
ระเบียบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ฉบับที่  ๓๕๖ 

วาดวย  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง 
- - - 

 
 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ กฟผ. วาดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ที่ เ ก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง  เ พ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางองคการตามคําสั่ง  กฟผ.  
ที่ ค. ๗๙/๒๕๖๑ เร่ือง การจัดโครงสรางองคการ  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕  
แหงขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓๘๙ วาดวย การจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุท่ีเกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง   ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ    ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา  “ระเบียบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ฉบับที่ ๓๕๖ วาดวย การจัดซ้ือจดัจางและการบริหารพัสดทุี่เก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 
 
 ขอ    ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนตนไป 
   
 ขอ    ๓ ใหยกเลกิ 
  (๑) ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่  ๒๘๕ วาดวย การจัด ซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง  
  (๒) ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี ๑๕๔ และฉบับที่ ๑๖๑ วาดวย การกําหนด
ราคากลางงานซ้ือ งานจาง หรืองานจางที่ปรึกษา 
  (๓) ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๑๗๘ วาดวย การซื้อ การจาง และการจาง 
ที่ปรึกษา 
   บรรดาระเบียบปฏิบัติอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
 ๑) ขอ    ๔ ระเบียบน้ีใหใชบังคับกับการจัดหา การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐวาดวยหลักเกณฑ
การจัดซ้ือจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง และท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐจะประกาศเพ่ิมเติม 
  ใหผูวาการหรือรองผูวาการแตละสายงานเปนผูกําหนดรายละเอียดของงาน 
ที่เก่ียวกับการพาณิชยโดยตรงตามวรรคหนึ่ง  
 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบบัที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



-    ๒    - 

หมวด ๑  
ขอกําหนดทั่วไป 

 

 ๑) ขอ    ๕  ในระเบียบนี้ 
  (๑) “สัญญา” หมายความวา สัญญาซื้อขาย สัญญาจาง สัญญาจาง 
ที่ปรึกษา สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย สัญญาเชาซื้อสังหาริมทรัพย สัญญาลีสซิ่ง  
ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง หรือขอตกลงเปนหนังสือที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การจาง การจางที่ปรึกษา การเชา
อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรพัย การเชาซื้อสังหาริมทรัพย และการลีสซิ่ง 
  (๒) “เงนิพึงได” หมายความวา เงินคาพัสดุ คาจาง คาเชา คาเชาซื้อ หรือ 
คาลีสซิ่ง ที่คูสัญญาจะไดรับจาก กฟผ. ทั้งนี้ ไมวาจากสัญญาใดก็ตาม 
  (๓) “หลักประกันซอง” หมายความวา หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ท่ีผูเสนอราคาให กฟผ. ไว เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตนไดเสนอไว 
   (ก) เงินสด  
   (ข) ดราฟท เช็คที่ธนาคารรับรอง (Certified Cheque) หรือเช็ค 
ที่ธนาคารเปนผูสั่งจาย (Cashier Cheque) ซึ่งเปนดราฟทหรือเช็คลงวันที่ที่ยื่นตอ กฟผ. หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๑๕ วัน      
   (ค) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร กฟผ. หรอืพันธบัตรท่ีกระทรวง 
การคลังคํ้าประกันเงนิตนและดอกเบี้ยซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของผูเสนอราคาโดยชอบดวยกฎหมาย 
   (ง) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ   
   (จ) หนังสือค้ํ าประกันของบริษัทเงิน ทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ 
   หนังสือค้ําประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีเงื่อนไขระบุใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในหนี้ที่ค้ําประกัน
โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากผูเสนอราคากอน และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น แมวา กฟผ. จะไดผอนเวลาชําระหนี้หรือ 
ผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผูเสนอราคาไดเสนอไวใหแกผูเสนอราคา โดยมิจําตองไดรับ 
ความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกัน   
   หนังสือค้ําประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนดไว    
         (ฉ) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีรองผูวาการ
การเงินและบัญชี (CFO) กําหนด               
  (๔) “หลักประกันสัญญา” หมายความวา หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ท่ีคูสัญญาให กฟผ. ไว เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา               
   (ก) เงินสด 
   (ข) ดราฟท เช็คที่ธนาคารรับรอง (Certified Cheque) หรือเช็ค 
ที่ธนาคารเปนผูสั่งจาย (Cashier Cheque) ซึ่งเปนดราฟทหรือเช็คลงวันที่ที่ยื่นตอ กฟผ. หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๑๕ วัน   
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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   (ค) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร กฟผ. หรอืพันธบัตรท่ีกระทรวง 
การคลังคํ้าประกันเงนิตนและดอกเบี้ยซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของคูสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย 
   (ง) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ  
   (จ) หนังสือค้ํ าประกันของบริษัทเงิน ทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหทราบ  
   หนังสือค้ําประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีเงื่อนไขระบุใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยรับผิดรวมกันกับลูกหนี้ในหนี้ที่ค้ําประกัน
โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากคูสัญญากอน และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น แมวา กฟผ. จะไดผอนเวลาชําระหน้ีหรือผอนผัน
การปฏิบัติตามสัญญาใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือ
บรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยผูค้ําประกัน 
   หนังสือค้ําประกันตาม (ง) และ (จ) จะตองมีกําหนดเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่คูสัญญาตองปฏิบัติและหรือผูกพันรับผิดตามสัญญา 
   (ฉ) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีรองผูวาการ
การเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 
  (๕) “ระบบงานองคกร (ERP)” หมายความวา ระบบงานพัสดุและจัดหา
ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนตาง ๆ ในการวิเคราะห การควบคุม การใหบริการ การจัดหา การบัญชี และ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุและจัดหา  
  (๖) “หนวยงานผูใชงาน” หมายความวา ผู ใชงานพัสดุหรืองานจาง 
ผูจัดทําราคากลาง หรือผูจัดทําบันทึกการขอซื้อหรือการขอจาง 
  (๗) “คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ หรือคณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก รวมถึงผูทํา
หนาที่จัดซื้อจัดจางและจางที่ปรึกษาในกรณทีี่การจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นไมไดตั้งคณะกรรมการ 
  ท้ังนี้ คํานิยามใดที่มีกําหนดไวแลวในขอบังคับ กฟผ. วาดวย การจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง ใหนําคํานิยามนั้นมาใชบังคับในระเบียบ 
นี้ดวย 
   
 ขอ    ๖ ใหรองผูวาการบริหารมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑) แกไขเพ่ิมเติมแบบพิมพและกําหนดเพ่ิมเติมแบบพิมพเ ก่ียวกับ
ระเบียบนี้ได  เวนแตแบบพิมพใบเสร็จรับเงินตามหมวด ๑๔ และแบบพิมพรายงานการคํานวณ
คาปรับคูสัญญาตามหมวด ๒๒ สวนที่ ๓  ใหเปนไปตามแบบที่รองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) 
กําหนด 
  (๒) วินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบั ติตามระเบียบนี้   เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ ใหเสนอรองผูวาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนคราว ๆ ไป 
   (ก) การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
หมวด ๗ สวนที่ ๖  และหมวด ๙ 
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   (ข) การปฏิบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑในเรื่องการใหหนวยงาน
ภายนอกยืมพัสดุ ตามหมวด ๒๔  และการยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก ตามหมวด ๒๕ 
  (๓) พิจารณากําหนดคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
 

 ๑) ขอ  ๖/๑  การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน รวมถึง 
การประชุมของผูมีอํานาจ ตามระเบียบนี้ อาจประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ของรัฐที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม 
 
 ๒) ขอ  ๖/๒  การลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกสในระเบียบนี้ ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 
 ๒) ขอ  ๖/๓  การตรวจรับพัสดุหรืองานจางในระเบียบนี้ สามารถตรวจรับโดยลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 
 
 

หมวด ๒ 
การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต 

 

 ๓) ขอ    ๗ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง กฟผ. จะจัดใหภาคประชาชน
และผูประกอบการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ
ดังน้ี 
  (๑) การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ใหมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการ
ความรวมมือปองกันการทุจริตประกาศกําหนด 
  (๒) การจางกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ใหเขารวมโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure Transparency 
Initiative: CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตประกาศ
กําหนด 
  (๓) หลักเกณฑอื่นตามท่ีผูวาการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๔๘             ใชบังคับ  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๖๑             ใชบังคับ  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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หมวด ๓ 
ราคากลาง 

 

 ๑) ขอ    ๘ การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบนี้ ใหมีการจัดทําราคากลางและเผยแพรไว 
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. ดวย  
  (๑) การจัดซื้อจัดจางที่ มีราคาครั้ งละไม เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ใหหนวยงานผูใชงานเปนผูกําหนดราคากลาง 
  (๒) การจัดซื้อจัดจางที่มีราคาครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหมี
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ดังน้ี  
   (ก) ผูอํานวยการฝาย  สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มีราคาครั้งละ 
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ข) ผูชวยผูวาการ  สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่มีราคาครั้งละเกิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
  (๓) คณะกรรมการกําหนดราคากลางตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน  
โดยใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอยางนอย ๑ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกลาวจะตองมีจํานวน 
ไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดแตงตั้งไว จึงจะดําเนินการตามหนาท่ีที่กําหนดไวได  
  (๔) การคํานวณราคากลางใหคํานึงถึงประโยชนของ กฟผ. เปนสําคัญ 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  
    (ก) ราคาตามหลักเกณฑที่รองผูวาการกําหนดหรืออนุมัติ   
        (ข) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือ 
             (ค) ราคาที่ เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป 
งบประมาณ 
  (๕) ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีหนาที่ดังนี้ 
   (ก) คํานวณราคากลางงานซื้อ หรืองานจาง หรืองานจางที่ปรึกษา 
ตามเอกสารกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และตามหลักเกณฑที่กําหนด 
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนสง
หนวยงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการตอไป 
   (ข) ชี้แจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจางมีราคาแตกตางจากราคากลาง
ตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจางทราบ โดยใชราคาของ 
ผูเสนอราคารายที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อ หรือจาง หรือจางที่ปรึกษา เปนฐานในการคํานวณ 
   (ค) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจาง 
ไดตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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  (๖)  การเปดเผยขอมูลราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง
ตามหลักเกณฑใน (๔) ใหเปดเผยกรณีที่มีวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของ กฟผ. (www.egat.co.th) และในเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) กรณีการซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา  
ใหเปดเผยราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลาง พรอมกับการประกาศเชิญชวน โดยให
ประกาศจนถึงวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางมีคําสั่งรับคําเสนอซื้อหรือจาง หรือเมื่อพน 
๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาผลเสนอความเห็นตอผูมี
อํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจาง แลวแตระยะเวลาใดถึงกําหนดกอน 
    กรณีมีการนํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการซื้อหรือการจางและรางประกาศประกวดราคาเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็น  
ใหประกาศราคากลางพรอมกับรางดังกลาว 
   (ข) กรณีการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ หรือการ
จางที่ปรกึษา หรือการจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย หรือการซื้อที่ดิน ใหเปดเผยราคา
กลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจไดเห็นชอบ
บันทึกการขอซื้อหรือการขอจาง หรืออนุมัติการซื้อหรือการจาง หรืออนุมัติใหเงินสนับสนุนทุนการ
วิจัย หรืออนุมัติการซื้อที่ดิน 
    ในกรณีที่ตองจัดซื้อจัดจางเรงดวนซึ่งไมสามารถประกาศกอน
การสั่งซื้อสั่งจางได ใหประกาศพรอมกับการสั่งซื้อสั่งจาง เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุ
จําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได อันเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการได ใหประกาศภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่มีการสั่งซื้อสั่งจาง   
    โดยใหประกาศเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน 
 
 

