนายเชื้อเพลิงท่ีรับไวแลวไมคุมคา 
  ใหหนวยงานท่ีครอบครองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทํารายงานระบุ
สาเหตุและเหตุผลท่ีครอบครองไวแลวไมคุมคา เสนอรองผูวาการเพ่ืออนุมัติการจําหนาย 
 
 ขอ ๑๖๒ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการจําหนายเชื้อเพลิง 
  (๑) ผูอํานวยการฝาย ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูชวยผูวาการ ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รองผูวาการ  ไมจํากัดวงเงิน 
 
 ขอ ๑๖๓ การจําหนายเชื้อเพลิงใหตั้งคณะกรรมการ  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหผูมี
อํานาจอนุมัติการจําหนายเชื้อเพลิงจะตั้งคณะกรรมการหรือไมก็ได 
  (๑)  การจําหนายคืนใหผูจําหนายในเง่ือนไขเดียวกันกับการซ้ือ โดยอนุโลม 
  (๒)  การจําหนายท่ีมีมูลคาสูงกวามูลคาซ้ือ และเปรียบเทียบแลวไมต่ํากวา
ราคาตลาด 
  (๓)  การจําหนายตามหลักการคาสากล หรือตามกฎระเบียบท่ี กฟผ.  
ตองปฏิบัติตาม 
  คณะกรรมการจําหนายเชื้อเพลิง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจําหนายเชื้อเพลิง
นั้น ๆ และเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีระดับเทียบเทากับคณะกรรมการซ้ือเชื้อเพลิงครั้งนั้น ๆ   
  ในการดําเนินการของคณะกรรมการจะตองมีจํานวนกรรมการไมต่ํากวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท่ีไดตั้งไว จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไวได 
  การจําหนายเชื้อเพลิงนอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวดนี ้
ใหเสนอรองผูวาการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
 
 ขอ ๑๖๔ การจําหนายตามเง่ือนไขภาระผูกพันอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหสามารถกระทําได 
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หมวด ๑๙ 
การจําหนายท่ีดิน 

 

สวนท่ี ๑ 
การขายท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๖๕ การขายท่ีดิน  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการขายท่ีดิน  ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานท่ีรองผูวาการแตงตั้ง 
 
 ขอ ๑๖๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการขายท่ีดิน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเนื้อท่ีดินท่ีจะขาย  รวมท้ัง
รายละเอียดเก่ียวกับอาคาร สิ่งปลูกสราง และตนไม ท่ีอยูบนท่ีดินท่ีจะขาย 
  (๒) ตรวจสอบสภาพและท่ีตั้งของท่ีดินท่ีจะขาย 
  (๓) พิจารณาความเหมาะสมของราคาขายท่ีดิน โดยการเปรียบเทียบกับ
ราคาตาง ๆ  ดังตอไปนี้  
   (ก) ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด  
   (ข) ราคาท่ีดินท่ีมีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุง
ทองท่ี 
   (ค) ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  
   (ง) ราคาในขณะท่ีไดมา   
  (๔) ในกรณีท่ีดินท่ีจะขายนั้นมีอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือตนไม รวมอยูดวย  
ใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินคาอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือตนไม ท่ีจะขาย โดยการ
เปรียบเทียบกับราคาท่ี กฟผ. ตีราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือตนไม  แลวแตกรณี 
  (๕) เจรจาราคากับผูซ้ือ 
  (๖) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอผูมี
อํานาจตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

สวนท่ี ๒ 
การแลกเปล่ียนท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๖๗ การแลกเปลี่ยนท่ีดิน  ใหคํานึงความเหมาะสมและหรือความจําเปน 
เพ่ือประโยชนของ กฟผ. 
 
 ขอ ๑๖๘ การแลกเปลี่ยนท่ีดิน  ใหติดตอโดยตรงกับเจาของท่ีดิน หรือผูไดรับมอบ
อํานาจโดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของท่ีดิน 
 
 ขอ ๑๖๙ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนท่ีดิน ประกอบดวยผูปฏิบัติงานท่ี
รองผูวาการแตงตั้ง 
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 ขอ ๑๗๐ ใหคณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนท่ีดิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาบริเวณท่ีดินท่ีจะแลกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 
ท่ี กฟผ. ตองการใชประโยชน 
  (๒) ตรวจสภาพปจจุบันและตรวจสอบความถูกตองของบริเวณท่ีดิน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (๓) เจรจาจํานวนเนื้อท่ีหรือมูลคาของท่ีดินท่ีจะแลกเปลี่ยน 
  (๔) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอผูมี
อํานาจตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 ขอ ๑๗๑ ถาท่ีดินท่ีจะแลกเปลี่ยนมีทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน เชน สิ่งปลูกสราง ตนไม  
หาก กฟผ. จําเปนตองจายเงินสําหรับทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินนั้น  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนท่ีดินมีหนาท่ีดําเนินการอันจําเปนในเรื่องดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยใหรายงาน
การดําเนินการไวในรายงานสรุปผลตามขอ ๑๗๐ (๔) ดวย 
 

สวนท่ี ๓ 
การบริจาคท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๗๒ การบริจาคท่ีดิน  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) ตองกระทําในนามของ กฟผ. 
  (๒) เปนการบริจาคเพ่ือ 
   (ก) พัฒนาสังคมโดยสวนรวม 
   (ข) ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยรายแรง 
   (ค) การกุศล การศึกษา การกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเสริม 
สรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
   (ง) อ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาการเห็นสมควร 
 
 ขอ ๑๗๓ การบริจาคท่ีดิน   ใหผู อํานวยการฝายท่ีรับผิดชอบท่ีดินท่ีจะบริจาค
พิจารณาความเหมาะสมของท่ีดินท่ีจะบริจาค และคาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี) แลวสรุปความเห็นเสนอผูมี
อํานาจตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

