
 
 
 

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ฉบับที ่๓๘๙ 

ว่าด้วย  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
----- 

 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อาศัย

อ านาจตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงที่ได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในกิจการ 
ที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ    ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ฉบับที ่๓๘๙ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง” 
 

ข้อ    ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
  บรรดาข้อบังคับอ่ืนใดที่มีข้อความซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ 
ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ    ๓   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดหา การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง ดังต่อไปนี้  
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  (๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
   (ก)  การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า
และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตและส่งไฟฟ้า 
   (ข) การจัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่อง
และบ ารุงรักษา 
   (ค)  การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
   (ง) การท าเหมืองถ่านหิน 
   (จ) การซื้อไฟฟ้า 
   (ฉ) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ เช่น Copper Cathode, 
Aluminum Ingot  
  (๒) ธุรกิจเสริม ได้แก ่
   (ก) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ระบบท่อส่งก๊าซ และระบบจ าหน่าย รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   (ข) การจัดหาเพ่ือให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงาน 
และให้ค าปรึกษา โรงไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบควบคุมก าลังไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้าและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   (ค) การจัดหาเพ่ือให้บริการทดสอบ ผลิต จัดส่ง จัดจ าหน่าย และ
บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียนไอน้ า น้ าเย็น ขยะ ตลอดถึงพลังงานที่มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นใหม่ (อาทิ  
การผลิตแบตเตอรี่ สถานีหรืออุปกรณ์ส าหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น) 
   (ง) การจัดหาเพ่ือให้บริการผลิตและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า อุปกรณ์
ด้านระบบไฟฟ้าและเคมีวิเคราะห ์
   (จ) การจ้างงานบริการเพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม (๑) และ
ธุรกิจเสริมตาม (ก) - (ง) 
   (ฉ) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
   (ช) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทาง
การตลาดและการขาย 
  (๓) งานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐจะประกาศเพ่ิมเติม 
 
 ข้อ    ๔ ผู้ว่าการจะมอบอ านาจหรือแบ่งอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้  โดยให้ค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับ
มอบอ านาจเป็นส าคัญ 
 

ข้อ    ๕   ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอ านาจก าหนดระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และคู่มือวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑  
การพัสดุ 

 