 ขอ    ๙ การจัดซื้อจัดจางสําหรับกรณีดังตอไปนี้ ไมตองดําเนินการตามขอ ๘  
(๑) – (๕) 
  (๑) งานกอสรางโรงไฟฟา 
  (๒) งานกอสรางระบบสงไฟฟา 
  (๓) งานกอสรางเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 
  (๔) งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 
  (๕) การจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหไดมาซึ่งเชื้อเพลิง 
  (๖) การซื้อที่ดิน 
 การกําหนดราคากลางกรณีการจัดซื้อจัดจางตาม (๑) – (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
รองผูวาการพิจารณากําหนด ท้ังน้ี กรณีการจัดซื้อจัดจางตาม (๑) – (๕) ตองกําหนดใหมีการชี้แจง
กรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจาง มีราคาแตกตางจากราคากลางตั้งแตรอยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใชราคากลาง
เปนฐานในการคํานวณดวย เวนแต (๕) ใหใชราคากลางที่คํานวณราคา ณ วันเสนอราคาตาม
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางที่สงหนวยงานจัดซื้อจัดจางเปนฐานในการคํานวณ 
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หมวด ๔ 
การคดัเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุ 

(Pre-Qualification : PQ) 
 

 ขอ   ๑๐ ในการคัดเลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนของผูประกอบการหรือ พัสดุ   
(Pre-Qualification : PQ)  สามารถดําเนินการได ๒ กรณี คือ  
  (๑)  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุระยะสั้น  
มีการกําหนดอายุในการข้ึนทะเบียนไมเกิน ๓ ป  
  (๒)  การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือพัสดุระยะยาว 
ไมมีการกําหนดอายุในการขึ้นทะเบียน  
 

 ๑) ขอ   ๑๑ ใหหนวยงานที่ตองการจะคัดเลือกคณุสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการหรือ
พัสดุจัดทํารายงานขออนุมัติรองผูวาการ โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
   (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจัดทําการคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตนฯ  
   (๒) ประเภทและรายละเอียดของพัสดุหรืองาน 
   (๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนหลักเกณฑขั้นต่ํา 
เชน ประสบการณและผลงานท่ีผานมา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและโรงงานผูผลิต เปนตน 
   (๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
   (๕) แตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนฯ  
อยางนอย ๓ คน โดยมผีูปฏิบัติงานระดับ ๑๐ อยางนอย ๑ คน 
  ท้ังน้ี หากจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
เบ้ืองตนฯ ใหรองผูวาการกําหนดหลักเกณฑหรืออนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว 
 

 ขอ   ๑๒ ในการคัด เลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนฯ เมื่อหนวยงานไดประเภทของ
ผูประกอบการหรือพัสดุที่จะดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ แลว ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง
ดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  จัดทําประกาศเชิญชวนใหผูสนใจรับเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตนฯ พรอมกําหนดวันที่ยื่นขอเสนอ โดยปดประกาศเชิญชวน ณ ที่ทําการของ กฟผ. และ
เผยแพรไวในระบบเครือขายสารสนเทศของ กฟผ. 
  (๒)  รับขอเสนอตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
  (๓)  ส งขอ เสนอและเอกสารการคัด เลือกคุณสมบัติ เบื้ องตนฯ  
ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่
กําหนดและเสนอรองผูวาการอนุมัติรายชื่อผูผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ 
  (๔)  ประกาศรายชื่อผูประกอบการหรือพัสดุที่ผานการคัดเลือกคุณสมบัติ
เบ้ืองตนฯ เพ่ือขึ้นทะเบียนไวในระบบเครือขายสารสนเทศของ กฟผ. 
 
 
 
   
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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 ขอ   ๑๓  การคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตนตามขอ ๑๐ (๒) ตองกําหนดใหมีการเปดรับ
การข้ึนทะเบียนใหมพรอมแจงหลักเกณฑการคัดเลือกทุกครั้ง รวมทั้งใหมีการทบทวนรายชื่อ
ผูประกอบการหรือพัสดุที่ผานการคดัเลือกคุณสมบัติเบื้องตนฯ ในระยะเวลาอันสมควร  
  
 ขอ   ๑๔ การเพิกถอนรายชื่อผูประกอบการหรือพัสดุที่ผานคุณสมบัติเบื้องตนฯ ออก
จากทะเบียน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 
  (๑) เปนผูท้ิงงานตามประกาศทางราชการหรือประกาศ กฟผ. 
  (๒) เปนคูสัญญาที่ กฟผ. บอกเลิกสัญญาหรือเปนผูมีผลงานบกพรอง
ลมเหลวจนกอใหเกิดความเสียหายตอ กฟผ. 
  (๓) พัสดุที่มีขอบกพรองที่ยังไมไดรับการแกไขและมีผลตอการพิจารณา
คุณสมบัติในการเสนอราคา (Pending Claim)  
  (๔) พัสดุที่มีขอบกพรองไมสามารถใชงานในระบบ หรือมีขอบกพรอง 
ในการใชงานจนเกิดความเสยีหายตอ กฟผ. 
  (๕) หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
 
 ๑) ขอ   ๑๕ เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูประกอบการสําหรับการ
ซื้อเชื้อเพลิงแลว ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองทําสัญญาแมบทสําหรับการซื้อขายเชื้อเพลิง 
(Master Sale Purchase Agreement)  ใหทําไดโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  (๑) ใหรองผูวาการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
สัญญาแมบทสําหรับการซื้อขายเชื้อเพลิง และมีอํานาจอนุมัติผลการเจรจา แกไข และลงนามสัญญา
แมบทสําหรับการซื้อขายเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน ตามกรอบการเจรจา แกไข รางสัญญาแมบทสําหรับ
การซื้อขายเชื้อเพลิง (Master Sale Purchase Agreement) 
  (๒) ใหมี "คณะกรรมการจัดทําสัญญาแมบทสําหรับการซื้อขายเชื้อเพลิง"  
ประกอบดวย 
   (ก) ผูชวยผูวาการ เปนประธานกรรมการ 
   (ข) ผูแทนหนวยงานจัดซื้อจัดจาง เปนกรรมการ 
   (ค) ผูแทนหนวยงานกฎหมาย เปนกรรมการ 
   (ง) ผูแทนหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนกรรมการ 
   (จ) ผูแทนหนวยงานผูใชงาน เปนกรรมการ 
     และเลขานุการ 
 

หมวด ๕ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 ขอ   ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง ใหมีการบันทึกรายงานผล
การพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 
ตามรายการดังตอไปนี้ 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๗๐            ใชบังคับ  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



-    ๙    - 
 

  (๑)  บันทึกการขอซื้อหรือการขอจาง  
  (๒)  เอกสารเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง และผลการพิจารณาในครั้งน้ัน 
(ถามี) 
  (๓)  ประกาศประกวดราคาหรือประกาศสอบราคา เอกสารประกวดราคา
หรอืเอกสารสอบราคา ประกาศราคากลาง (ถามี) หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของ 
  (๔)  ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 
  (๕)  บันทึกสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง และเอกสารอื่นที่เก่ียวของ 
  (๖)  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซื้อจัดจาง  
  (๗)  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
หรอืขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี) 
  (๘)  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  การจัดซื้อจัดจางใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใดใหเปนไปตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจางนั้น  ท้ังนี้ การจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการผานระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
สามารถใชเอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได 
 

หมวด ๖ 
การขอซื้อและการขอจาง 

 
 ๑) ขอ  ๑๗ การขอซื้อและการขอจางในหมวดนี้ หมายความรวมถึง การขอซื้อหรือ 
การขอจาง สําหรับการซื้อ การจาง และการจางท่ีปรึกษา 
 
 ๑) ขอ ๑๗/๑ การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหมีการจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจางประจําป  โดยใหหนวยงานที่มีความตองการจะขอซื้อหรือขอจางจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางประจําปเสนอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวยรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑)  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง 
  (๒)  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 
  (๓)  ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง 
  เมื่อผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไปใหความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ 
จัดจางประจําปตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูอํานวยการฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุประกาศ
เผยแพรแผนดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของ กฟผ.  และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ปดประกาศของ กฟผ.  ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวนหรืออาจกระทบตอการแขงขันในเชิงธุรกิจ 
หากรองผูวาการเห็นสมควรจะไมประกาศแผนก็ได  
 
 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



-    ๑๐    - 
 

  ขอ   ๑๘ กอนการขอซื้อหรือการขอจางใหหนวยงานตรวจสอบรายการพัสดุสํารอง
คลังและพัสดุในระบบการจัดซื้อดวยตนเอง (Self Service Procurement) หากไมมีใหทําการขอซื้อ
หรือการขอจางตามขอ ๑๙ และผานระบบงานองคกร (ERP) ตามวิธีการที่กําหนดไวในคูมือระบบ
จัดหาและผูขายสัมพันธ 
 ขอ   ๑๙ การขอซื้อหรือการขอจาง ใหหนวยงานผูใชงานดําเนินการจัดทําบันทึก 
การขอซื้อหรือการขอจาง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
  (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการงานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี  ท้ังนี้ หากจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
รางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 
ที่จะซื้อหรือจาง ใหรองผูวาการกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว 
  (๓)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานจาง (ที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
  (๔)  วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจาง
ในคร้ังนั้น (ที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือ
จางในครั้งนั้น 
  (๕)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ  
  (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลท่ีตองซื้อหรอืจางโดยวิธีนั้น  
  (๗)  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
  (๘)  ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)  
  การขอซื้อหรือการขอจางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะกําหนด
รายละเอียดในการขอซื้อหรือการขอจางเฉพาะรายการท่ีกําหนดใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได 
 
 ๑) ขอ   ๒๐ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจใหความเห็นชอบบันทึกการขอซื้อหรือ
การขอจาง 
  (๑) หัวหนาแผนกขึ้นไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) หัวหนากองขึ้นไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) ผูอํานวยการฝายขึ้นไปของหนวยงานผูใชงาน ภายในวงเงินครั้งละ 
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๔) ผูชวยผูวาการข้ึนไป ภายในวงเงนิคร้ังละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) รองผูวาการ ภายในวงเงินคร้ังละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ในกรณีการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษซึ่งวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจใน (๓) (๔) หรอื (๕) แลวแตกรณี 
 
 ๑) ขอ   ๒๑ เมื่อไดรับความเห็นชอบการขอซื้อหรือการขอจางจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ 
แลว ใหสงหนวยงานจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตอไป 
 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



-    ๑๑    - 
 

 ขอ   ๒๒ การขอซื้อหรือการขอจางทําครุภัณฑที่ระบุรายการไว ในงบประมาณ  
เมื่องบประมาณไดรับอนุมัติแลว ใหหนวยงานระดับแผนกขึ้นไปทําการขอซื้อหรือขอจางไปยัง
หนวยงานจัดซื้อจัดจางเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๒๓ การขอซื้อหรือการขอจางทําครุภัณฑที่มิไดระบุรายการไวในงบประมาณ  
ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑในเร่ืองการบริหารงบประมาณ    ทั้งนี้  เวนแตการขอซื้อหรือการขอจาง 
ทําครุภัณฑซึ่งในสัญญาที่ กฟผ. ทําไวกับคูสัญญา  มีเงื่อนไขกําหนดใหครุภัณฑนั้นตองตกเปน
กรรมสิทธ์ิของคูสัญญาภายหลังงานเสร็จแลว 
 

หมวด ๗ 
การซื้อหรือการจาง 

 

สวนท่ี ๑ 
การดําเนินการซื้อหรือการจาง 

 
 ขอ   ๒๔ การซื้อหรือการจาง โดยปกติกระทําได ๔ วิธี คือ  
  (๑) วิธีตกลงราคา 
  (๒) วิธีสอบราคา 
  (๓) วิธีประกวดราคา 
  (๔) วิธีพิเศษ  
  การซื้อหรือการจางตามวิธีดังกลาวขางตนสามารถใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แทนขอมูลเอกสารหนังสอืหรือขอความที่จําเปนตองใชในการซื้อหรือการจางทุกข้ันตอนก็ได 
 
 ขอ   ๒๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหติดตอตกลงราคากับผูขายหรือ 
ผูรับจางโดยตรง 
 