สวนท่ี ๔ 
อํานาจอนุมัติการจําหนายท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๗๔ การขายท่ีดินท่ีมีราคาขายครั้งละไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอรอง
ผูวาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  การขายท่ีดินท่ีมีราคาขายครั้งละเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  การขายท่ีดินท่ีมีราคาขายครั้งละเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
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  การแลกเปลี่ยนท่ีดินและการบริจาคท่ีดินท่ีมีราคาประเมินทุนทรัพย  
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งละไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ใหเสนอ
รองผูวาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  การแลกเปลี่ยนท่ีดินและการบริจาคท่ีดินท่ีมีราคาประเมินทุนทรัพย  
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งละเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 ขอ ๑๗๕ เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติการขายท่ีดิน  การแลกเปลี่ยนท่ีดิน  และการบริจาค
ท่ีดิน ตามขอ ๑๗๔ ไดพิจารณาสั่งการแลว  ใหสงเรื่องใหฝายท่ีดินเพ่ือดําเนินการทํานิติกรรม
เก่ียวกับท่ีดินใหเรียบรอยตอไป 
 
 ขอ ๑๗๖ เ ม่ือฝายท่ีดินไดดําเนินการทํานิติกรรมเ ก่ียวกับท่ีดินเรียบรอยแลว   
ใหสําเนาเรื่องใหฝายบัญชีเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

หมวด ๒๐ 
การจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางรื้อถอนส่ิงกอสรางเดิม  

และรับซ้ือพัสดุท่ีรื้อถอน 
 
 ขอ ๑๗๗ การจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิมและรับซ้ือ
พัสดุท่ีรื้อถอนดวย  ใหกระทําไดตามแผนงานท่ีวางไว  โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี กฟผ. จะไดรับเปน
สําคัญ และสิ่งกอสรางเดิมนั้นจะตองไดรับอนุมัติใหรื้อถอนแลว ตามหลักเกณฑในระเบียบปฏิบัติ 
กฟผ. เก่ียวกับสิ่งกอสราง 
  ท้ังนี้ การจางรื้อถอนสิ่งกอสรางพรอมกับใหผูรับจางรื้อถอนรับซ้ือพัสดุ 
ท่ีเหลือจากการรื้อถอนโดยไมมีการกอสรางสิ่งกอสรางใหม เฉพาะท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเตรียม
พ้ืนท่ีไวลวงหนาสําหรับงานกอสราง ใหดําเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๗๘ การสอบราคาหรือประกวดราคาการจางงานกอสรางตามขอ ๑๗๗ ให
หนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือผูทําหนาท่ีจัดหา เพ่ิมเติมเง่ือนไขใหผูเสนอราคางานเสนอราคารับซ้ือ
พัสดุท่ีรื้อถอนในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาดวย 
 
 ขอ ๑๗๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา หรือคณะกรรมการท่ีเรียกชื่ออ่ืนแตมีหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการดังกลาว    
มีหนาท่ีพิจารณาราคางานจางและราคาขายพัสดุท่ีรื้อถอนดวย ซ่ึงโดยปกติใหคณะกรรมการดังกลาว
พิจารณาราคาโดยถือราคาสุทธิท่ี กฟผ. จะตองจายนอยท่ีสุดเปนเกณฑ  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดท่ี กฟผ. จะไดรับ 
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 ขอ ๑๘๐ อํานาจอนุมัติการจางตามหมวดนี้ ใหถือวงเงินคากอสรางรวมคารื้อถอน
สิ่งกอสรางเดิม โดยไมหักคาขายพัสดุท่ีรื้อถอน  และใหถือวาการอนุมัติการจางคราวนั้น 
เปนการอนุมัติขายพัสดุท่ีรื้อถอนดวย 
 
 ขอ ๑๘๑ อํานาจการลงลายมือชื่อในใบสั่ งจาง  หรือสัญญาจาง  ท่ีกระทํา กับ
บุคคลภายนอกเพ่ือวาจางกอสรางและรื้อถอนสิ่งกอสรางพรอมท้ังขายพัสดุท่ีรื้อถอน ใหถือวงเงินคา
กอสรางรวมคารื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม โดยไมหักคาขายพัสดุท่ีรื้อถอน และใหถือวาการลงลายมือชื่อ
ดังกลาวเปนการลงลายมือชื่อเพ่ือขายพัสดุท่ีรื้อถอนดวย 
 
 ขอ ๑๘๒ ในการจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิมหรือใน
การจางรื้อถอนสิ่งกอสราง  หากในการทําสัญญาจางครั้งแรกไมมีเง่ือนไขกําหนดใหผูรับจาง 
รับซ้ือพัสดุท่ีรื้อถอน แตตอมาภายหลังหนวยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวพิจารณาเห็นวา 
การขายพัสดุท่ีรื้อถอนใหแกผูรับจางจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ก็ใหดําเนินการขายพัสดุท่ีรื้อถอน
ใหแกผูรับจางนั้นโดยวิธีตกลงราคา โดยถือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด ๑๖ 
 
 ขอ ๑๘๓ ในการขายพัสดุตามขอ ๑๘๒  ใหหนวยงานท่ีดําเนินการขายจัดใหมีการทํา
ขอผูกพันการขาย โดยใหระบุเง่ือนไขการชําระเงินคาพัสดุไวใหชัดเจน  และหากในกรณีท่ีมีเง่ือนไข
การชําระเงินโดยการหักจากเงินพึงได  ใหสงตนฉบับของขอผูกพันการขายใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้
หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ท่ี มีหนาท่ีจายเงินตามสัญญา 
จางกอสรางหรือสัญญาจางรื้อถอน และสําเนาใหคณะกรรมการสงมอบ 
 