ส่วนที่ ๑  
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
 ข้อ    ๖ ในข้อบังคับนี ้
  (๑) “ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  (๒) “การพัสดุ”  หมายความว่า  การซื้อ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  
การแลกเปลี่ยน  การเช่า  การเช่าซื้อ  การลีสซิ่ง (Leasing)  การควบคุม  การจ าหน่าย  และ 
การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
  (๓) “พัสดุ”  หมายความว่า  สิ่งของที่มีสภาพการใช้สิ้นเปลือง  เครื่องมือ
เครื่องใช้  ครุภัณฑ์  อะไหล่  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  และเชื้อเพลิง 
  (๔)  “สิ่งของที่มีสภาพการใช้สิ้นเปลือง”   หมายความว่า   สิ่งของซึ่ง 
โดยสภาพหมดไปเมื่อมีการใช้งาน 
  (๕)  “เครื่องมือเครื่องใช้”  หมายความว่า  สิ่งของที่มีราคาในขณะที่ได้มา
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วยหรือต่อชุด  ซึ่งโดยปกติมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน 
ยืนนานเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป 
  (๖)  “ครุภัณฑ์”  หมายความว่า  สิ่งของที่มีราคาในขณะที่ได้มาเกินกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อหน่วยหรือต่อชุด  ซึ่งโดยปกติมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน 
ยืนนานเกนิกว่า ๑ ปีขึ้นไป สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองและสามารถเคลื่อนย้ายได้ 
  (๗) “เชื้อ เพลิ ง”  หมายความว่า  เชื้อ เพลิงที่ ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า  
เชื้อเพลิงที่ใช้ในกิจการเหมือง รวมถึงเชื้อเพลิงที่ต้องจัดหาให้คู่สัญญาตามข้อตกลง 
  (๘)  “การจัดหา”  หมายความว่า  การจัดซื้อจัดจ้าง 
  (๙) “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา 
การเช่า การเช่าซื้อ และการลีสซิ่ง (Leasing)    
  (๑๐) “การซื้อ”  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิด และการซื้อพร้อม
บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ  
  (๑๑) “การจ้าง”  หมายความว่า  การจ้างท าของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ  รวมถึงการจ้างรื้อถอน การจ้างส ารวจ 
การจ้างออกแบบ การจ้างก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างตรวจสอบอุปกรณ์  แต่ไม่รวมถึง 
การจ้างที่ปรึกษา  
  (๑๒) “การจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  การจ้างบริการจากที่ปรึกษา    
  (๑๓) “ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  
หรือสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งให้บริการด้านการวิจัย   
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   (๑๔) “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กฟผ. ในคราวเดียวกัน 
   การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน  
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ กฟผ. ในคราวเดียวกัน 
    (ข) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ 
กฟผ. ในคราวเดียวกัน 
    (ค) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (ก) และ (ข)    
โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน  
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญหรือ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาให้แก่ กฟผ. ในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน 
    ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้ว่าการเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 
    การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น
ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ถือว่าเป็นการด ารง
ต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
    ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหาร  
ที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้า
เสนอราคาให้แก่ กฟผ. ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (ก)  (ข) 
หรือ (ค) แล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  
มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
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  (๑๕) “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่
ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค 
หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กฟผ. ไม่ว่าจะกระท าโดย
การสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้  หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดง
เอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ  
ท าสัญญากับ กฟผ.  หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบ กฟผ.   โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
  (๑๖) “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง 
  (๑๗) “คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ  หรือคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  รวมถึงผู้ท า
หน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและจ้างท่ีปรึกษาในกรณทีี่การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นไม่ได้ตั้งคณะกรรมการ 
 
 ข้อ    ๗ การซื้อ การจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ด าเนินการด้วย
แหล่งเงินช่วยเหลือหรือแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ  หากมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้กระท าไว้กับ
แหล่งเงินช่วยเหลือหรือแหล่งเงินกู้แตกต่างจากวิธีการที่มีก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  ก็ให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงนั้นได ้
 

ส่วนที ่๒ 
นโยบายการพัสดุ 

 
 ข้อ    ๘ การพัสดุต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กฟผ. และต้องสอดคล้องกับ
หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ข้อ    ๙ การพัสดุของ กฟผ. ต้องใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของ กฟผ. และป้องกันปัญหาการทุจริต 

 
 ข้อ   ๑๐ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
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 ข้อ   ๑๑ ให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและให้ปิดประกาศแผน 
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ กฟผ. และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กฟผ. และจัดให้มีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 
 ข้อ   ๑๒ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น  
  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ   
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป  
 
 ข้อ   ๑๓ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อ กฟผ.  ในกรณีที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลง
เล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป  
 
 ข้อ   ๑๔ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 
 
 ข้อ   ๑๕ การตรวจรับ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
  (๑) ต้องท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  (๒) ต้องยึดถือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นหลักในการตรวจรับ 
 
 ข้อ   ๑๖ การควบคุมพัสดุ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) ต้องให้มี พัสดุส ารองคลังเหลืออยู่น้อยที่สุดเพียงเท่าที่จ าเป็น 
ต้องส ารองไว้ใช้งาน 
  (๒) ต้องจัดให้มีการเก็บและบ ารุงรักษาพัสดุในสภาพที่เหมาะสมกับพัสดุ
แต่ละประเภท และปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
  (๓) การจ าหน่ายพัสดุ  ให้กระท าเมื่อเป็นพัสดุที่ไม่สมควรใช้งานต่อไป 
หรือหากจ าหน่ายแล้วจะให้ประโยชน์มากกว่า หรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  
 
 ข้อ   ๑๗ ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตามข้อบังคับนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการใด
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ
กระท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออ านวย  
แก่ผู้เข้าเสนอราคาให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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 ข้อ   ๑๘ ให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 
  การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องขอเพ่ือตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ทีผู่้ว่าการก าหนด 