 ขอ   ๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีประกวดราคา สอบราคา หรือการ
เสนอราคาที่มีผูเขารวมเสนอราคาตั้งแต ๒ รายขึ้นไป ใหดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนของ 
กฟผ. และวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ โดยใหพิจารณาตามราคาที่เสนอประกอบกับ 
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยก็ได ดังตอไปนี้  
  (๑)   ประสิทธิภาพและอายุการใชงาน 
  (๒)   ตนทุนราคาพัสดุและคาใชจายที่สําคัญตลอดอายุการใชงาน 
  (๓)   คาความสูญเสียพลังงานไฟฟา 
  (๔)  ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นในกรณีที่กําหนดใหมีการย่ืน
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนกอน 
  (๕)   ปจจัยอื่นตามที่รองผูวาการกําหนด 
  ในการพิจารณาคัดเลือก ใหซื้อหรือจางจากผูท่ีเสนอราคาเปรียบเทียบต่ําสุด
โดยพิจารณาจากราคาที่เสนอประกอบกับปจจัยอ่ืน ๆ ขางตน  
  ในกรณีที่ไมอาจกําหนดปจจัยอ่ืนประกอบใหใชราคาที่เสนอในการพิจารณา
คัดเลือก  



-    ๑๒    - 
 

 ขอ   ๒๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหปดประกาศสอบราคา ณ ที่ทําการ
ของ กฟผ. ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และ
ของ กฟผ. (www.egat.co.th)  และหรือสงเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน
นั้นโดยตรงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง  
หรอืวิธีอ่ืนอีกก็ได 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะตองกระทํากอนวันเปดซองสอบราคา 
ไมนอยกวา ๓ วัน  ทั้งนี้   เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมี อํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจาง 
ใหดําเนินการในระยะเวลาที่แตกตางจากที่กําหนดดังกลาวได 
 
 ๑) ขอ   ๒๘ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) การเผยแพรรางขอบเขตของงาน 
   (ก)   การซื้อหรือการจางโดยวิ ธีประกวดราคาที่มีวงเงิน เ กิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจาง
เผยแพรรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการซื้อหรือการจางและรางประกาศ
ประกวดราคาพรอมทั้งราคากลาง ไวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. 
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหผูประกอบการมคีวามคิดเห็นมายัง กฟผ. โดยเปดเผยตัว  
   (ข)    กรณีที่มีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป 
ที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซ้ือจัดจางพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานผูใชงานตามขอ ๑๙ พิจารณาวา
สมควรดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม โดยใหดําเนินการดังน้ี     
    - กรณีพิจารณาแลวเห็นวาควรปรับปรุง ใหหนวยงาน
ผูใชงานตามขอ ๑๙ จัดทํารายงานพรอมความเห็น และรางเอกสารที่ปรับปรุงแลว เสนอขอความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา
ขึ้นไปที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางนํารางเอกสารที่ปรับปรุงแลวเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. อีกคร้ังหนึ่ง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วัน และ
ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเปนหนังสือ 
    - กรณีพิจารณาแลวเห็นวาไมควรปรับปรุง ใหหนวยงาน
ผูใชงานตามขอ ๑๙ จัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐ 
เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 
   (ค)   กรณีมีความจําเปนที่ไมอาจประกาศรางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุที่จะทําการซื้อหรือการจางและรางประกาศประกวดราคาได ใหหนวยงาน
ผูใชงานตามขอ ๑๙ เสนอขอความเห็นชอบจากรองผูวาการ 
 
 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  



-    ๑๓    - 
 

  (๒) สงประกาศประกวดราคาใหกรมประชาสัมพันธ และสํานักงาน 
การตรวจเงนิแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
  (๓) ปดประกาศประกวดราคา ณ ที่ทําการของ กฟผ. ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ กฟผ. และสงประกาศประกวดราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีอ่ืนอีกก็ได    
  การดําเนินการตาม (๒) และ (๓) ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วัน 
  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันและ
จะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ 
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วัน โดยคํานึงถึง
ขนาด ปรมิาณ และลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานที่จะจาง 
  หลักประกันซองประกวดราคา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรา 
รอยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจางครั้งนั้น (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) เวนแตการจัดซื้อ 
จัดจางที่หนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือหนวยงานผูใชงานแลวแตกรณีเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ  
จะกําหนดมูลคาเปนจํานวนเตม็ในอัตราสูงกวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐ ก็ได 
  การกําหนดหลักประกันซองจะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน 
ใหเขายื่นขอเสนอดวย 
  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอวางหลักประกันซองที่มีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารเชิญชวน ใหอนุโลมรับได 
  การกําหนดอัตราหลักประกันซองนอกเหนือจากอัตราท่ีกําหนดไวใหเสนอ
รองผูวาการพิจารณาเปนกรณไีป 
 
 ขอ   ๒๙ ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือเอกสารสอบราคาหรือ 
เอกสารประกวดราคา  ใหมีรายการและเงื่อนไขตามที่ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด  
ทั้งนี้  ในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาจะตองมีรายการและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
กําหนดใหชัดเจน 
  (๑) กฟผ. สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู เสนอราคารายใดที่ปรากฏวามี
ผูปฏิบัติงาน กฟผ. เขาไปมีสวนรวมทั้งในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงาน ยกเวนในกรณี ท่ี
ผูปฏิบัติงานนั้นเขาไปมีสวนรวมทั้งในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงานที่ กฟผ. มีคําสั่งใหไป
ปฏิบัติงาน 
  (๒) ในกรณีที่การซื้อหรือการจางคร้ังใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน   
หรือมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือ 
การชี้สถานท่ี ใหกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดรายการและ
เงื่อนไขในการซื้อหรือการจางเปนการเฉพาะ  ก็ใหพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม    
ทั้งนี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
 



-    ๑๔    - 
 

 ขอ   ๓๐ กอนถึงวันรับซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่
จะตองกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน
สาระสําคัญ  ซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหเสนอขอ
อนุมัติผูปฏิบัติงานตามขอ ๓๒ และจัดทําเปนเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม  
โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย และใหดําเนินการ
ตามขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๒๘ (๒) และ (๓) แลวแตกรณี โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือ 
ใหผูที่ไดรบัหรือไดซื้อเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 
  ถามีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง การปด
การรับซองและการเปดซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 
 
 ขอ   ๓๑ การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามขอ ๒๙ (๒) และขอ ๓๐  
ใหผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เปนลายลักษณอักษรไวเปน
หลักฐานทุกคร้ัง 
 
 ขอ   ๓๒ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือในกรณีที่มีความจําเปนตองยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคากอนวันรับ
ซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา  ใหเสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไปที่มีอํานาจอนุมติัการซื้อหรือการจาง 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากที่กลาวใน (๑) ที่มีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือ
การจางภายในวงเงนิอํานาจอนุมัติของตน 
  ท้ังน้ี   เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ 
ขออนุมัติผูชวยผูวาการข้ึนไป 
 
 ขอ   ๓๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหเชิญหรือติดตอโดยตรงกับผูขายหรือผู
รับจางรายเดียวหรือหลายรายมาเสนอราคา และใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได  
  เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอรายงานพรอมดวย
ความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ๑) ขอ ๓๓/๑ การซื้อหรือการจางจากบริษัทในเครือโดยวิธีพิเศษ ใหกระทําไดก็ตอเมื่อเปน
การซื้อหรือการจางจากบริษัทซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของ กฟผ. ที่เขาลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มี กฟผ. ถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยู 
ดวยในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของทุนท้ังหมด หรือไมนอยกวารอยละ 
๒๐ ของทุนทั้งหมดและเปนผูถือหุนรายใหญท่ีสุด 
  (๒) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มี กฟผ. หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล
ตาม (๑) แหงเดียวหรือหลายแหงถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือ
นิติบุคคลนั้นไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของทนุทั้งหมด 
 
 
๑) เพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๓๘๕              ใชบังคบั  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



-    ๑๕    - 
 

  (๓) รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มี กฟผ. หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล
ตาม (๑) หรือรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตาม (๒) ในลําดับชั้นแรกหรือในชั้นตอ ๆ ไปแหงเดียว 
หรือหลายแหงถือหุนหรือเปนหุนสวนรวมอยูดวยหรือรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลนั้น  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของทุนท้ังหมด 
 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง  คณะกรรมการตรวจรับ  และผูควบคุมงาน 

 
 ขอ   ๓๔ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา
หรอืวิธีพิเศษ  ดังนี้  
  (๑) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหมีคณะกรรมการรับและเปด
ซองสอบราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาชุดเดียวโดยใหทําหนาที่เปดซองสอบราคาดวยก็ได   
  (๒) การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหมีคณะกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษท่ีมีวงเงินครั้งละเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหมีคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ 
   การซื้อหรือการจางเพ่ือใหไดมาซึ่งเชื้อเพลิงโดยวิธีพิเศษ  ใหมี
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ยกเวนที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ดังตอไปนี้ จะตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษหรือไมก็ได 
   (ก)  ก า รซื้ อ หรื อก า รจ า งที่ ต อ งป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมา ย ห รือ 
มติคณะรฐัมนตรี  
   (ข)  การซื้อหรือการจางที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือการดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดการภาวะวิกฤตท่ีจัดตั้งโดยภาครัฐ 
   (ค)  การซื้อหรือการจางที่ตองปฏิบัติตามแผนจัดการภาวะวิกฤต 
(Crisis Management Plan) หรือแผนจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Plan) หรือแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือแผน 
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากรองผูวาการขึ้นไป 
   (ง)  การซื้อหรือการจางกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนอ่ืน ๆ ใหเปนไป
ตามที่ผูวาการเห็นสมควร 
 

 ขอ   ๓๕ การซื้อหรือการจา งทุกครั้ ง  ให มีคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง  เวนแตการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา หรือการซื้อหรือ 
การจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนตามขอ ๕๔ ในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหมี 
ผูตรวจรบัพัสดุหรือผูตรวจรบังานจางอยางนอย ๑ คน ซึ่งมิใชผูซื้อหรือผูจางครั้งนั้น  
 

 ขอ   ๓๖ คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง และคณะกรรมการตรวจรับแตละ
คณะ จะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน   
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไป
อยางนอย ๑ คน  
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  คณะกรรมการคณะอื่นนอกจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา ใหมีผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปอยางนอย ๑ คน  และสําหรับคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาครั้งใดที่กําหนดใหมีการวางหลักประกันซอง ใหมีผูปฏิบัติงานของหนวยงานบัญชีและ
การเงิน รวมเปนกรรมการดวยทุกครั้ง 
  คณะกรรมการดังกลาวจะตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท่ีไดแตงตั้งไว จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได  
 
 ขอ   ๓๗ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจตั้งคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง  
คณะกรรมการตรวจรับ หรือผูทําหนาที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไปที่มีอํานาจอนุมติัการซื้อหรือการจาง 
  (๒) ผูอํานวยการฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานพัสดุ เฉพาะการตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ หรือผูทําหนาที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 
  (๓) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากที่กลาวใน (๑) ที่มีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือ
การจางภายในวงเงนิอํานาจอนุมัติของตน 
  ท้ังนี้ เวนแตการซื้อหรือการจางท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  
ใหเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไปเพื่อตั้งกรรมการดังกลาว 
 
 ขอ   ๓๘ ใหคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคา มีหนาที่ดงันี้   
  (๑) รับซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา และเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา พรอมทั้งพัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อกหรอืแบบรูป และรายการละเอียด (ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซอง เฉพาะคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา 
  (๓) ลงลายมือชื่อกํากับไวบนหนาซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา 
ทุกซอง 
  (๔) เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว  ใหเปดซองและอานแจงราคาของ 
ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  และบันทึกราคาลงในรายงานหรือบัญชีเปรียบเทียบราคา  และให
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐาน 
   ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการประกวดราคาที่กําหนดให 
ยื่นซอง ๒ ซอง แยกเปนซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา 
  (๕) เม่ือไดดําเนินการตาม (๔) แลว ใหสงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา   และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมกอนหรือขณะที่มีการเปดซองสอบราคาหรือประกวดราคา  ใหรายงาน 
เร่ืองดังกลาวไปพรอมกับการสงมอบเอกสารดังกลาวดวย 
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 ขอ   ๓๙ การสอบราคาที่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาชุดเดียว   
โดยไมไดตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา  หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทํา 
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมกอนหรือขณะที่มีการรับซองสอบราคา ใหเจาหนาท่ี 
ที่มีหนาที่รับซองสอบราคา รายงานเร่ืองดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๔๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ในกรณีการสอบราคาที่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ชุดเดียว โดยไมไดตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา  ใหมีหนาที่ตามขอ ๓๘ (๔) ดวย 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหตรวจสอบดวยวาผูเสนอราคา 
แตละรายเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
   ในการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคาแตละรายใน ๒ ระดับชั้น โดยตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคา ซึ่งเปนการตรวจสอบทางตรง (ชั้นที่ ๑) 
และในกรณีที่ผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลจะตองตรวจสอบรายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 
รายใหญของนิติบุคคลดังกลาวดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบทางออม (ชั้นที่ ๒) 
   หากปรากฏวามีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  
หรือกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาในการเสนอราคาในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคารายดังกลาวทราบ 
  (๓) พิจารณาพัสดุตัวอยางและสิ่งประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ  ใหตรงตามท่ีแจงไวในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา 
  ๑) (๔) กรณีประกวดราคาแบบ ๒ ซองสําหรับงานที่มีรายละเอียดซับซอน 
และตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ โดยกําหนดใหผูเขาประกวดราคายื่นซองเทคนิคและซองราคา
แยกกัน แตเสนอมาพรอมกัน เม่ือพิจารณาซองเทคนิคเสร็จสิ้นแลวใหเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
อนุมัติการซื้อหรือการจาง เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอ 
ผูวาการ เพ่ือขออนุมัติ รับขอเสนอซองเทคนิคและขออนุมัติเปดซองราคา พรอมทั้งแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคาที่ไมผานการพิจารณาซองเทคนิคทราบ 
 