 ขอ ๑๘๔ ในการสงมอบพัสดุท่ีรื้อถอนใหกับผูรับจาง  ใหผูอนุมัติการจางครั้งนั้น หรือ
ผูมีอํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุ ตั้งคณะกรรมการสงมอบอยางนอย ๓ คน  โดยใหมีผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน  หรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานพัสดุของสายงาน  แลวแตกรณี  
รวมเปนกรรมการดวย  เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบเง่ือนไขการชําระเงินวาเปนการชําระดวยเงินสด หรือ 
หักจากเงินพึงได 
   (ก) ในกรณีเปนการชําระดวยเงินสด ใหตรวจสอบหลักฐาน 
การชําระเงินและหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   (ข) ในกรณีหั กจาก เ งิน พึ ง ได   ให แจ งหน วยงานการ เ งิน  
เพ่ือดําเนินการจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับ 
การรับและการจายเงิน  
  (๒) สงมอบพัสดุใหกับผูรับจาง และในกรณีตาม (๑) (ข)  ใหสงมอบ
ใบกํากับภาษีใหกับผูรับจางดวย 
  (๓) สงเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน  
หรือหนวยงานพัสดุของสายงาน แลวแตกรณี 
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 ขอ ๑๘๕ เม่ือหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน หรือหนวยงานพัสดุของสายงาน  
แลวแตกรณี ไดรับเอกสารตามขอ ๑๘๔ (๓) แลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีเปนการชําระคาพัสดุดวยเงินสด  ใหสงเอกสารดังกลาว 
ใหหนวยงานบัญชี 
  (๒) ในกรณีเปนการชําระคาพัสดุโดยหักจากเงินพึงได  ใหสงเอกสาร
ดังกลาวใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี  
ท่ีมีหนาท่ีจายเงินตามสัญญาจางกอสรางหรือสัญญาจางรื้อถอน เพ่ือดําเนินการหักคาพัสดุ 
จากเงินพึงได และเม่ือหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค  
แลวแตกรณี ดังกลาวดําเนินการแลว ใหสงเอกสารใหหนวยงานบัญชี 
  (๓) สงสําเนาเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

หมวด ๒๑ 
การจางซอมทรัพยสินท่ีมีความจําเปนตองเปล่ียนอะไหลหรือช้ินสวน 

หรือการซ้ือครุภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชทดแทนของเดิม 
 
 ขอ ๑๘๖ การจางซอมทรัพยสิน  หากในการจางซอมครั้งนั้นมีความจําเปนตองเปลี่ยน
อะไหลหรือชิ้นสวน  และอะไหลหรือชิ้นสวนเดิมสามารถขายได   หากเห็นวาการขายอะไหลหรือ
ชิ้นสวนเดิมใหกับผูรับจางซอมจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ในการดําเนินการจัดหาเพ่ือหาผูรับจาง
ซอมจะกําหนดใหผูเสนอราคารับจางซอม เสนอราคารับซ้ืออะไหลหรือชิ้นสวนเดิมไวในเง่ือนไขการ
จางดวยก็ได  โดยถือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด ๒๐ โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๘๗ การซ้ือครุภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชทดแทนของเดิม หากเห็นวาการขาย
ครุภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชเดิมใหกับผูขายจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ในการดําเนินการจัดหา
จะกําหนดใหผูเสนอราคา เสนอราคารับซ้ือครุภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชเดิมไวในเง่ือนไขการซ้ือ
ดวยก็ได  โดยถือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด ๒๐ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒๒ 
การริบ การปรับ การเรียกรองคาเสียหายตามเง่ือนไขในสัญญา 

 

สวนท่ี ๑ 
การยกเลิกการสนองรับราคา 

 
 ขอ ๑๘๘ ในกรณีผูเสนอราคารายใดไดรับการคัดเลือกแลวไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตน
ไดเสนอหรือสนองรับไว  ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางจัดทําเรื่องขอยกเลิกการสนองรับราคาของผูนั้น  
และริบหลักประกัน (ถามี)  หรือเรียกรองจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยผูคํ้าประกันตามเง่ือนไขในการเสนอราคา เสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุด
ของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง
ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
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 ขอ ๑๘๙ เม่ือผู มีอํานาจไดอนุมัติตามขอ ๑๘๘ แลว ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจาง
ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทําสําเนาเรื่องสงให 
   (ก) หนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการริบหลักประกัน (ถามี) โดยเร็ว 
สําหรับกรณีหลักประกันท่ีเปนเงินสด หรือเช็คท่ีธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคาร 
ในประเทศเปนผูสั่งจาย 
   (ข) คลังพัสดุท่ีเก่ียวของ 
   (ค) หนวยงานผูใชงานและหรือเจาของงาน 
  (๒) จัดสงตนเรื่องใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้ 
   (ก) แจงยกเลิกการสนองรับราคาและแจงการริบหลักประกัน  
(ถามี)     
   (ข) เรียกรองจากหลักประกันท่ีเปนอยางอ่ืนนอกจากท่ีกลาวใน  
(๑) (ก) (ถามี) ตามวิธีการของกฎหมาย 
   กอนดําเนินการตาม (๒) ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางจัดทําหนังสือแจง
ผูคํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงให
ธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกัน 
ทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาตามท่ี กฟผ.  
มีหนังสือแจงใหมาทําสัญญากับ กฟผ. 
  (๓) ในกรณีท่ีผูเสนอราคาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหพิจารณาวาสมควรจะเปนผูท้ิงงานหรือไม  หากเห็นสมควรใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
 