 

ส่วนที่ ๓ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 ข้อ   ๑๙ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. อาจจัดให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. โดยอาจมีการ
ก าหนดข้อตกลงคุณธรรมหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอ่ืน ๆ ตามระเบียบที ่
ผู้ว่าการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๔ 
ราคากลาง 

 
 ข้อ   ๒๐ การจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.  ให้มีการจัดท าราคากลางและเผยแพร่ไว้ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ด้วย  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้ว่าการ
ก าหนด 
 

ส่วนที่ ๕  
การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการหรือพัสดุ 

 
 ข้อ   ๒๑ ในกรณีที่มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการหรือพัสดุ  
(Pre-Qualification) ให้มีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการคัดเลือกโดยปิดประกาศ
เชิญชวน ณ ที่ท าการของ กฟผ.  และเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กฟผ.           
  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการหรือพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๖ 
การซื้อหรือการจ้าง 

 
 ข้อ   ๒๒ การซื้อหรือการจ้าง โดยปกตกิระท าได้ ๔ วิธี คือ 
  (๑) วิธีตกลงราคา 
  (๒) วิธีสอบราคา 
  (๓) วิธีประกวดราคา 
  (๔) วิธีพิเศษ  
  การซื้อหรือการจ้างตามวิธีดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แทนข้อมูลเอกสารหนังสือหรือข้อความที่จ าเป็นต้องใช้ในการซื้อหรือการจ้างทุกขั้นตอนก็ได้ 
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 ข้อ   ๒๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป 
ให้ด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ กฟผ. และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยให้
พิจารณาตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด  
 
 ข้อ   ๒๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างที่มีราคา
ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ข้อ   ๒๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างที่มีราคา
ครั้งละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
 
 ข้อ   ๒๖ การซื้อหรือการจ้างที่มีราคาครั้งละเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องกระท า
โดยวิธีประกวดราคา     
    ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการซื้อ
หรือการจ้างและร่างประกาศประกวดราคา  ก่อนท าการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ให้มี
การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการซื้อหรือการจ้างและ
ร่างประกาศประกวดราคาจากผู้ประกอบการตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด  และเผยแพร่ประกาศ
ประกวดราคาไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. 
 
 ๑) ข้อ  ๒๗ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิ เศษ ให้กระท าได้ เฉพาะกรณี ใดกรณีหนึ่ ง 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซือ้เฉพาะแห่ง 
  (๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรือเป็นงานที่ต้องจ้างโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่งาน 
  (๓) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  
  (๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นหรือเป็นงานที่จ าเป็นต้องจ้างเพ่ิม 
ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของ กฟผ. (Repeat Order)   
  (๕) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค หรือ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่  
  (๖) เป็นพัสดุหรือเป็นงานจ้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน
หรือต้องผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด  
  (๗) เป็นพัสดุที่ซื้อหรืองานที่จ้างจากบริษัทในเครือ กฟผ. 
  (๘) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรืองานที่ต้องจ้างเพ่ือการรับท างานให้บุคคล 
ภายนอก 
  (๙) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อหรืองานที่ต้องจ้างจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้น โดยให้มีการแข่งขันราคาจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นบางราย 
 
๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๓๙๐  ใชบ้ังคับ  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                
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  (๑๐) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุด
เสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ 
  (๑๑) เป็นการซื้อหรือการจ้างตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือจาก
หน่วยงานของรัฐ 
  (๑๒) เป็นพัสดุที่ได้ด าเนินการซื้อหรืองานที่ได้ด าเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว
ไม่ได้ผลดี 
 
 ข้อ   ๒๘  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้
วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้ 
  กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่าของ กฟผ. เป็นส าคัญ   
  กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง  
   (๑)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้อนุมัติ
ไว้แล้ว 
  (๒)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ซึ่งในภายหลังได้มีการ
อนุมัติแผนงานด าเนินการของแต่ละงานในโครงการนั้น 
                 (๓)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเชื้อเพลิงที่มีคู่ค้าหลายรายเพ่ือกระจาย 
ความเสี่ยงหรือเพ่ือความมั่นคง 
  (๔)  กรณีอ่ืนตามที่ผู้ว่าการก าหนด  ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ 
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่าของ กฟผ. เป็นส าคัญ 