 
 
 
 
 

๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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  (๕) เมื่อไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว เห็นสมควรซื้อหรือจางผูเสนอราคา 
รายใด  ใหรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางพรอมดวยหลักฐาน   ตามปกติ
คณะกรรมการควรเสนอซื้อหรือจางผู เสนอราคาที่เสนอถูกตองตรงตามรายการและเงื่อนไข 
ในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือราคาเปรียบเทียบต่ําสุด และปฏิเสธ
ขอเสนอท่ีไมตรงตามเงื่อนไข กฟผ. ในสาระสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอ
ราคารายอื่น เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลสมควร 
 
  (๖) มีอํานาจที่จะขอใหผูเสนอราคาต่ําสุดลดราคาลงไปอีกได หรือผูที่
เสนอราคาต่ําสุดนั้นมีดวยกันหลายราย  ใหพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิคกอนวารายใดเสนอ
ถูกตองตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กฟผ. กําหนดไว หากเห็นวาขอเสนอดานเทคนิคเทาเทียมกัน 
ใหเรียกผูเสนอราคาต่ําสุดที่เทากันทุกรายเหลานั้นมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยวิธียื่นซองเสนอ
ราคา 
   ในกรณีที่ราคาต่ําสุดของรายที่ตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง หรือกรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุดหลายรายและไมมีผูใดยินยอมลดราคา  ใหเสนอความเห็น
ตอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางวาจะสมควรซื้อหรือจาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ
ยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นทั้งหมดหรือบางสวนเพ่ือดําเนินการใหม  เวนแตกรณี
การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาทั้งหมดหรือบางสวนท่ีอยูใน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหเสนอรองผูวาการเพื่อพิจารณา 
  (๗) ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนใหไมอาจเจรจากับผูเสนอราคาต่ําสุดหรือผูมี
ราคาเปรียบเทียบต่ําสุดตอไปได หรือเพ่ือประโยชนของ กฟผ. ใหดําเนินการเจรจากับผูเสนอราคา
ต่ําสุดหรือผูมีราคาเปรียบเทยีบต่ําสุดรายถัดไปได  โดยใหเสนอขอความเห็นชอบตอรองผูวาการกอน
การดําเนินการ  เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอคณะกรรมการ
บรหิารของคณะกรรมการ กฟผ. 
  (๘) ในกรณีที่มีผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคามากกวา ๑ ราย 
แตถูกตองตรงตามรายการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาเพียง 
รายเดียว  ถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะดําเนินการตอไปก็ได โดยไมตองยกเลิก 
การสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้น 
  (๙) ในกรณีที่ไมมีผูเสนอราคา หรือมีผูเสนอราคาแตไมถูกตองตรงตาม
รายการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือการสอบราคาที่มีผูเสนอ
ราคาแตวงเงินรวมเกินวิธีสอบราคา   ใหเสนอหัวหนากองขึ้นไปของหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง หรือผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจาง  เพ่ือยกเลิก
การสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นท้ังหมดหรือบางสวน  เพ่ือดําเนินการใหม 
  (๑๐) ภายหลังการเปดซองสอบราคาหรือซองประกวดราคา  หากมีความ
จําเปนตองยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาครั้งนั้นทั้งหมดหรือบางสวน หรือในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาทั้งหมดหรือบางสวนจะเปนประโยชน 
ตอ กฟผ. และเหตุผลที่ขอยกเลิกเปนเหตุผลนอกจากที่กลาวในขอ ๔๐ (๖) (๙) ขอ ๔๑ และขอ ๙๙ 
ใหเสนอขอยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาทั้งหมดหรอืบางสวนตอผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ 
   (ก) ผูอํานวยการฝายขึ้นไป  สําหรับการยกเลิกการสอบราคา  
   (ข)   รองผูวาการ  สําหรบัการยกเลิกการประกวดราคา 
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 ขอ   ๔๑ ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาตามขอ ๔๐ (๒) 
วรรคสี่  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต
วันที่ไดรับแจง  พรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เก่ียวของมาดวย  เวนแตในกรณี
เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหย่ืนอุทธรณตอรองผูวาการ และ
สําเนาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เพ่ือทราบดวย    
  การวินิจฉัยอุทธรณของผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สุดสําหรับ 
การเสนอราคาในการซื้อหรือการจางในครั้งนั้น 
  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ 
ใหรับผูเสนอราคารายท่ีอุทธรณกลับเขามาเปนผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาตอไป  
แตหากเห็นวาการยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคาคร้ังนั้นจะเปนประโยชนแก กฟผ.  
ใหผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจยกเลิกได 
  หากผู เสนอราคาซึ่งกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขง ขันราคา 
อยางเปนธรรมที่ถูกตัดรายชื่อตามขอ ๔๐ (๒) วรรคสี่ ไมยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว ใหผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางสงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคา 
ที่ถูกตัดรายชื่อเปนผูทิ้งงาน 
 
 ขอ   ๔๒ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง  ไดพิจารณาเร่ืองอุทธรณเสร็จแลว   
ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางแจงผลการอุทธรณใหผูเก่ียวของดังตอไปนี้  
  (๑) ผูยื่นอุทธรณเพ่ือทราบ  
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา            
  (๓) ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณซึ่งกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหแจงฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อเปนผูทิ้งงาน 
   ในกรณีผูพิจารณาเร่ืองอุทธรณเปนผูปฏิบัติงานชั้นผูชวยผูอํานวยการ
ฝายลงมา  การสงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุตามวรรคหนึ่ง  ใหเสนอผานผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อ
จัดจาง 
 
 ขอ   ๔๓ คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ หรือผูทําหนาที่ซื้อหรือจางโดยวิธี
พิเศษ มีหนาที่ดังนี้ 
   (๑)  แจงผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กําหนด  
ใหเขายื่นขอเสนอ  
   (๒)  รับขอเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่นขอเสนอ 
และในกรณทีี่มีผูยื่นขอเสนอหลายราย ใหตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาตามขอ ๔๐ (๒) 
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  (๓)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว เห็นสมควรซื้อหรือจางผูเสนอราคารายใด 
ใหรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางพรอมดวยหลักฐาน  
  (๔) กรณีเห็นสมควรยกเลิกการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษคร้ังนั้นทั้งหมด
หรือบางสวน ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางครั้งนั้น  เวนแตในกรณีเปนอํานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ ใหเสนอรองผูวาการเพ่ือพิจารณา 
 
 ขอ   ๔๔ คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ใหตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของ กฟผ. หรือสถานที่ตามที่กําหนด 
ในสัญญา  
  (๒) ตรวจรับพัสดุท่ีซื้อวาถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวหรือไม 
ในกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ี 
ของผูชํานาญการหรอืผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได  
  (๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสง ในกรณีที่ไมไดทําการ
ตรวจรับพัสดุในวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสงก็ใหตรวจรบัโดยเร็วที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได เมื่อไดตรวจรับ
ถูกตองแลว  ใหถือวาคูสัญญาสงมอบพัสดุครบถวนตั้งแตวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสง  
  (๔) ในกรณีคูสัญญาสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด  ถาสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนจะตรวจรับไวเฉพาะจํานวน 
ที่ถูกตองก็ได     
  (๕) ในกรณีพัสดุแตละรายการซึ่งตองใชควบคูกันหรือเปนสวนประกอบ
อันจําเปนซึ่งกันและกัน ถาคู สัญญาสงมอบขาดรายการใดรายการหน่ึงแลวไมอาจใชการได 
โดยสมบูรณ ไมตองตรวจรับพัสดนุั้น และรายงานใหผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อเพ่ือแจงคูสัญญาโดยเร็ว 
  (๖) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไมยอมรับพัสดุ  ใหทําบันทึก
ความเห็นแยงเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อ หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้น
พิจารณาสั่งการ 
 
 ขอ   ๔๕ คณะกรรมการตรวจรบังานจางมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคูสัญญา และเหตุการณแวดลอม
ที่ผูควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูป  รายการละเอียด  และหรือขอกําหนดในสัญญา  
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งการหยุดงานหรือพักงานคูสัญญา  แลวรายงานผูมีอํานาจอนุมัติ 
การจางพิจารณาสั่งการ  
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  (๒) ในการดําเนินการตาม (๑)  ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวา 
ตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีที่กําหนดไวในสัญญาหรือ 
ที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางได
ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง  เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และหรือ
ขอกําหนดในสัญญา    
  (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีคูสัญญาสงมอบภายใน ๕ วันทําการ  
และใหทําการตรวจรบัใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔) เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาคูสัญญาสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีคูสัญญา
สงงานนั้น  และใหทํา ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้ งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  
โดยลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน  ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐานในการตรวจจายเงนิคาจาง 
  (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจางคนใดไมยอมรับงานจ าง  
ใหทําบันทึกความเห็นแยงเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการจาง หรือผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางครั้งนั้น พิจารณาสั่งการ 
 
 ขอ   ๔๖ งานจางใดที่มีความจําเปนตองมีผูควบคุมงานเพ่ือควบคมุการปฏิบัติงานของ
คูสัญญา  ใหผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้นดังตอไปนี้ แตงต้ังผูควบคุมงานคนหนึ่งหรือหลายคนได
ตามความจําเปน  
  (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ  
  (๒) ผูปฏิบัติงานอื่นนอกจาก (๑) ที่มีอํานาจอนุมัติการจาง  ทั้งนี้ ภายใน
วงเงินอํานาจอนมุตัิของตน 
 
 ขอ   ๔๗ ใหผูควบคุมงานมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑) ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปโดยถูกตอง 
ตรงตามแบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญา  
  (๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคูสัญญาให เปนไปโดยปลอดภัย  
และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ กฟผ.  
  (๓) ตรวจสอบและรับรองผลงานของคูสัญญาในข้ันตน  
  (๔) บันทึกผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาเปนรายวัน 
  (๕) ทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคูสัญญา 
 
 ขอ   ๔๘ ในกรณีท่ีผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาคูสัญญาปฏิบัติไมถูกตองตรงตาม
แบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนดในสัญญา  เชน  ใชวัสดุหรือวิธีการทํางานไมถูกตอง  
ใหแจงคูสัญญาเพ่ือแกไขใหถูกตอง ถาคูสัญญาไมปฏิบัติตาม ใหรีบรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงาน
โดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาสั่งระงบังานน้ันไวกอน หรอืสั่งการแกไขตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  