สวนท่ี ๒ 
การบอกเลิกสัญญา 

 
 ขอ ๑๙๐ ในกรณีคูสัญญาไมสงมอบพัสดุหรืองานจางไมวาท้ังหมดหรือบางสวน  
ใหหนวยงานดังตอไปนี้ แลวแตกรณี จัดทําเรื่องบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน และปรับตาม
เง่ือนไขในสัญญา เสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานตามขอ ๑๙๑ 
  (๑) ในกรณีท่ีเปนสัญญาในประเทศ  ใหหนวยงานผูใชงาน หรือหนวยงาน
ท่ีควบคุมงาน หรือหนวยงานพัสดุ แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการ 
  (๒) ในกรณีท่ีเปนสัญญาตางประเทศ 
   (ก) ถาเปนสัญญาของงานโครงการ ใหโครงการเปนผูดําเนินการ 
   (ข) นอกจาก (ก)  ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนผูทําสัญญานั้น
เปนผูดําเนินการ 
  หากมีคาเสียหายใหหนวยงานท่ีดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาวงเงินท่ี กฟผ. จะพึงเรียกรองเปนคาเสียหาย  โดยจะเสนอผูมีอํานาจตามขอ ๑๙๑  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติในภายหลังก็ได 
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 ขอ ๑๙๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  มีอํานาจอนุมัติการบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือ
บางสวน และปรับตามเง่ือนไขในสัญญาตามขอ ๑๙๐ 
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุด
ของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง
ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
 
 ขอ ๑๙๒ เม่ือผูมีอํานาจไดอนุมัติตามขอ ๑๙๐ แลว ใหหนวยงานท่ีขออนุมัติบอกเลิก
สัญญาตามขอ ๑๙๐ ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดสงตนเรื่องใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้ หรือหนวยงานบัญชีและ
การเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบวาคูสัญญามีเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญา
หรือไม                             
   (ข) ระงับการจายเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปน 
เงินสดของคูสัญญาไวกอน  เวนแตกรณีท่ีคูสัญญานําเงินมาชําระคาปรับและหรือคาเสียหาย หรือ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรให กฟผ. หักเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสด ใหหัก
เงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสดของคูสัญญาเพ่ือเปนคาปรับและหรือคาเสียหาย 
(ถามี) 
   (ค) สงตนเรื่องพรอมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับเงินพึงไดและหรือ
หลักประกันสัญญา และการระงับการจายหรือหักเงินพึงได ใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการ
ตามขอ ๑๙๓ ตอไป 
  (๒) สงสําเนาเรื่องให 
   (ก) หนวยงานการเงินเพ่ือระงับการจายเงินพึงได (ถามี) ไวกอน 
และเม่ือหนวยงานการเงินไดดําเนินการแลว หรือตรวจสอบแลวไมมีเงินพึงได  ใหทําบันทึกแจง
หนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตามขอ ๑๙๓ ตอไป 
   (ข) คลังพัสดุท่ีเก่ียวของ 
 
 ขอ ๑๙๓ เม่ือหนวยงานกฎหมายไดรับตนเรื่องและหรือบันทึกแจงตามขอ ๑๙๒ แลว  
ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) แจงการบอกเลิกสัญญา และหรือแจงการหักเงินพึงได และหรือ
หลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสด เปนคาปรับและหรือคาเสียหาย (ถามี) ตอคูสัญญา               
   (๒) ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการเรียกรองคาปรับและหรือ
คาเสียหาย (ถามี)  สําหรับในกรณีท่ีคูสัญญาไมมีเงินพึงได  และหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสด 
หรือมีแตไมพอหัก  
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(๓) สําเนาเรื่องตาม (๑) และหรือ (๒) ใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือ
หนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี หนวยงานบัญชี และหนวยงานการเงิน 

ในกรณีท่ีหนวยงานกฎหมายมีความเห็นแยงเก่ียวกับตนเรื่องตามวรรคหนึ่ง 
ใหเสนอความเห็นตอผูชวยผูวาการตามสายงานเพ่ือพิจารณาสั่งการ  และเม่ือไดพิจารณา 
สั่งการแลว  ใหสําเนาเรื่องใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี และหนวยงานท่ีขออนุมัติบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๙๐ เพ่ือดําเนินการตอไป 

ในกรณีท่ีบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุ
อันสมควร  ใหพิจารณาวาสมควรจะเปนผูท้ิงงานหรือไม  หากเห็นสมควร ใหดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

สวนท่ี ๓ 
การปรับกรณีสงมอบลาชา 

ขอ ๑๙๔ ในกรณีท่ีคูสัญญาสงมอบพัสดุหรืองานลาชากวากําหนด  ใหผูมีอํานาจลง
นามอนุมัติในใบสั่งจาย เปนผูรับรองความถูกตองในการคํานวณคาปรับตามเง่ือนไขในสัญญา ภายใน
วงเงินท่ีตนมีอํานาจ 

สําหรับแบบพิมพเก่ียวกับรายงานการคํานวณคาปรับคูสัญญาใหเปนไป
ตามท่ีรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 

ขอ ๑๙๕ ใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี ดําเนินการปรับโดยหักจากเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสด ถาเงิน
ดังกลาวไมพอหักเปนคาปรับ ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีการปรับในประเทศ    ใหแจงใหคูสัญญาชําระหนี้คาปรับ
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันท่ีคูสัญญาไดรับแจงจาก กฟผ.   หากคูสัญญาไมดําเนินการตามท่ีแจง
ดังกลาว  ใหสงเรื่องใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

(๒) ในกรณีการปรับตางประเทศ  ใหแจงใหคูสัญญาชําระหนี้คาปรับ
ภายใน ๔๕ วันนับตั้งแตวันท่ีคูสัญญาไดรับแจงจาก กฟผ.   หากคูสัญญาไมดําเนินการตามท่ีแจง
ดังกลาว  ใหสงเรื่องใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

ในกรณีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  กอนสงเรื่องใหหนวยงานกฎหมายตาม (๑) และ (๒) 
ใหจัดทําหนังสือแจงผูคํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุ
และจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้า
ประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันท่ีครบกําหนดชําระหนี้
คาปรับตาม (๑) หรือ (๒) 