 
ส่วนที่ ๗ 

การจัดซื้อที่ดิน 
 
 ข้อ   ๒๙ การจัดซื้อที่ดิน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
  ให้ผู้ว่าการมีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินครั้งละไม่ เกิน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นต้องตกลง
เป็นอย่างอ่ืน 
 

ส่วนที่ ๘ 
การจ้างท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ   ๓๐ การจ้างที่ปรึกษา  ให้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาไทยก่อน                        
  ในกรณีจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้มีเงื่อนไขก าหนดให้มี       
ที่ปรึกษาที่เป็นคนไทยร่วมปฏิบัติงานด้วย  เว้นแต่เป็นงานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ 
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 ข้อ   ๓๑ การจ้างที่ปรึกษา  ให้กระท าได้ ๒ วิธี คือ 
  (๑) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เหลือน้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด 
  (๒) วิธีตกลง  ได้แก่   การจ้างที่ ปรึกษาที่ เคยทราบหรือเคยเห็น
ความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้  
 
 ข้อ   ๓๒ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกที่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคา
ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้ด าเนินการโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษา 
เป็นส าคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๙ 
อ านาจในการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 ข้อ   ๓๓ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิง ให้อนุมัติได้ภายในวงเงิน
ครั้งละไมเ่กิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ข้อ   ๓๔ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ  การจ้าง  หรือ    
การจ้างทีป่รึกษา และการบริหารสัญญา 
  (๒) การยกเลิกการสอบราคา หรือการประกวดราคา หรือการจัดหาโดย
วิธีพิเศษ หรือการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
  (๓) การวางหลักประกันกับคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้าสากล  
  (๔) การขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามข้อผูกพัน 
ในการซื้อ การจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษา ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) เหตุที่เกิดจาก กฟผ. หรือหน่วยงานของรัฐ 
   (ข) เหตุสุดวิสัย 
   (ค) เหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย 
   (ง) เหตุอื่นตามท่ีผู้ว่าการก าหนด 
   กรณีตาม (ข) และ (ค)  คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ กฟผ. ทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง 
  (๕) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์   
ของ กฟผ. หรือไม่ท าให้ กฟผ. ต้องเสียประโยชน์ 
   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
กฟผ. หากวงเงินเพ่ิมขึ้นครั้งละเกิน ๒๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ให้รายงานคณะกรรมการ กฟผ.  
เพ่ือทราบ  
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  (๖) การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน   
  (๗) การสั่งงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา   เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ 
กฟผ. เป็นผู้อนุมัติการซื้อ การจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษาครั้งนั้น และวงเงินที่งดหรือลดค่าปรับเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือเกิน ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทกรณี เชื้อเพลิง  ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ.  
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  (๘) การให้คู่สัญญาผ่อนช าระหนี้หรือค่าเสียหายหรือค่าปรับ โดยคิด
ดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาหรือตามกฎหมาย 
 
 ๑) ข้อ  ๓๕ การซื้อหรือการจ้างในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย 
ไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
โดยมิชักช้า  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด  
 
 ๑) ข้อ  ๓๖ การซื้ อห รือการจ้ างโดยวิธีสอบราคาหรือวิ ธีป ระกวดราคา ให้ มี 
คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา  หรือคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  และ
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้มีคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ยกเว้นการซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีพิเศษหรือไม่ก็ได้ 
  การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิง ให้ตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้ าง
โดยวิธีพิเศษ  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน จะตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ
หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด   
  การซื้อหรือการจ้างทุกครั้ ง  ให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  เว้นแต่การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือการซื้อหรือ 
การจ้างในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นตามข้อ ๓๕ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท จะตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้าง ท าการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือไม่ก็ได้ 
  ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน  ห้ามตั้ งผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการรับและเปิดซอง
สอบราคาหรือกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  และกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง และห้ามตั้งผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี พิเศษ  เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจรับงานจ้างในครั้งนั้น ยกเว้นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา 
จะตั้งคณะกรรมการชุดเดียวโดยให้ท าหน้าที่เปิดซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคาด้วย  
ก็ได้  แต่ทั้งนี้ ห้ามตั้งผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
 