-    ๒๒    - 
 

  หากมีปญหาเกิดขึ้นในกรณีที่แบบรูป รายการละเอียด และหรือขอกําหนด
ในสัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป  รายการ
ละเอียด  และหรือขอกําหนดในสัญญา  แตเมื่อสําเร็จลงแลวจะไมม่ันคงแข็งแรงหรือจะเกิดปญหา
อยางอ่ืน  ใหผูควบคุมงานรีบรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงานโดยเร็วที่สุด เพ่ือพิจารณาส่ังหยุดงานนั้น
ไวกอน หรือสั่งการแกไขตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  
  ในกรณีฉุกเฉิน ถาเห็นวาการทํางานของคูสัญญาอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตหรือทรัพยสินและหรืออาจเสียหายแกงานกอสรางนั้น   ผูควบคุมงานอาจสั่งระงับหรือหยุดงาน
ดังกลาวนั้นไวกอนได และใหรายงานผูแตงตั้งผูควบคุมงานโดยเร็วที่สุด  
  การสั่งระงับหรือหยุดงานหรือการสั่งการประการใด ๆ  ในวรรคหนึ่ง  
วรรคสอง และวรรคสาม ใหทําเปนลายลักษณอักษร 
 
 ขอ   ๔๙ เพ่ือเปนการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับงานจาง เมื่อผู 
ควบคุมงาน หรือผูแตงตั้งผูควบคุมงาน ไดสั่งใหคูสัญญาระงับหรือหยุดงานหรือสั่งการประการใดตาม
ขอ ๔๘ แลว  ใหแจงคณะกรรมการตรวจรับงานจางเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 
 
 ขอ   ๕๐ ในกรณีที่ กฟผ. ไดทําสัญญาจางวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานหรือรวม
ควบคุมงาน และในสัญญาจางนั้นไดใหอํานาจวิศวกรที่ปรึกษาในการควบคุมงาน และหรืออํานาจ 
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูป  รายการละเอียด  และหรือขอกําหนดในการกอสรางอยูแลว  ก็ให
เปนไปตามสัญญาจางนั้น 
 

สวนท่ี ๓ 
เอกสารท่ีใชในการจัดหา 

  

 ๑) ขอ   ๕๑ การซื้อหรือการจางโดยปกติใหทําเปนสัญญาตามแบบท่ี กฟผ. กําหนด 
แตหากเปนสัญญาท่ีทํากับนิติบุคคลในตางประเทศซึ่งมิใชการดําเนินงานตามปกติธุระ หรือเปน
สัญญาที่ กฟผ. เห็นวาอาจจะมีปญหาทางกฎหมาย เสียเปรียบ หรือไมรัดกุม กฟผ. จะลงนามไดเม่ือ
รางสัญญาไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว   
  การทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดมาแลว หรือการทําสัญญาที่จําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบดังกลาว
เพียงเล็กนอยในประเด็นที่มิใชสาระสําคัญและไมทําให กฟผ. เสียเปรียบ ใหลงนามในสัญญาได  
โดยไมตองสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
  ท้ังนี้ เวนแต 
  (๑)   ในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได   
        (ก) การซื้อหรือการจางท่ีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุหรืองานจาง
ไดภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับขอตกลงเปนหนังสือ หรือ 
        (ข) การซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (๒) ในกรณีดังตอไปนี้ จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  
    (ก)  การซื้อที่มีราคาคร้ังละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคูสัญญา
สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการถัดจากวันที่สั่งซื้อ  
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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   (ข) การซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้งละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยปกติใหทําเปนภาษาไทย แตในกรณี
จําเปนจะทําเปนภาษาอังกฤษก็ได 
 
 ๑) ขอ ๕๑/๑ ในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดเงื่อนไขอยางนอย ดงัตอไปนี้ 
  (๑) เง่ือนไขการเรียกคาเสียหายจากคูสัญญาในกรณีไมปฏิบัติตามสัญญา 
  (๒) เง่ือนไขการปรับ 
   เงื่อนไขการปรับเปนรายวันในกรณีสงมอบพัสดุหรืองานลาชากวา
กําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา หรือราคาของพัสดุหรือรายการจางแตละ
รายการ ถาในสัญญาไดแยกรายการนั้น ๆ ไว หรือราคาของพัสดุหรืองานจางที่ยังไมไดรบัมอบ  
   ถาในสัญญาไดแยกรายการพัสดุหรือรายการจางไว พัสดุหรือการจาง
แตละรายการซึ่งตองใชควบคูกัน หรือเปนสวนประกอบอันจําเปนซึ่งกันและกัน ถาขาดสวนประกอบ
สวนใดสวนหน่ึงไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหกําหนดเงื่อนไขการปรับดังกลาวโดยถือ
เปนรายการเดียวกัน 
           ในกรณีการซื้อที่คิดราคารวมทั้งคาติดตั้งและหรือทดลอง ใหคํานวณ
คาปรับจากราคาพัสดุซึ่งรวมคาติดตั้งและหรือทดลองดวย 
   ในกรณีการซื้อหรือการจางในประเทศไมใหกําหนดคาปรับสูงสุด  
แตหากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ ๑๐ ของราคาท้ังหมดตามสัญญา ให กฟผ. พิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก กฟผ. โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น ให กฟผ. พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน  
   ในกรณีการซื้อหรือการจางตางประเทศใหกําหนดคาปรับสูงสุด 
ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของราคาท้ังหมดตามสัญญา โดยหากคาปรับครบตามจํานวนสูงสุดที่กําหนด
ไว  ใหเปนดุลยพินิจของ กฟผ. ในการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
  (๓) เงื่อนไขใหคูสัญญาจัดใหมีการวางหลักประกันสัญญาในอัตรา 
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของราคาตามสัญญา ทั้งนี้ เวนแต  
   (ก) การทําสัญญาซื้อท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป 
โดยกําหนดใหสงมอบพัสดุเปนงวด และพัสดุน้ันไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง  
จะกําหนดใหคูสัญญาวางหลักประกันสัญญาในอัตราดังกลาวของราคาพัสดุที่จะสงมอบในแตละปก็ได 
   (ข) การซื้อหรือการจางที่มีราคาคร้ังละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   (ค) กรณคีูสัญญาไดสงมอบพัสดุหรืองานจางบางสวนแลว หากเปน
พัสดุหรืองานจางที่ไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง หรือในกรณีพัสดุหรืองานจางสวนท่ี
เหลือไมจําเปนตองใชประกอบกันกับพัสดุหรืองานจางที่ไดสงมอบแลว จะกําหนดใหคูสัญญาจัดใหมี
การวางหลักประกันสัญญาในอัตราไมนอยกวารอยละ ๕ ของราคาสัญญาสวนที่เหลือก็ได แตทั้งน้ี 
จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา เอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย 
  การกําหนดเงื่อนไขการปรับและการวางหลักประกันสัญญานอกเหนือจาก
อัตราที่กําหนดไว  ใหเสนอผูวาการพิจารณาเปนกรณีไป 
 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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 ๑) ขอ ๕๑/๒ การกําหนดเงื่อนไขการปรับและการวางหลักประกันสัญญานอกเหนือจาก
อัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้ กรณีการจัดซื้อจัดจางเพ่ือใหไดมาซึ่งเชื้อเพลิงสําหรับสัญญาที่มี
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ ที่ กฟผ. จําเปนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาของ 
ผูจําหนาย ผูผลิต หรือผูใหบริการ หรือพิจารณาแลววาจะเปนประโยชนตอ กฟผ. ใหเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติการซื้อหรือการจางพิจารณาอนุมัติ 
 
 ขอ   ๕๒ ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางลงลายมือช่ือในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๕๑ แลว  ใหถือวาไดอนุมัติการซ้ือหรือการจางครั้งนั้นแลว 
 
 ขอ   ๕๓ การซื้อหรือการจางคร้ังใดท่ีจําเปนตองออกหนังสือสนองรับราคา ถาผูมี
อํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางไดอนุมัติการซื้อหรือการจางครั้งนั้นแลว  ใหหัวหนากองขึ้นไปของ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางมีอํานาจลงนามในหนังสือสนองรับราคาได  ทั้งนี้ เวนแตกรณีท่ีมีวงเงิน 
ครั้งละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอรองผูวาการลงนาม 
 

สวนท่ี ๔ 
การซื้อหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน 

 
 ขอ   ๕๔  การซื้อหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย 
ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน หากลาชาจะเกิดความเสียหายแกงาน  ถาการซื้อหรือ
การจางครั้งน้ันมีราคาคร้ังละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหนวยงานผูใชงานหรือหนวยงานจัดซื้อ
จัดจางหรือผูปฏิบัติงานที่มีเหตุฉุกเฉินและจําเปนดังกลาวดําเนินการซื้อหรือจางไปกอนได แลวรีบ
จัดทํา “รายงานการซื้อหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน” ตามแบบที่แนบทายระเบียบน้ี 
เสนอผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและต้ังผูตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับ
งานจาง (ถาตรวจรับได)  
  (๑) หัวหนากอง สําหรับการซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้ งละไม เ กิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูอํานวยการฝาย สําหรับการซื้อหรือการจางท่ีมีราคาครั้งละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  และมิใชเปนการซื้อหรือจางทําครุภัณฑ  
  (๓) ผูชวยผูวาการ สําหรับการซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้งละไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท   
  (๔) รองผูวาการ  สําหรับการซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้งละไม เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
  ในกรณีเปนครุภัณฑที่มิไดระบุรายการไวในงบประมาณ เมื่อไดรับความ
เห็นชอบแลว  ใหสําเนาสงหนวยงานงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตอไป  
  ใหผูมีอํานาจตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหความเห็นชอบการซื้อหรือ 
การจางของตนเองได 
 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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 ขอ   ๕๕ การซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๕๔ แตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุหรืองานจางอยางนอย ๑ คน ซึ่งมิใชผูซื้อหรือผูจางครั้งนั้น  ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหรือการจาง
ครั้งละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจางแตละครั้งอยางนอย 
๓ คน   
  เวนแตในกรณีที่ไมสามารถตรวจรับได ใหเสนอรายงานการซื้อหรือการจาง
ในกรณีฉุกเฉินและจําเปน ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๕๔ พิจารณาเห็นชอบเพื่อเปนหลักฐาน 
การตรวจรบัโดยอนุโลม 
 
 ขอ   ๕๖ ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบการซื้อหรือการจางตามขอ ๕๔ ตองควบคุมดูแล
การซื้อหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปนของผูปฏิบัติงานโดยเครงครัด หากตรวจพบวา
ผูปฏิบัติงานเจตนาซื้อหรือจางซึ่งไมเขาเงื่อนไขตามขอ ๕๔  นอกจากผูปฏิบัติงานจะไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยแลว  ผูมีอํานาจใหความเห็นชอบตองรวมรับผิดในกรณีดังกลาวดวย 
 
 ขอ   ๕๗ การซื้อหรือการจางตามขอ ๕๔ หากพัสดุที่ซื้อหรือจางทําเปนเครื่องมือ
เคร่ืองใชหรือครุภัณฑ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่จะเก็บไวใชงานตอไป 
   (ก) ถาเปนเครื่องมือเค ร่ืองใชที่มี ราคาไม เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ตอหนวยหรือตอชุด ใหรายงานหัวหนาหนวยงานเพื่อจัดใหมีทะเบียนควบคุมเครื่องมือเครื่องใช
ดังกลาว 
   (ข) ถาเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่มีราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอหนวย
หรือตอชุด หรือเปนครุภัณฑ ใหแจงคลังพัสดุโดยจัดทําแบบพิมพตามท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา เพื่อใหคลังพัสดุจัดทําหลักฐานการโอนความรับผิดชอบตอไป 
  (๒) ในกรณีที่หมดความจําเปนในการใชงานแลว ใหนําสงคืนคลังพัสดุ
โดยเร็ว 
  สําเนาแบบพิมพที่ผูรับไดลงลายมือชื่อแลว  ใหใชเปนเอกสารแนบเร่ือง 
การเบิกจายเงิน 
 

สวนท่ี ๕ 
การซื้อหรือการจางที่ดําเนินการโดยหนวยงานผูใชงาน 

 
 ขอ  ๕๘ การซื้อหรือการจางที่ดําเนินการโดยหนวยงานผูใชงาน ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติเ ก่ียวกับมอบอํานาจการซื้อหรือการจางท่ีดําเนินการโดยหนวยงานผู ใชงาน  
โดยอนุโลม 
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สวนท่ี ๖ 
การจายเงินลวงหนา 