ขอ ๑๙๖ ใหผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากองข้ึนไปของหนวยงานท่ีดําเนินการตาม 
ขอ ๑๙๕  มีอํานาจลงนามในหนังสือออกท่ีมีไปถึงคูสัญญา 
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 ขอ ๑๙๗ เม่ือหนวยงานการเงินไดรับเงินจากคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันแลว  ใหแจง
หนวยงานดังตอไปนี้       
  (๑) หนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี   
  (๒) หนวยงานกฎหมาย ในกรณีท่ีหนวยงานกฎหมายเปนผูดําเนินการ 
 

สวนท่ี ๔ 
อํานาจอนุมัติการงดหรือลดคาปรับ 

 
 ขอ ๑๙๘ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  มีอํานาจอนุมัติการงดหรือลดคาปรับตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา 
  (๑) ผูชวยผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง 
  (๒) รองผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง  เวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ กฟผ. เปนผูอนุมัติ
การซ้ือหรือการจางครั้งนั้น ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ. 
 

หมวด ๒๓ 
การแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา 

 
 ขอ ๑๙๙ เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญาแลว  ถา กฟผ. ยังไมได
รับมอบพัสดุหรืองานจาง หรือไดรับแตยังไมครบถวนสมบูรณ ใหหนวยงานตามขอ ๒๐๐ ดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) จัดทําหนังสือแจงผู คํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพ 
ท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  อยางชาไมเกิน  ๖๐  วัน
นับแตวันท่ีครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา 
  (๒) จัดทําหนังสือแจงการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญาตาม 
แบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงใหคูสัญญาทางไปรษณียลงทะเบียน 
 
 ขอ ๒๐๐ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ ดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ ๑๙๙ 
  (๑) คลังพัสดุ  สําหรับกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุตามสัญญาในประเทศ   
  (๒) หนวยงานผูใชงาน  สําหรับกรณีหนวยงานดังกลาวดําเนินการซ้ือหรือ
จางเอง 
  (๓) หนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี สําหรับกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุตามสัญญาตางประเทศ 
  (๔) หนวยงานท่ีควบคุมหรือรับผิดชอบงานจางตามสัญญาในประเทศและ
สัญญาตางประเทศ        
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  ใหหัวหนาแผนกข้ึนไป หรือหัวหนาคลังพัสดุซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๓ 
ข้ึนไปท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานพัสด ุมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ในหนังสือแจงการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา 
   
 ขอ ๒๐๑ ใ นก ร ณี ท่ี คู สั ญ ญาส ง ม อบ พั สดุ ห รื อ ง า นจ า ง ล า ช า ก ว า กํ า ห น ด  
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง หรือผูตรวจ
รับงานจาง ประทับตรายางหรือพิมพหรือเขียนขอความวา “การตรวจรับนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ 
การเรียกคาปรับตามท่ีกําหนดไวในสัญญา” หรือขอความอ่ืนทํานองเดียวกันไวในใบสงของหรือใบสง
มอบงานทุกฉบับ และใหคูสัญญาหรือผูแทนลงลายมือชื่อรับทราบขอความสงวนสิทธิดังกลาวดวย 
ถาคูสัญญาหรือผูแทนมิไดเปนผูสงมอบพัสดุหรืองานจาง  ใหจัดใหผูสงมอบลงลายมือชื่อกํากับ
ขอความสงวนสิทธิดังกลาว 
 

หมวด ๒๔ 
การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ 

 
 ขอ ๒๐๒ ในหมวดนี้  
  “หนวยงานภายนอก”  หมายความวา  คูสัญญาของ กฟผ. หรือบริษัท 
ในเครือ กฟผ. หรือบริษัทท่ีบริษัทในเครือ กฟผ. ถือหุนโดยตรง  
 
 ขอ ๒๐๓ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุของ กฟผ. จะตองอยูในหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้    
  (๑) กฟผ. มีพัสดุนั้นเพียงพอท่ีจะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกงาน กฟผ. 
  (๒) ผูยืมมีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอท่ีแสดงวาไมอาจจัดหาพัสดุนั้น 
มาใชงานไดทันกาล 
  (๓) ในกรณีผูยืมเปนคูสัญญา  พัสดุท่ีใหยืมตองเปนพัสดุท่ีผูยืมมีความ
จําเปนตองนําไปใชงานท่ีจะตองดําเนินการให กฟผ. โดยรีบดวน  มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย 
แก กฟผ. 
  (๔) ผูยืมจะตองสงคืนพัสดุท่ียืมทันทีท่ีสามารถจัดหาได  
   ในกรณีผูยืมอยูในประเทศ จะตองสงคืนอยางชาไมเกิน ๖๐ วัน 
สําหรับพัสดุท่ีซ้ือภายในประเทศ  และไมเกิน ๑๒๐ วัน สําหรับพัสดุท่ีตองซ้ือจากตางประเทศ   
โดยนับตั้งแตวันท่ีผูยืมไดรับพัสดุจาก กฟผ. 
   ในกรณีผูยืมอยูตางประเทศ จะตองสงคืนอยางชาไมเกิน ๑๘๐ วัน 
   ในกรณีเปนการยืมใชคงรูป  ใหสงคืนเม่ือครบกําหนดการยืม 
  (๕) ผูยืมเปนผูรับภาระคาใชจายในการรับและสงคืนพัสดุท่ียืมจาก กฟผ. 
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 ขอ ๒๐๔ การใหยืมพัสดุของ กฟผ. ใหหนวยงานท่ีควบคุมงาน หรือหนวยงานท่ีไดรับ
การติดตอจากผูยืม จัดใหผูยืมทําแบบพิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  
พรอมท้ังแนบหลักฐานท่ีแสดงวาไมอาจจัดหาพัสดุนั้น ๆ มาใชงานไดทันกาล เสนอผูปฏิบัติงาน 
ตามขอ ๒๐๕ เพ่ือพิจารณา  ท้ังนี้  ในกรณีเปนพัสดุสํารองคลัง ใหเสนอผานคลังพัสดุเพ่ือตรวจสอบ 
พรอมท้ังเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจ 
 