 
 
๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๓๙๐  ใช้บังคับ  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑      
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 ข้อ   ๓๗ การจ้างที่ปรึกษา  ให้มีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
  (๒) คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  
  ทั้งนี้  หากจะไม่ตั้งกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ก็ให้เสนอขออนุมัติผู้ว่าการ
เป็นกรณี ๆ ไป  โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ กฟผ. หรือไม่ท าให้ กฟผ. ต้อง 
เสียประโยชน์ 
 

ส่วนที่ ๑๐ 
ข้อผูกพันในการซื้อหรือการจ้าง 

 
 ๑) ข้อ  ๓๘ การซื้อหรือการจ้างให้ท าเป็นสัญญาตามแบบที่ผู้ว่าการก าหนด แต่หากเป็น
สัญญาที่ท ากับนิติบุคคลในต่างประเทศซึ่งมิใช่การด าเนินงานตามปกติธุระ  หรือเป็นสัญญาที่ กฟผ.  
เห็นว่าอาจจะมีปัญหาทางกฎหมาย  เสียเปรียบ หรือไม่รัดกุม   กฟผ. จะลงนามได้เมื่อร่างสัญญาได้
ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
  การท าสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการ
สูงสุดมาแล้ว หรือการท าสัญญาที่จ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบดังกล่าว
เพียงเล็กน้อยในประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ท าให้ กฟผ. เสียเปรียบ ให้ลงนามในสัญญาได้  
โดยไม่ต้องส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
  การยกเว้นไม่ต้องท าสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
                                                       
 ข้อ   ๓๙ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ต้องมีเง่ือนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้     
  (๑) เงื่อนไขการเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาในกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
  (๒) เงื่อนไขการปรับเป็นรายวันในกรณีส่งมอบพัสดุหรืองานล่าช้า 
กว่าก าหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา หรือราคาของ
พัสดุหรือรายการจ้างแต่ละรายการ ถ้าในสัญญาได้แยกรายการนั้น ๆ ไว้ และจะก าหนดจ านวนเงิน
ค่าปรับสูงสุดไว้ด้วยก็ได้  ในกรณีที่ก าหนดไว้ จ านวนเงินค่าปรับสูงสุดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของราคาดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
   ถ้าในสัญญาได้แยกรายการพัสดุหรือรายการจ้างไว้  พัสดุหรือ 
การจ้างแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กัน หรือเป็นส่วนประกอบอันจ าเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าขาด
ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ก าหนดเงื่อนไขการปรับ
ดังกล่าวโดยถือเป็นรายการเดียวกัน 
           ในกรณีการซื้อที่คิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งและหรือทดลอง  ให้ค านวณ
ค่าปรับจากราคาพัสดุซึ่งรวมค่าติดตั้งและหรือทดลองด้วย 
   
    

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๓๙๐  ใช้บังคับ  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑                                  
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  (๓) เงื่อนไขให้คู่สัญญาจัดให้มีการวางหลักประกันสัญญาในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญา  ทั้งนี้ เว้นแต่  
   (ก) การท าสัญญาซื้อที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี   
โดยก าหนดให้ส่งมอบพัสดุเป็นงวด  และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่อง      
จะก าหนดให้คู่สัญญาวางหลักประกันสัญญาในอัตราดังกล่าวของราคาพัสดุที่จะส่งมอบในแต่ละปี   
ก็ได ้
   (ข) การซื้อหรือการจ้างที่มีราคาครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    (ค) กรณีคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างบางส่วนแล้ว หากเป็น
พัสดุหรืองานจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่อง  หรือในกรณีพัสดุหรืองานจ้าง 
ส่วนที่เหลือไม่จ าเป็นต้องใช้ประกอบกันกับพัสดุหรืองานจ้างที่ได้ส่งมอบแล้ว  จะก าหนดให้คู่สัญญา 
จัดให้มีการวางหลักประกันสัญญาในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาสัญญาส่วนที่เหลือก็ได้  
แต่ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา เอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย 
  กรณีมีเหตุสมควรที่ผู้ว่าการเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขตามข้อนี้  
ก็ให้กระท าได ้
 