 
 ๑) ขอ   ๕๙ การจายเงินลวงหนาใหแกคูสัญญาจะกระทํามิได เวนแตกรณีดังตอไปนี้   
  (๑) การซื้อหรือการจางที่มีราคาคร้ังละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลความจําเปนที่ผูอํานวยการฝายขึ้นไปที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจางเห็นสมควรจายไดสูงสุดเต็มจํานวน 
  (๒) การซื้อหรือการจางที่มีราคาครั้งละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความจําเปนท่ีผูชวยผูวาการข้ึนไปเห็นสมควรจายไดสูงสุดเต็ม
จํานวน 
  (๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
หรอืจากหนวยงานของรัฐ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาพัสดุหรือคาจาง 
  (๔) การซื้อหรือการจางนอกจากที่กลาวไวใน (๑) (๒) และ (๓) ใหจายได
ไมเกินรอยละ ๓๕ ของราคาพัสดุหรอืคาจาง 
  การจายเงินลวงหนาตาม (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียกหลักประกัน 
การจายเงนิลวงหนา 
  การจายเงินลวงหนาตาม (๔) คูสัญญาตองจัดใหธนาคารในประเทศหรือ
บรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยเปนผูค้ําประกันเงินจํานวนนั้นตามสกุลเงนิท่ี กฟผ. ไดจาย
ไป เวนแตการซื้อหรือการจางท่ีมีราคาคร้ังละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไมเรียกหลักประกัน
ดังกลาวก็ได 
 
 ขอ   ๖๐ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยตามขอ ๕๙ จะตองมีเงื่อนไขระบุใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยรับผิดในหนี้ที่ค้ําประกันโดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจากคูสัญญากอน และธนาคารใน
ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยยังคงผูกพันในความรับผิดนั้น แมวา กฟผ. จะ
ไดผอนเวลาชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามขอตกลงเปนหนังสือใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับ
ความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกัน 
 
 ขอ   ๖๑ การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้ 
ใหเสนอรองผูวาการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

สวนท่ี ๗ 
การยกเวนเง่ือนไขการเรียกคาเสียหาย การปรับ และการวางหลักประกัน 

  

 ขอ   ๖๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือจาก
หนวยงานของรัฐที่มีราคาครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือ 
การจางมีอํานาจพิจารณาสั่งยกเวนเงื่อนไขในอันที่จะเรียกคาเสียหาย และหรือคาปรับกรณีสงมอบ
ลาชา โดยระบุเหตุผลในการสั่งยกเวนไวดวย 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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 ขอ   ๖๓ การซื้อจากตางประเทศหรือการจางผูรับจางในตางประเทศที่มีราคาครั้งละ
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมตองมีเงื่อนไขการเรียกคาเสียหาย คาปรับกรณีสงมอบลาชา และหรือ
การวางหลักประกันสัญญา 
  การซื้อจากตางประเทศหรือการจางผูรับจางในตางประเทศที่มีราคาครั้งละ
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปที่มีอํานาจอนุมัติ
การซื้อหรือการจาง มีอํานาจพิจารณาสั่งยกเวนเงื่อนไขในอันที่จะเรียกคาเสียหาย คาปรับกรณีสง
มอบลาชา และหรือการวางหลักประกันสัญญา 
 

 ๑) ขอ ๖๓/๑ การยกเวนเงื่อนไขการปรับและการวางหลักประกันสัญญา กรณีการจัดซื้อ
จัดจางเพ่ือใหไดมาซึ่งเชื้อเพลิง สําหรับสัญญาที่มีเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ  
ที่ กฟผ. จําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของผูจําหนาย ผูผลิต หรือผูใหบริการ หรือพิจารณา
แลววาจะเปนประโยชนตอ กฟผ. ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางพิจารณาอนุมัติ 
 

หมวด ๘ 
การจัดซื้อท่ีดิน 

 
 ขอ   ๖๔ การจัดซื้อที่ดินเพ่ือใชในกิจการของ กฟผ. ในทุกกรณี เชน การจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือกอสรางโรงไฟฟา สถานีไฟฟาแรงสูง สถานีถายทอดวิทยุ ที่ทําการ เปนตน  ใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้    
 
 ขอ   ๖๕ การจัดซื้อที่ดิน  ใหติดตอโดยตรงกับเจาของที่ดินหรือผูไดรับมอบอํานาจ
โดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของที่ดิน 
 
 ขอ   ๖๖ ใหมีคณะกรรมการจัดซื้อท่ีดิน ประกอบดวยผูปฏิบัติงานท่ีรองผูวาการแตงตั้ง 
โดยมีวาระตามท่ีรองผูวาการกําหนด 
 
 ขอ   ๖๗ ใหคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณากําหนดบริเวณที่ดินที่จะจัดซื้อใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ที่ กฟผ. ตองการจะใชประโยชน 
   การกําหนดบริเวณที่ดินดังกลาวอาจจะกําหนดหลายสถานท่ีก็ได 
  (๒) ตรวจสภาพปจจุบันของบริเวณที่ดินที่ไดกําหนดไวเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลือกสถานที่ท่ีเหมาะสม 
  (๓)  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
มอบหมาย 
  (๔) ติดตอสํานักงานที่ดินเพ่ือขอคัดหรือถายสําเนาระวางแผนที่หรือ
ระวางรูปถายทางอากาศ รายชื่อเจาของที่ดิน พรอมทั้งราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  เพ่ือใชอางอิงในการพิจารณาและตอรองราคาท่ีดิน  
 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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  (๕) ปดประกาศแจงความประสงคการจัดซื้อที่ดินโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ 
กฟผ. และที่ทําการศาลากลางจังหวัด สํานักงานท่ีดิน ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู เปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน  
ยกเวนกรณีการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือขยายเขตที่ดิน กฟผ. ที่มีอยูเดิม หรือพ้ืนที่ท่ีมีความจําเปนตอกิจการ
ของ กฟผ.  
  (๖) รับหนังสือเสนอขายที่ดินจากเจาของที่ดิน หรือผูไดรับมอบอํานาจ
โดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของที่ดิน แลวเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพยในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และราคาซื้อขายที่ดินใกลเคยีง 
  (๗) ตอรองราคากับผูเสนอราคา 
  (๘) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอรองผูวาการ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ สําหรับการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
   การจัดซื้อท่ีดินที่มีวงเงินครั้งละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา 
 
 ขอ   ๖๘ ในการพิจารณากําหนดบริเวณท่ีดินท่ีจะจัดซื้อ  ใหคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน
พิจารณาโดยคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 
  (๑) เทคนิคหรือวิชาการ เชน พิจารณาสถานที่ตั้งโรงไฟฟา แนวสายสง
เขา-ออก บริเวณสถานีไฟฟาแรงสูง รปูรางลักษณะที่ดินในการวางผัง เปนตน 
  (๒) การคมนาคม 
  (๓) สาธารณูปโภค เชน แหลงน้ําดื่มน้ําใช เปนตน 
  (๔) สภาวะแวดลอม 
  (๕) คาใชจายในการลงทุน เชน ราคาที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คาทําถนน  
หรอืปรบัปรุงทางเขาสูที่ดิน เปนตน 
 
 ขอ   ๖๙ ถาที่ดินที่จะจัดซื้อมีทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน เชน ส่ิงปลูกสราง ตนไม เปนตน  
หาก กฟผ. จําเปนตองจายเงินสําหรับทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินนั้น  ใหคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินมี
หนาที่ดําเนินการอันจําเปนในเร่ืองดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินจะตองรายงานการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ไวในรายงานสรุปผลตามขอ ๖๗ (๘) ดวย 
 
 ขอ   ๗๐ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๖๗ (๘) ไดอนุมัติการจัดซื้อที่ดินแลว  ในการจายเงิน
ค าซื้ อที่ ดินและหรือการจ าย เงินมัด จําค าซื้ อ ท่ีดิน   ใหหน วยงานที่ มีหน าที่ จัดหาที่ ดิ น 
แจงคณะกรรมการจายเงินคาซื้อที่ดินตามขอ ๗๑ เพื่อดําเนินการตอไป 
  การจายเงินมัด จําคาซื้ อที่ดิน  ถา มิไดขออนุมัติ ไว ในชั้นการอนุมัติ 
การจัดซื้อที่ดิน  หากมีความจําเปนตองจาย ใหจายไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของราคาที่ดิน โดยใหกอง
จัดหาที่ดินนําเสนอผูชวยผูวาการข้ึนไปที่รับผิดชอบงานดานที่ดินเพ่ือพิจารณา  เม่ือไดรับอนุมัติแลว  
ใหแจงคณะกรรมการจายเงินคาซื้อที่ดินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  การขออนุมัติจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินเกินรอยละ ๓๐ ของราคาท่ีดิน  
ใหเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
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 ขอ   ๗๑ ใหมี “คณะกรรมการจายเงินคาซื้อที่ดิน” เรียกโดยยอวา “คจด.”  
ประกอบดวย 
  (๑) ผูปฏิบัติงานระดับ ๖ ข้ึนไปท่ี เปนประธานกรรมการ 
   ผูอํานวยการฝายกฎหมายมอบหมาย  
  (๒) ผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปท่ี เปนกรรมการ 
   หัวหนากองของหนวยงานที่มี 
   หนาที่จัดหาท่ีดินมอบหมาย  
  (๓) ผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ข้ึนไปท่ี เปนกรรมการ 
   หัวหนากองการเงนิมอบหมาย   
  ในกรณีที่ผูปฏิบัติ งานท่ีได รับมอบหมายเปน คจด. คนใดไมอยูหรือ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากองข้ึนไปของ คจด. นั้น มอบหมายให
ผูปฏิบัติงานอ่ืนที่อยูในระดับตามท่ีกําหนดขางตนเปน คจด. แทน 
  การมอบหมายใหทําเปนหนังสือ แลวแจงใหกรรมการอ่ืนและกองบัญชี
เจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมท่ัวไปทราบ    
 
 ขอ   ๗๒ คจด. ตามขอ ๗๑ จะมีก่ีคณะก็ไดตามความจําเปน และตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) การจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินของโครงการกอสราง
แหลงผลิตพลังงานไฟฟา หรือโครงการอ่ืน ๆ  ใหมี คจด. ของแตละโครงการ 
  (๒) การจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินนอกจาก (๑)  ใหมี 
คจด. ตามความจําเปนของงาน 
 
 ขอ   ๗๓ ให คจด. มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
  (๑) กอนจายเงินมัดจําคาซื้อท่ีดินหรือเงินคาซื้อที่ดินใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดิน ใหปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ในกรณีการจายเงินมัดจําคาซื้อท่ีดิน  ใหจัดทําสัญญาจะซื้อ 
จะขายที่ดินตามแบบพิมพที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา 
    ใหประธาน คจด. เปนผูลงลายมือชื่อในฐานะผูกระทําในนาม
ของ กฟผ.  และในฐานะผูกระทาํแทน กฟผ. ในสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
   (ข) ในกรณีการจายเงินคาซื้อที่ดิน  จะตองดําเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินที่จะซื้อใหเรียบรอย 
   (ค) ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีเงื่อนไขหามโอนในระยะเวลาที่กําหนด  
ใหจัดใหผูขายจัดทําหนังสือแสดงเจตนาสละการครอบครองตามแบบพิมพที่กําหนดในคูมือวิธี
ปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา และหนังสือมอบอํานาจการจดทะเบียนโอนที่ดิน พรอมท้ังใหผูขายสง
มอบเอกสารสิทธ์ิหรือหลักฐานที่ดินให กฟผ. ยึดถือไว  และในกรณีท่ีผูขายเปนผูจายคาธรรมเนียม
การโอนและคาภาษี ก็ใหหักเงนิจํานวนดังกลาวจากเงินคาซื้อที่ดินดวย 
   (ง) ตรวจสอบบัตรประจําตัว หลักฐานการเปนเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดิน และหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
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  (๒) ดําเนินการจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินใหแกเจาของ
หรอืผูครอบครองที่ดินนั้น 
  (๓) เม่ือ คจด. ไดจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินเรียบรอยแลว  
ใหจัดสงเอกสารเก่ียวกับการจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินและใบสําคัญที่เกี่ยวของ 
ใหกองบัญชีเจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมทั่วไป และจัดทํารายงานการจายเงินมัดจําคาซื้อ
ที่ดินหรอืเงินคาซื้อที่ดิน เสนอผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
   (ก) ผูชวยผูวาการกฎหมายและธรรมาภิบาล หรอืผูอํานวยการฝาย
ที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานกฎหมายของสายงาน 
   (ข) ผูอํานวยการฝายที่รับผิดชอบงานดานที่ดิน 
   (ค) ผูอํานวยการฝายบรหิารการเงิน 
 