 ขอ ๒๐๕ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ  
  (๑) ผูอํานวยการฝายข้ึนไป   
  (๒) หัวหนากองซ่ึงมีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางท่ีควบคุมงานนั้น  
แตท้ังนี้ ใหอนุมัติการใหยืมพัสดุไดภายในวงเงินอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจางของตน 
  การใหยืมพัสดุแตละครั้ งหรือหลายครั้ งรวมกันในแตละสัญญาเปน  
จํานวนเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุสั่งการใหผูยืมจัดหาหลักประกัน 
เพ่ือคํ้าประกันการยืมพัสดุนั้นในวงเงินไมนอยกวาราคาพัสดุท่ี กฟผ. ใหยืม  โดยใชราคาตลาด 
ในขณะนั้น  ยกเวนกรณีท่ีเปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลังนั้น  และ 
ใหผูยืมจัดสงหลักประกันดังกลาวใหฝายบริหารการเงิน หรือหนวยงานบัญชีและการเงิน 
ในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป  เวนแตกรณีผูยืมอยูตางประเทศซ่ึงมีเหตุผล 
ความจําเปนท่ีไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวได ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ 
 
 ขอ ๒๐๖ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุของ กฟผ. ดําเนินการดังนี้  
  (๑) แตงตั้งผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปอยางนอย ๑ คน เปนผูประสานงาน 
  (๒) แตงตั้งคณะกรรมการสงมอบและรับมอบพัสดุท่ีใหยืม ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานระดับ ๓ ข้ึนไปอยางนอย ๒ คน 
 
 ขอ ๒๐๗ ใหผูประสานงานมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) จัดใหผูยืมทําสัญญาตามแบบพิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา  
   ใหกําหนดเลขท่ีสัญญาโดยใชอักษรยอชื่อตําแหนงหัวหนากอง 
ข้ึนไปของหนวยงานท่ีอนุมัติการใหยืมพัสดุนั้น นําหนาเลขลําดับท่ี 
  (๒) เบิกพัสดุผานระบบงานองคกรตามวิธีการท่ีกําหนดไวในคูมือระบบ 
บริหารพัสดุ พรอมท้ังสงแบบพิมพตามขอ ๒๐๔ ท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐๕ แลว และ
แบบพิมพตาม (๑) ใหคลังพัสดุท่ีขอเบิก สําหรับกรณีพัสดุท่ีใหยืมเปนพัสดุสํารองคลัง 
  (๓) จัดทําบันทึกแจงรายละเอียดเก่ียวกับรายการพัสดุท่ีใหยืม  ปริมาณ 
และราคาตอหนวย ใหหนวยงานการเงินเพ่ือพิจารณาจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรับและการจายเงิน 
   ราคาตอหนวยดังกลาวใหใชราคาตลาด  ยกเวนกรณีท่ีเปนพัสดุ
สํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลังสําหรับกรณียืมใชสิ้นเปลือง หรือราคาคาบริการ
กรณียืมใชคงรูป เปนฐานในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
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  (๔) ติดตามทวงถามเพ่ือใหผูยืมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. โดยเร็ว และ 
ไมเกินกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ   พรอมท้ังแจงใหผูยืมจัดทําใบกํากับภาษีเพ่ือสงมอบใหกับ กฟผ. 
พรอมกับการนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. ดวย 
   ในกรณีท่ีผูยืมรองขอขยายกําหนดเวลานําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ.  
ใหรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๐๕ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แตท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีขอขยายนั้น
เม่ือรวมกับระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวจะตองไมเกินระยะเวลาตามขอ ๒๐๓ (๔) 
  (๕) เม่ือผูยืมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ.  ใหผูยืมจัดทําแบบพิมพตามท่ี
กําหนดในคู มือวิธีปฏิบั ติงานพัสดุและจัดหา และสงใหคณะกรรมการตามขอ ๒๐๖ (๒)  
เพ่ือดําเนินการตรวจรับพัสดุ 
  (๖) ในกรณีผูยืมอยูตางประเทศ  ใหประสานงานกับหนวยงานออกของ
เพ่ือดําเนินการตามพิธีศุลกากรท้ังกรณีสงมอบและรับคืน 
 
 ขอ ๒๐๘ ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๐๖ (๒)   มีหนาท่ีตรวจสอบพัสดุท่ีผูยืมนํามาคืน
ใหแก กฟผ. วาพัสดุนั้นถูกตองตามชนิดหรือประเภท  สภาพเดียวกันและครบถวนตามจํานวนท่ีได
ยืมไป และภายในกําหนดเวลาหรือไม 
  ถาพัสดุซ่ึงตองใชควบคูกันหรือเปนสวนประกอบอันจําเปนซ่ึงกันและกัน  
หากผูยืมนํามาคืนขาดรายการใดรายการหนึ่งแลวไมอาจใชงานไดโดยสมบูรณ ไมตองตรวจรับพัสดุนั้น 
  ในกรณีพัสดุ ท่ีสงคืนนั้นถูกตองครบถวน หรือถูกตองแตไมครบถวน  
จะตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตองก็ได และใหลงลายมือชื่อรับพัสดุนั้นในแบบพิมพตามขอ ๒๐๗ 
(๕) และแยกสงแบบพิมพดังกลาวใหผูเก่ียวของตามท่ีกําหนดในแบบพิมพ  พรอมท้ังสงมอบพัสดุ ให
ผูประสานงานเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ในกรณีท่ีผูยืมเสนอขอนําพัสดุชนิดหรือประเภท และคุณภาพทัดเทียมกัน 
แตตางผูผลิตมาคืนแทน ใหตีราคาพรอมเสนอความเห็น และแจงผูประสานงานเพ่ือเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติการใหยืมพัสดุนั้นพิจารณาสั่งการ 
 