 ข้อ   ๔๐ ในการซื้อหรือการจ้างหากจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา ก็ให้กระท าได้
ตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
ข้อผูกพันในการจัดซื้อที่ดิน 

 
 ข้อ   ๔๑ การท าข้อผูกพันในการจัดซื้อที่ดิน  การก าหนดเงื่อนไขของข้อผูกพัน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินมัดจ าค่าซื้อที่ดิน ให้จ่ายได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๓๐ ของราคาท่ีดิน 
 

ส่วนที่ ๑๒ 
ข้อผูกพันในการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ   ๔๒ การท าข้อผูกพันในการจ้างที่ปรึกษา  การก าหนดเงื่อนไขของข้อผูกพันและ     
การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 

 
ส่วนที่ ๑๓ 

การเช่า การเช่าซื้อ และการลีสซิ่ง (Leasing) 
 

 ข้อ   ๔๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์  การเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์  และ
การลีสซิ่ง (Leasing)  ให้ผู้ว่าการพิจารณาด าเนินการได้โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการซื้อหรือการ
จ้างตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยอนุโลม 
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ส่วนที่ ๑๔ 
การทิ้งงาน 

 
 ข้อ   ๔๔ ให้ผู้ว่าการสั่งการให้ผู้เสนอราคา คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างช่วง       
ที่ กฟผ. อนุมัติให้รับช่วงงานที่กระท าการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทิ้งงาน                                 
  (๑) ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาภายในเวลา 
ที่ กฟผ. ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร        
  (๒) คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ กฟผ. อนุมัติให้รับช่วงงาน   
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลสมควร                         
  (๓)  พัสดุที่ซื้อหรืองานที่จ้างเกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือพัสดุที่ซื้อหรืองานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุ 
ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ท าให้งานบกพร่องเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 
  (๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษามีข้อบกพร่อง 
ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. อย่างร้ายแรง 
  (๕) ด าเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ห้ามด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานของ กฟผ.  หรือผู้ทิ้งงานตาม
รายชื่อที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ผู้ว่าการหรือกระทรวงการคลังจะได้มีการสั่ง 
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  
 

ส่วนที่ ๑๕ 
การอุทธรณ์ 

 
 ข้อ   ๔๕ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างกับ กฟผ. มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง  ในกรณีที่เห็นว่า กฟผ. มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในข้อบังคับนี้หรือระเบียบที่ออกตามความในข้อบังคับนี้  เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล 
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 
 
 ข้อ   ๔๖ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  
  ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ โดยระบุข้อโต้แย้ง
และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
 
 ข้อ   ๔๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ กฟผ. ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
หรือวันประกาศผลของ กฟผ. แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน 
 



-    ๑๕    - 

ข้อ   ๔๘ การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
จัดจ้างพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ท าความเห็นเสนอต่อผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปตาม
ความเห็นนั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือผู้ว่าการพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยตามความเห็นในวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ กฟผ. ซึ่งผู้ว่าการแต่งตั้ง ภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่
ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
  เมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจาก 
ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องดังกล่าว หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว โดยขออนุมัติ
ผู้ว่าการ และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สรุปเรื่องเพ่ือเสนอผู้ว่าการ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพ่ือสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร  
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผล
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปเรื่องเพ่ือเสนอผู้ว่าการพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน หากผู้ว่าการเห็นชอบให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป   
  การวินิจฉัยของผู้ว่าการให้เป็นที่สุด 
  การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ กฟผ. ให้รายงาน
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือทราบ 
  การอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นสมควรให้ระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจะกระท าได้
ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามข้อ ๔๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ 
เมื่อผู้ว่าการวินิจฉัยให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๗  
ที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ส่วนที่ ๑๖ 
การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