 ขอ   ๗๔ การจายเงินคาซื้อที่ดินหรือเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน  ใหจายใหเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินแตละราย 
 
 ขอ   ๗๕ ใหกองบัญชีเจาหนี้คาใชจายเดินทางและกิจกรรมท่ัวไปตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจาย เงินมัดจําคาซื้อที่ดินหรือเงินคาซื้อที่ดินและใบสําคัญท่ีเก่ียวของที่ไดรับจาก คจด.  
แลวรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกลาวนําสงแผนกบัญชีทรัพยสิน - ที่ดินและกรรมสิทธ์ิในการใช
ที่ดิน กองบัญชีบริหารทรพัยสินและวัสดุ ฝายบัญช ีเพ่ือเก็บรักษาตอไป 
 

หมวด ๙ 
การจางที่ปรึกษา 

 
 ๑)  ขอ   ๗๖ การจางที่ปรึกษาไทย ใหพิจารณาจางที่ปรึกษาไทยที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับ
ศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังกอน 
 
 ๑) ขอ ๗๖/๑ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยวิธีคัดเลือกที่มีผู เขารวมเสนอราคา
ตั้งแต ๒ รายขึ้นไป ใหดําเนินการโดยคํานึงถึงความคุมคาและวัตถุประสงคของงานจางท่ีปรึกษาเปน
สําคัญ โดยใหพิจารณาเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือหลายเกณฑก็ได ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา  
  (๒)   วิธีการบรหิารและวิธีการปฏิบัติงาน  
  (๓)   จํานวนบุคลากรท่ีรวมงาน  
  (๔)   ขอเสนอทางดานการเงิน 
  (๕)   ขอเสนอดานราคาของที่ปรกึษา  
  (๖)   เกณฑอ่ืนตามที่รองผูวาการกําหนด 
 
 
 
 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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 ขอ   ๗๗ ใหผูมี อํานาจอนุมัติการจางที่ปรึกษาเปนผูพิจารณาตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจางที่ปรึกษาแลวแตกรณี ดังตอไปนี้   ทั้งนี้  ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติ
ของตน     
  (๑) คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
  (๒) คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจางที่ปรึกษา  
  ท้ังนี้  เวนแตการจางที่ปรึกษาที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. 
หรอืของผูวาการ  ใหผูชวยผูวาการเปนผูตั้ง 
  ท้ังนี้ หากจะไมตั้งคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) ก็ใหเสนอขออนุมัติ 
ผูวาการเปนกรณี ๆ ไป โดยใหคํานึงถึงความจําเปนเพ่ือประโยชนของ กฟผ. หรือไมทําให กฟผ.  
ตองเสียประโยชน 
 
 ขอ   ๗๘ การตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาแตละคณะให
ประกอบดวยผูปฏิบัติงานอยางนอย ๓ คน 
  ประธานกรรมการจะตองเปนหัวหนากองหรือผูปฏิบัติงานระดับ ๑๐ ขึ้นไป 
  การตั้งกรรมการ ใหตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญจากหนวยงานที่จะจาง 
ที่ปรึกษารวมเปนกรรมการดวยทุกคร้ัง 
  ในการดําเนินการของคณะกรรมการ จะตองมีจํานวนกรรมการไมต่ํากวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดตั้งไว จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
 
 ขอ   ๗๙ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลท่ี
ปรกึษา กระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี เวนแตในกรณีท่ีมีรายชื่อที่ปรึกษาเพียงพอแลว 
 
 ขอ   ๘๐ เมื่อไดคัดเลือกที่ปรึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเหลือนอยรายแลว   
ใหออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไมนอยกวา ๓ ราย เวนแตมีท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน 
๒ ซอง 
  (๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
  (๓) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคารวมมาในซองเดียว 
  การกําหนดใหยื่นขอเสนอโดยวิธีตาม (๓) ตองเปนงานในลักษณะที่ไมมี 
ขอยุงยากทางเทคนคิ และอาจคาดหมายผลงานที่จะไดรับวาจะไมแตกตางกันมากนัก 
  หนังสือเชิญชวนตามวรรคหนึ่งจะตองมีเงื่อนไขกําหนดใหชัดเจนดวยวา  
กฟผ. สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผูเสนอราคารายใดที่ปรากฏวามีผูปฏิบัติงาน กฟผ. เขาไปมีสวนรวม 
ทั้งในฐานะผูกระทําการหรือผูรวมงาน  ยกเวนในกรณีที่ผูปฏิบัติงานนั้นเขาไปมีสวนรวมทั้งในฐานะ
ผูกระทําการหรือผูรวมงานที่ กฟผ. มีคาํสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
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 ขอ   ๘๑ คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หรือผูท่ีทําหนาที่จางที่ ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก  มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหตรวจสอบดวยวาผูเสนอราคา 
แตละรายเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
   ในการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคาแตละรายใน ๒ ระดับชั้น โดยตรวจสอบ
รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุนรายใหญของผูเสนอราคา ซึ่งเปนการตรวจสอบทางตรง (ชั้นที่ ๑) 
และในกรณีที่ผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคลจะตองตรวจสอบรายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 
รายใหญของนิติบุคคลดังกลาวดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบทางออม (ชั้นที่ ๒) 
   หากปรากฏวามีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
หรือกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาในการเสนอราคาในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูเสนอราคารายดังกลาวทราบ    
  (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาที่คัดเลือกแลวทุกรายและ
จัดลําดับ 
  (๓) ในกรณีที่ใชวิธีการย่ืนขอเสนอตามขอ ๘๐ (๑) ใหเลือกดําเนินการ
ดังน้ี 
   (ก) เปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีคะแนนขอเสนอ
ดานเทคนิคที่ดีที่สุดลําดับที่ ๑ ถึงลําดับท่ี ๓ และใหคะแนนขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษา 
แตละราย  แลวรวมคะแนนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาเขาดวยกัน ท่ีปรึกษารายใด
ไดคะแนนรวมสูงสุด  ใหเชิญที่ปรึกษารายนั้นมาเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงท่ีเหมาะสม 
    ในกรณีท่ีเจรจาไมไดผล ใหเชิญท่ีปรึกษาที่ไดคะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปมาเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงที่เหมาะสม   หรือ 
   (ข) เปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีคะแนนขอเสนอ 
ดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดลําดับที่ ๑ ถึงลําดับท่ี ๓  โดยถือเสมือนวาทั้ง ๓ ลําดับมีขอเสนอดานเทคนิค 
เทาเทียมกัน แลวเชิญท่ีปรึกษารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงที่เหมาะสม 
    ในกรณีที่เจรจาไมไดผล  ใหเชิญที่ปรึกษาท่ีเสนอราคาต่ํา 
เปนลําดับถัดไปมาเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงที่เหมาะสม 
  (๔) ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๒)  ใหเชิญที่ปรึกษา 
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคา แลวเจรจาตอรองใหไดขอตกลงที่เหมาะสม 
   ในกรณีที่เจรจาไมไดผล ใหเชิญที่ปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิค 
ดีที่สุดรายถัดไปมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองจนกวาจะไดขอตกลงที่เหมาะสม 
  (๕) ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๐ (๓)  ใหคัดเลือกที่ปรึกษาที่
มีขอเสนอดานเทคนิคดีที่สุดไว  ๓  ราย  แลวเชิญที่ปรึกษาดังกลาวที่มีขอเสนอดานราคาต่ําสุดมา
เจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอตกลงที่เหมาะสม 
   ในกรณีที่เจรจาไมไดผล ใหเชิญที่ปรึกษารายถัดไปมาเจรจาตอรอง
จนกวาจะไดขอตกลงที่เหมาะสม 
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  (๖) เม่ือเจรจาไดขอตกลงที่เหมาะสมแลว  ใหพิจารณารายละเอียดและ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
  (๗) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมดวยความเห็นตอผูมีอํานาจ
อนุมัติการจางท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ในกรณีท่ีใชวิธีการย่ืนขอเสนอตามขอ ๘๐ (๑)  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ 
การจางที่ปรึกษาไดอนุมัติแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาที่ยังไมไดเปดซองใหแกที่ปรึกษา 
รายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
 
 ขอ   ๘๒ ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาตามขอ ๘๑ (๑) 
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูมี อํานาจอนุมัติการจางที่ปรึกษาภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ 
ไดรับแจง พรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารท่ีเก่ียวของมาดวย เวนแตในกรณี 
เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ  ใหยื่นอุทธรณตอรองผูวาการ และ
สําเนาเร่ืองอุทธรณใหคณะกรรมการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หรือผูที่ทําหนาที่จางท่ีปรึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก  เพ่ือทราบดวย 
  การวินิจฉัยอุทธรณของผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สุดสําหรับ 
การเสนอราคาในการจางที่ปรึกษาในครั้งนั้น 
  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งเห็นดวยกับคาํคัดคานของผูอุทธรณ ใหรับ
ผูเสนอราคารายที่อุทธรณกลับเขามาเปนผูเสนอราคาในการจางที่ปรึกษาตอไป แตหากเห็นวาการ
ยกเลิกการจางท่ีปรึกษาคร้ังนั้นจะเปนประโยชนแก กฟผ.  ใหผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งมีอํานาจ
ยกเลิกได 
  หากผู เสนอราคาซึ่งกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขง ขันราคา 
อยางเปนธรรมที่ถูกตัดรายชื่อตามขอ ๘๑ (๑) ไมย่ืนอุทธรณคําสั่งดังกลาว ใหผูอํานวยการฝาย 
ขึ้นไปที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่ รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อ 
จัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคา 
ที่ถูกตัดรายชื่อเปนผูทิ้งงาน 
 
 ขอ   ๘๓ เมื่อผูมีอํานาจตามขอ ๘๒ วรรคหนึ่ง ไดพิจารณาเรื่องอุทธรณเสร็จแลว   
ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางแจงผลการอุทธรณใหผูเก่ียวของดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูยื่นอุทธรณเพ่ือทราบ 
  (๒) คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หรือผูที่ทําหนา ท่ี 
จางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก    
  (๓) ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณซึ่งกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหแจงฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อเปนผูทิ้งงาน 
   ในกรณีผูพิจารณาเร่ืองอุทธรณเปนผูปฏิบัติงานชั้นผูชวยผูอํานวยการ
ฝายลงมา การสงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอผานผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อ
จัดจาง  
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 ขอ   ๘๔ การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้  
  (๑) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ ท่ีปรึกษาไดทําไวแลว 
หรอืกําลังทําอยู 
  (๒) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการ
ตามที่ตองการมีจํานวนจํากัดไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก 
  (๓) เปนการจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกงาน 
 
 ขอ   ๘๕ คณะกรรมการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง หรือผูที่ทําหนาที่จางที่ปรึกษา 
โดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังนี้    
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับบริการ 
ที่จะจางและเจรจาตอรองราคา 
  (๓) พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
  (๔) เมื่ อดํา เนินการเส ร็จแล ว ให เสนอเรื่ องพรอมดวยความเ ห็น 
ตอผูมีอํานาจอนุมัติการจางที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
 ขอ   ๘๖ การจางท่ีปรึกษาโดยปกติใหทําเปนสัญญาจางท่ีปรึกษา เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได  
  (๑) การจางที่ปรึกษาที่มีคาจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) การจางที่ปรึกษาท่ีเปนสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน รฐัวิสาหกิจ และสถาบันการศกึษา   
  (๓) ผูมีอํานาจอนุมัติการจางที่ปรึกษาเห็นสมควร 
 
 ขอ   ๘๗ ในการจางที่ปรึกษาจะกําหนดใหมีเงื่อนไขการปรับในกรณีมีการสงมอบงาน
ลาชาหรือเงื่อนไขการประกันผลงานก็ได โดยใหระบุไวในสัญญา 
 