 ขอ ๒๐๙ เม่ือผูประสานงานไดรับแบบพิมพตามขอ ๒๐๗ (๕) ท่ีคณะกรรมการตามขอ 
๒๐๖ (๒) ไดลงลายมือชื่อรับพัสดุท่ีผูยืมนํามาคืนแลว  ใหสงมอบพัสดุนั้นใหคลังพัสดุ โดยจัดทําแบบ
พิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  พรอมท้ังประทับตรา หรือเขียนขอความวา 
“พัสดุรับคืนจากผูยืม”  ไวในแบบพิมพดังกลาวทุกฉบับดวย 
 
 ขอ ๒๑๐ ในกรณีท่ีผูยืมนําสงพัสดุคืนลาชากวากําหนด  หรือไมนําสงพัสดุคืนใหแก 
กฟผ.  หรือนําสงคืนไมถูกตองครบถวน  ใหผูประสานงานดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทําหนังสือแจงผู คํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพ 
ท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วัน
นับแตวันท่ีผูยืมนําสงพัสดุคืนลาชากวากําหนด หรือไมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. หรือนําสงพัสดุคืน 
ไมถูกตองครบถวน 
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(๒) รายงานผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุนั้นเพ่ือทราบ หรือพิจารณา 
สั่งการบอกเลิกสัญญายืมพัสดุ  ในกรณีท่ีเห็นสมควรบอกเลิก ใหแจงหนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ขอ ๒๑๑ ใหหนวยงานบัญชีและการเงินดําเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีผูยืมนําสงพัสดุคืนถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลา 

ใหคิดคาใชจายในการยืมพัสดุเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีของธนาคารกรุงไทย 
ณ วันทําสัญญายืมพัสดุของราคาพัสดุท่ี กฟผ. ใหยืม โดยใชราคาตลาดในขณะนั้น  ยกเวนกรณีท่ี
เปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลัง โดยนับตั้งแตวันท่ีผูยืมไดรับพัสดุ 
จาก กฟผ. จนถึงวันท่ีผูยืมนําสงถูกตองครบถวน พรอมท้ังเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใชราคา 
ตามหลักเกณฑในขอ ๒๐๗ (๓)  ท้ังนี้ โดยไมคิดคาใชจายเก่ียวเนื่องกับพัสดุ (Overhead) อ่ืนใดอีก 

(๒) ในกรณีผูยืมนําสงพัสดุคืนลาชากวากําหนด  ใหคิดคาใชจายและ
คาเสียหายดังนี้ 

 (ก) คาใชจายในการยืมพัสดุตามอัตราใน (๑)  ตั้งแตวันท่ีผูยืมไดรับ
พัสดุจาก กฟผ. จนถึงวันท่ีผูยืมนําสงคืนถูกตองครบถวน   และ 

 (ข) คาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาพัสดุท่ีนําสง
ลาชา นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดการยืมจนถึงวันท่ีนําสงคืนถูกตองครบถวน 

(๓) ในกรณีผูยืมไมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. หรือนําสงคืนไมถูกตอง
ครบถวน และ กฟผ. บอกเลิกสัญญายืมพัสดุ  ใหคิดคาใชจายและคาเสียหายดังนี้ 

 (ก) คาใชจายในการยืมพัสดุตามอัตราใน (๑) ตั้งแตวันท่ีผูยืมไดรับ
พัสดุจาก กฟผ. จนถึงวันท่ี กฟผ. บอกเลิกสัญญายืมพัสดุ   และ 

 (ข) ชดใชคาพัสดุเปนจํานวนท้ังหมด หรือตามจํานวนท่ีขาดสง 
บวกดวยคาใชจายเก่ียวเนื่อง (Overhead) อีกรอยละ ๓๐ ของราคาพัสดุท่ีขาดสง 

(๔) แจงใหผูยืมนําเ งินมาชําระเปนคาใชจายและหรือคา เสียหาย 
ท่ีหนวยงานการเงินโดยเร็ว 

 หากผูยืมเพิกเฉยหรือละเลยไมมาชําระภายในกําหนดเวลาท่ีได 
รับแจง ใหหักเงินพึงไดของผูยืมนั้น หรือหลักประกัน (ถามี) แตในกรณีท่ีผูยืมไมมีเงินพึงไดหรือ
หลักประกัน หรือมีแตไมพอหัก ใหสงเรื่องใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 ในกรณีท่ีจะดําเนินการริบหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  กอนดําเนินการใหหนวยงาน
บัญชีจัดทําหนังสือแจงผูคํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออก
หนังสือคํ้าประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

(๕) เม่ือไดดําเนินการเรื่องดังกลาวขางตนเสร็จแลว   ใหแจงผูมีอํานาจ
อนุมัติการใหยืมพัสดุและหนวยงานพัสดุทราบดวย 

ราคาพัสดุท่ีใชในการคํานวณคาใชจายและหรือคาเสียหายตาม (๑) (๒) 
และ (๓) ใหใชราคาตลาดในขณะนั้น  ยกเวนกรณีท่ีเปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของ
พัสดุสํารองคลัง 
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 ขอ ๒๑๒ แบบพิมพตามท่ีกําหนดไวใหมวดนี้ ใหใชกับกรณีผูยืมท่ีอยูภายในประเทศ   
กรณีผูยืมอยูตางประเทศ ใหใชแบบพิมพตามท่ีตกลงกับผูยืม 
 
 ขอ ๒๑๓ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุตามความในหมวดนี้  ใหถือปฏิบัติในเรื่อง
ภาษีตามประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