 

 ข้อ   ๔๙ ให้ผู้ว่าการก าหนดระเบียบการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) การควบคุมพัสดุ 
  (๒) การตรวจสอบพัสดุ 
  (๓) การสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง ในกรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ 
ขาดจ านวนหรือสูญไป 
  (๔) วิธีการชดใช้ ในกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดชดใช้ 
 



-    ๑๖    - 

 ข้อ   ๕๐ ในกรณีที่พัสดุช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือไม่ใช้งานต่อไป  หรือพัสดุที่
สามารถใช้งานได้ แต่เห็นว่าหากจ าหน่ายแล้วจะให้ประโยชน์มากกว่า หรือหากใช้งานต่อไป  
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้รายงานผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ขาย แลกเปลี่ยน โอน บริจาค 
แปรสภาพ หรือท าลาย       
  ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  (๑) การขายเครื่องจักรโรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าในระบบการผลิตไฟฟ้า 
ของ กฟผ. ที่มีราคาสุทธิตามบัญชีเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) การขายที่ดินที่มีราคาขายครั้งละเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๓) การแลกเปลี่ยน หรือบริจาคที่ดิน ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งละเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๔) การโอนหรือการบริจาคพัสดุที่มีราคาสุทธิตามบัญชีต่อหน่วย 
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
  (๕) การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างถาวรที่มีราคาค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อหน่วย และมีอายุใช้งานมาแล้วไม่ถึง ๑๕ ปี  
 
 ข้อ   ๕๑ ในกรณีเป็นเชื้อเพลิงที่มีความจ าเป็นท าให้ไม่อาจรับไว้ หรือรับไว้แล้ว      
ไม่คุ้มค่า หรือหากจ าหน่ายแล้วจะให้ประโยชน์มากกว่า  ให้จ าหน่ายได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าการ
ก าหนด   
 
 ข้อ   ๕๒ ในกรณีพัสดุขาดจ านวนหรือสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด ให้ผู้ว่าการ
อนุมัติตัดบัญชีเป็นสูญ 
  การตัดบัญชีเป็นสูญในกรณีดังต่อไปนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ.  
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  (๑) เชื้อเพลิงที่มีปริมาณขาดหรือสูญไปเกินร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณ
เชื้อเพลิง และมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) พัสดุ อ่ืนนอกจาก (๑) ที่ มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ส่วนที่ ๑๗ 
ค่าตอบแทน 

 
 ข้อ   ๕๓ ให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ มีอ านาจให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนท านอง
เดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 

 



-    ๑๗    - 

    ๑) หมวด ๒ 
การซื้อไฟฟ้า 

 

 ข้อ   ๕๔ ในหมวดนี้ 
  (๑) “การซื้อไฟฟ้า” หมายความว่า การซื้อไฟฟ้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมถึงการใช้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
การบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) การรับฝากไฟฟ้าและส่งคืน  
การบริการที่เป็นงานนวัตกรรมใหม่ด้านระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
  (๒) “สัญญา”  หมายความว่า  สัญญาซื้อไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
หรือข้อตกลง ที่เป็นหนังสือหรือที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการซื้อไฟฟ้า  

 
 ข้อ   ๕๕ การซื้อไฟฟ้าในหมวดนี้ไม่รวมถึงการซื้อไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 
 ข้อ   ๕๖ การซื้ อ ไฟ ฟ้าของ กฟผ. ต้ องใช้ เงิน งบประมาณ ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของ กฟผ. และป้องกันปัญหาการทุจริต 
 
 ข้อ   ๕๗ การซื้อไฟฟ้า  ให้ด าเนินการตามแนวทางการก ากับที่ภาครัฐก าหนด 
 
 ข้อ   ๕๘ การซื้อไฟฟ้า ให้ท าเป็นสัญญาโดยเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งก ากับดูแลได้
ก าหนดให้ซื้อแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ืออนุมัติการซื้อไฟฟ้า และให้ กฟผ. ลงนาม
สัญญาเมื่อร่างสัญญาได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว  
 