หมวด ๒๕ 
การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก 

 
 ขอ  ๒๑๔ การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก  ให กฟผ. ยืมไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณี กฟผ. รับทํางานใหบุคคลภายนอก และ กฟผ. มีความ 
จําเปนตองใชพัสดุของหนวยงานภายนอกในการทํางานใหกับบุคคลภายนอกท่ีเปนคูสัญญา 
กับ กฟผ. 
  (๒) กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) 
   (ก) ในกรณีจําเปนเรงดวน  หากจัดหาเองจะไมทันกาล 
   (ข) เปนพัสดุท่ีไมมีจําหนายในทองตลาด หรือมีแตไมเพียงพอ 
 
 ขอ ๒๑๕ ใหหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก ทําบันทึก
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองยืมพัสดุ เสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
  ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการยืมพัสดุ  หรือคาปรับในกรณีสงคืนลาชา  
ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปมีอํานาจอนุมัติ 
 
 ขอ ๒๑๖ ในกรณีการยืมพัสดุท่ีมีภาษีมูลคาเพ่ิม ใหหนวยงานตามขอ ๒๑๕ แจงผูให
ยืมสงมอบพัสดุท่ี กฟผ. ขอยืม พรอมท้ังจัดทําใบกํากับภาษีใหกับ กฟผ. ในกรณียืมใชสิ้นเปลือง 
  ในการนําสงพัสดุท่ีขอยืมคืนใหกับผูใหยืม  ใหหนวยงานดังกลาวจัดทํา
บันทึกแจงรายละเอียดเก่ียวกับพัสดุท่ีขอยืม ปริมาณ และราคาตอหนวย ใหหนวยงานการเงิน 
เพ่ือพิจารณาจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรับ
และการจายเงิน ใหกับผูใหยืม 
 
 ขอ ๒๑๗ การยืมพัสดุ ใหทําหนังสือยืมเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูบังคับบัญชาชั้น
ผูอํานวยการฝายข้ึนไปเปนผูพิจารณาลงนาม 
 
 ขอ ๒๑๘ ใหมีคณะกรรมการสงมอบและรับมอบพัสดุท่ียืม โดยถือปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑในหมวด ๒๔ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ โดยอนุโลม ท้ังนี้ ในกรณีเปนการยืมพัสดุ
จากผูใหยืมท่ีอยูในตางประเทศ  ใหประสานงานกับหนวยงานออกของเพ่ือดําเนินการตาม 
พิธีศุลกากรท้ังกรณีการรับมอบและการสงคืน 
 
 ขอ ๒๑๙ การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอกตามความในหมวดนี้   ใหถือปฏิบัติใน
เรื่องภาษีตามประมวลกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๒๐  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ท่ีเ ก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 
ท่ีไดประกาศเอกสารเชิญชวนในระบบสารสนเทศของ กฟผ. หรือมีหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา 
และยังดําเนินการไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและบริหาร
พัสดุตอไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ได 

ขอ ๒๒๑ ใหใชคู มือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหาท่ีแนบทายขอกําหนด กฟผ. ท่ี 
๖๘/๒๕๕๒ วาดวย คูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา เปนแนวทางในการปฏิบัติงานประกอบ
ระเบียบนี้ไดตอไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  ยกเวนแบบพิมพ “รายงานการซ้ือหรือการจางใน
กรณีฉุกเฉินและจําเปน” ใหใชตามแบบท่ีแนบทายระเบียบนี้ 

ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายวิบูลย  ฤกษศิระทัย 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ฝายกํากับการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓ 



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน    * .......................................................

ช่ือผู้ซ้ือ/จ้าง........................................................................................................................หมายเลขประจ าตัว

แผนก...............................กอง................................ฝ่าย.................................รหัสหน่วยงาน

มีความจ าเป็นต้องซ้ือ/จ้างฉุกเฉิน เน่ืองจาก.................................................................................................................................................................

รายงานการซื้อหรือการจ้างในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น

โทรศัพท์..........................

วัน
เดือน รายการ จ านวนเงิน  (บาท)จ านวน

หมายเหตุ : หัวหน้ากอง        กรณีการซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่เกิน 10,000 บาท

แต่งต้ังให้ผู้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง 
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง

* ต าแหน่ง.................................................................

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

(ลงช่ือ)..................................................................

ราคาหน่วยละ (บาท)หน่วย เพ่ือใช้งาน

*
ผู้อ านวยการฝ่าย กรณีการซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่เกิน 100,000 บาท และมิใช่เป็นการซื้อหรือจ้างท าครุภัณฑ์*
ผู้ช่วยผู้ว่าการ    กรณีการซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่เกิน 200,000 บาท *

เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งหน่วยงานบัญชีเจ้าหน้ีหรือหน่วยงานบัญชีและการเงินในส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี   -

ในกรณีพัสดุที่ซื้อเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีราคาเกิน 5,000 บาทขึ้นไปต่อหน่วยหรือต่อชุด หรือครุภัณฑ์ -

(1) ................................................................................................

(ลงช่ือ)..............................................................ผู้ซ้ือ/จ้าง

ส่งหน่วยงานงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป

ให้จัดท า "Manual Requisition"  เพ่ือแจ้งให้คลังพัสดุทราบโดยเร็ว 
กรณีที่ซื้อหรือจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จะต้องเรียกใบก ากับภาษีจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง-

รวมเป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ....... %

ปี

.............................................................................................................................................................. และได้ด าเนินการไปแล้ว  ดังรายการต่อไปน้ี

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

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

รองผู้ว่าการ      กรณีการซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่เกิน 1,000,000 บาท *

(2) ................................................................................................
(3) ................................................................................................

ไม่สามารถตรวจรับได้ เน่ืองจาก.....................................................

เห็นชอบ โดย

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

(ส าหรับการซื้อหรือการจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง)

และในกรณีพัสดุที่ซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่มิได้ระบุรายการไว้ในงบประมาณ ให้ส าเนารายงานการซื้อหรือการจ้างในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น
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