 ข้อ   ๕๙ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจอนุมัติดังต่อไปนี้ 
   (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้ กฟผ. เสียประโยชน์ หรือในกรณีที่ เป็นการแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์แก่ กฟผ. หรือประโยชน์สาธารณะ 
   ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ กฟผ. เห็นว่าจะเป็นปัญหา
ในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  (๒) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ในสัญญา และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ 
     ในกรณีที่สัญญาไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาไว้ 
ให้ผู้ว่าการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามเงื่อนไข  
ที่กฎหมายก าหนด โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อน 
  (๓)  การให้คู่สัญญาผ่อนช าระหนี้ ค่าเสียหายหรือค่าปรับโดยคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาหรือตามกฎหมาย 
  (๔)  การสั่งงดหรือลดค่าปรับหรือการสั่งงดหรือลดดอกเบี้ยให้แก่คู่สัญญา
ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินที่ก าหนดให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ. 
 
๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๔๑๔  ใช้บังคับ  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔   



-    ๑๗    - 

 ข้อ   ๖๐ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาที่ ไม่ได้ก าหนดไว้  
ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 
    ๑) หมวด ๓ 

การซื้อไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 

 ข้อ   ๖๑ ในหมวดนี้ 
  (๑) “การซื้อไฟฟ้า” หมายความว่า การซื้อไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการใช้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า เช่น การบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า การบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
(Ancillary Services) การรับฝากไฟฟ้าและส่งคืน การบริการที่เป็นงานนวัตกรรมใหม่ด้านระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น 
  (๒) “สัญญา”  หมายความว่า  สัญญาหรือข้อตกลง ที่เป็นหนังสือหรือที่
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการซื้อไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 
 ข้อ   ๖๒ การซื้อไฟฟ้า ให้ท าเป็นสัญญา และให้ กฟผ. ลงนามสัญญา เมื่อร่างสัญญา
ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว เว้นแต่ การท าสัญญาที่เคยผ่านการตรวจ
พิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว หรือการท าสัญญาที่จ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบดังกล่าวเพียงเล็กน้อยในประเด็นที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ท าให้ กฟผ. 
เสียเปรียบ ให้ลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ก่อน 
 
 ข้อ   ๖๓ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการซื้อไฟฟ้าที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการก าหนด 
 
 ข้อ   ๖๔ ให้ผู้ว่าการมีอ านาจอนุมัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) การซื้อไฟฟ้า  
  (๒) การตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการเก่ียวกับการซื้อไฟฟ้า 
  (๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไข
สัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้ กฟผ. เสียประโยชน์ หรือในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์  
แก่ กฟผ. หรือประโยชน์สาธารณะ 
   ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ กฟผ. เห็นว่าจะเป็นปัญหา
ในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  (๔) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (๕)  การให้คู่สัญญาผ่อนช าระหนี้ ค่าเสียหายหรือค่าปรับโดยคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาหรือตามกฎหมาย 
  (๖)  การสั่งงดหรือลดค่าปรับหรือการสั่งงดหรือลดดอกเบี้ยให้แก่คู่สัญญา
ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินที่ก าหนดให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ. 
๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๔๑๔  ใช้บังคับ  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔     



-    ๑๘    - 

 ข้อ   ๖๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาที่ ไม่ ได้ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 
     บทเฉพาะกาล 

 
 ๑) ข้อ   ๖๖ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตาม 
ข้อ ๓ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย  
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุต่อไปตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะ
ด าเนินการตามข้อบังคับนี้และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
 
 ๒) ข้อ   ๖๑  ยกเลิก 
 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 นายวิฑูรย์  กุลเจริญวิรัตน์ 
 ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓ 
 

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๔๑๔ ใช้บังคับ  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔     
๒) ยกเลิกโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับท่ี ๓๙๐  ใช้บังคับ  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑     

                                                                                                                  