 ขอ   ๘๘ การจายเงินลวงหนาใหแกที่ปรึกษาจะกระทํามิ ได  เวนแต ในกรณี 
มีความจําเปนใหจายไดไมเกินรอยละ ๓๕ ของคาจางตามสัญญา 
  การจายเงินลวงหนาตามวรรคหน่ึง  ที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคาร 
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศท่ี กฟผ. เชื่อถือเปนผูค้ําประกัน
เงนิจํานวนนั้นตามสกุลเงินที่ กฟผ. ไดจายไป  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ไมตองจัดใหมีการค้ําประกัน 
  (๑) ที่ปรึกษาเปนสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน รฐัวิสาหกิจ และสถาบันการศกึษา  หรือ 
  (๒) การจายเงนิลวงหนาที่มีคาจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  การจายเงินลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหเสนอรองผูวาการ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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 ขอ   ๘๙ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยในประเทศ จะตองมีเง่ือนไขระบุใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศรับผิดในหนี้ที่ค้ําประกัน  โดยมิตองให กฟผ. เรียกรองจาก
คูสัญญากอน และธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศยังคง
ผูกพันในความ รับผิดนั้น  แม ว า  กฟผ.  จะไดผ อนเวลาชําระหน้ีหรือผอนผันการปฏิบัต ิ
ตามสัญญาใหแกคูสัญญา โดยมิจําตองไดรับความยินยอมจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุน
หรอืบรษิัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศผูค้ําประกัน 
 
 ขอ   ๙๐ ในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ไดรวมเงินคาภาษีในราคาสัญญา  ใหใชราคาตาม
สัญญาเปนฐานในการคํานวณเงินคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาหรือเงินประกันผลงานตามขอ ๘๗  
หรอืเงินจายลวงหนาตามขอ ๘๘ 
 
      ๑) หมวด ๙/๑ 

การเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย การเชาซื้อสังหาริมทรัพย 

และการลีสซิ่ง (Leasing) 

 

 ขอ   ๙๑ การเชาอสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย การเชาซื้อสังหาริมทรัพย และการ 
ลีสซิ่ง (Leasing)  ใหหนวยงานที่มีความประสงคพิจารณาดําเนินการไดโดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับ
การซื้อตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ โดยอนโุลม 
 
     ๑) หมวด ๙/๒ 

การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง และการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ 
 

 ขอ   ๙๒  การประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจางแลว 
ใหประกาศผลการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ กฟผ.  
 
 ขอ   ๙๓  จัดใหมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุ ตามหลักเกณฑที่รองผูวาการกําหนด 

 
หมวด ๑๐ 

การลงโทษผูทิ้งงาน 
 
 ขอ   ๙๔ กรณีที่พบวามีผูเสนอราคา คูสัญญา ที่ปรึกษา หรือผูรับจางชวงที่ กฟผ. 
อนุมัติใหรับชวงงาน  ซึ่งดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูเสนอราคาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมทําสัญญาภายในเวลา 
ที่ กฟผ. กําหนดโดยไมมีเหตุผลสมควร 
  (๒) คูสัญญา ที่ปรึกษา หรือผูรับจางชวงท่ี กฟผ. อนุมัติใหรับชวงงาน 
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยไมมีเหตุผลสมควร 
๑) เพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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  (๓) พัสดุที่ซื้อหรืองานที่จางเกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวในสัญญาและไมไดรับการแกไขใหถูกตอง หรือพัสดุที่ซื้อหรืองานท่ีจางไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุ 
ที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญา  ทําใหงานบกพรองเสียหาย 
อยางรายแรง 
  (๔) เมื่อปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษามีขอบกพรอง 
ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก กฟผ. อยางรายแรง 
  (๕) ดําเนินการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทํารายงานเสนอผูอํานวยการฝาย
ขึ้นไปที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่ รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อ 
จัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือแจงผูเสนอราคา  คูสัญญา  ที่ปรึกษา หรือผูรับจางชวงที่ กฟผ. อนุมัติให
รับชวงงาน  แลวแตกรณ ี ซึ่งจะถูกลงโทษสั่งการใหเปนผูทิ้งงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง   พรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี)  
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   ทั้งนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายใน
กําหนดเวลา จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียง
ฝายเดียว 
  หากผูจะถูกลงโทษไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร หรือ 
ไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอกับผูท่ีจะ
ถูกลงโทษได  ใหผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รบัฝากการ
บังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง สงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ 
กฟผ. สั่งการใหเปนผูทิ้งงาน 
 
 ขอ   ๙๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจางหรือจางที่ปรึกษาตามระเบียบนี้  หากมีเหตุอัน
ควรสงสัยปรากฏในภายหลังวาผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย  ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม แลวทําเรื่องเสนอผูอํานวยการฝายข้ึนไปที่มีหนาที่รับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง เพื่อจัดทําหนังสือ 
แจงเหตุที่สงสัยไปยังผูเสนอราคาที่ถูกสงสัยทราบทางไปรษณียลงทะเบียน  เพื่อเปดโอกาสใหผูเสนอ
ราคาที่ถูกสงสัยชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง พรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายใน ๑๕ 
วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  ทั้งนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา จะถือวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
  หากผูเสนอราคาที่ถูกสงสัยไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร 
หรือไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอ 
กับผูท่ีจะถูกลงโทษได ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือท่ีรับ
ฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพื่อจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูทิ้งงาน 
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 ขอ   ๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน ถาการกระทําดังกลาวเกิดจาก
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลนั้น  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปที่มีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝาก
การบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง จัดทําหนังสือแจงบุคคลดังกลาวซึ่งจะถูกลงโทษสั่งการให
เปนผูท้ิงงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง 
พรอมท้ังยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   
ทั้งนี้ โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะ
พิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดียว 
  หากผูจะถูกลงโทษไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร  หรือ 
ไมสามารถแสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด หรอื กฟผ. ไมสามารถติดตอกับผูท่ีจะ
ถูกลงโทษได  ใหผูอํานวยการฝายข้ึนไปที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝาก 
การบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง สงเร่ืองใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพื่อจัดทํา
ประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูทิ้งงาน  
  ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึง
นิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดยีวกัน  ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร  หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบรหิาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานดวย 
  ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ใหคําสั่งดังกลาวมีผล
ไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
 
 ขอ   ๙๗ ในกรณีการจางที่ปรึกษา หากตรวจสอบแลวปรากฏวาผลจากการปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายตอ กฟผ. อยางรายแรง  
ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของทํารายงานเสนอผูอํานวยการฝายขึ้นไปที่มีหนาที่รับผิดชอบ
หนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชาหนวยงานจัดซื้อจัดจาง เพ่ือจัดทําหนังสือแจง 
ที่ปรึกษาซึ่งจะถูกลงโทษสั่งการใหเปนผูทิ้งงานทราบทางไปรษณียลงทะเบียน   เพื่อเปดโอกาสให 
ผูจะถูกลงโทษชี้แจงเหตุผลหรือขอเท็จจริงพรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ  (ถามี)  ภายใน 
๑๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   ท้ังนี้  โดยแจงไปดวยวาถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา  
จะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของ กฟผ. แตเพียงฝายเดยีว 
  หากที่ปรึกษาไมสามารถชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงอันสมควร หรือไมสามารถ
แสดงเหตุผลขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ กฟผ. ไมสามารถติดตอกับที่ปรึกษาได   
ใหผูอํานวยการฝายขึ้นไปท่ีมีหนาที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือที่รับฝากการบังคับบัญชา
หนวยงานจัดซื้อจัดจาง สงเรื่องใหฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ กฟผ. สั่งการ
ใหเปนผูทิ้งงาน 
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 ขอ   ๙๘ ใหผูชวยผูวาการจัดซื้อจัดจางและบริการมีอํานาจลงนามประกาศ กฟผ.   
สั่งการใหเปนผูทิ้งงาน 
  กรณีที่มีการลงนามประกาศ กฟผ. สั่งการใหเปนผูท้ิงงานแลว ใหฝายจัดซื้อ
จัดจางและบริหารพัสดุจัดทําหนังสือแจงผูถูกลงโทษใหเปนผู ท้ิงงานเพ่ือทราบประกาศ กฟผ. 
ดังกลาวพรอมทั้งแจงสิทธิในการอุทธรณใหผูทิ้งงานทราบดวย 
 
 ขอ   ๙๙ หามดําเนินการซื้อหรือจางหรอืจางท่ีปรึกษากับผูทิ้งงานของ กฟผ. หรือผูทิ้ง
งานที่ปลัดกระทรวงการคลังไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตจะได
มีการสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงานแลว  
  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน 
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาใหแก กฟผ. ได   แตถาตอมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น 
ถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ใหหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการ
จางหรือการจ างที่ปรึกษา  เพื่อ ตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผู มีสิท ธิได รับ 
การคัดเลือก หรือยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา หรือยกเลิกการจางที่ปรึกษา หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจางหรือจางที่ปรึกษาที่ไดดําเนินการกอนการสั่งเปนผูท้ิงงาน  เวนแต 
ในกรณีที่เปนอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. หรือของผูวาการ  ใหเสนอรองผูวาการ 
  ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งการตามวรรคสองเห็นวาจะเปนประโยชนแก กฟผ. 
จะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการสอบ
ราคาหรือประกวดราคา หรือจะไมยกเลิกการจางที่ปรึกษา หรอืจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อ
หรอืจางหรือจางท่ีปรกึษาที่ไดดําเนินการกอนการสั่งเปนผูท้ิงงานก็ได 
 

หมวด ๑๑ 
การอุทธรณ 

 
 ขอ ๑๐๐ ผูซึ่งไดยื่นขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางกับ กฟผ. มีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจาง  ในกรณีที่เห็นวา กฟผ. มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
ขอบังคับ กฟผ. วาดวย การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุท่ีเกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรงหรือ
ระ เบียบนี้  เปน เหตุ ใหตนไม ได รับการประกาศผลเปนผู ชนะหรือไม ไดรับการคัด เลือก 
เปนคูสัญญากับ กฟผ. 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ  
  ในหนังสืออุทธรณตามวรรคหน่ึง ตองใชถอยคําสุภาพ โดยระบุขอโตแยง
และขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของไปดวย 
 
 ขอ ๑๐๑ ใหผูมีสิทธิอุทธรณย่ืนอุทธรณตอ กฟผ. ภายใน ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจง
หรอืวันประกาศผลของ กฟผ. แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน 
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 ขอ ๑๐๒ การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
จัดจางพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  
ในกรณีท่ีเห็นดวยกับอุทธรณก็ใหทําความเห็นเสนอตอผูวาการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
ตามความเห็นน้ันใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจางไมเห็นดวยกับอุทธรณ
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือผูวาการพิจารณาแลวไมเห็นดวยตามความเห็นในวรรคหนึ่ง ใหสง
เร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ กฟผ. ซึ่งผูวาการแตงตั้ง ภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ี
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
  เมื่อไดรับเรื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจางหรือจาก 
ผูวาการ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่องดังกลาว หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดน้ัน ใหคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว โดยขออนุมัติ
ผูวาการ และแจงใหผูอุทธรณและผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคดัเลือกทราบ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงขึ้นและมีผลตอ
การจัดซื้อจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณสรุปเร่ืองเพื่อเสนอผูวาการ
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพ่ือสั่งใหคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง
ดําเนินการใหมีการจัดซ้ือจัดจางใหมหรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้นหรือไมมีผล
ตอการจัดซื้อจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหสรุปเรื่องเพื่อเสนอผูวาการพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน หากผูวาการเห็นชอบใหทําการจัดซื้อจัดจางตอไป   
  การวินิจฉัยของผูวาการใหเปนที่สุด 
  การอุทธรณการจัดซื้อจัดจางที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ กฟผ. ใหรายงาน
ผลการพิจารณาอุทธรณตอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ 
  การอุทธรณ ไมเปนเหตุใหระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่อยูระหวาง
ดําเนินการ  เวนแตผูวาการจะเห็นสมควรใหระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว 
  ท้ังนี้ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือขอตกลงเปนหนังสือจะกระทํา
ไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามขอ ๑๐๑ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ 
เม่ือผูวาการวินิจฉัยใหทําการจัดซื้อจัดจางตอไปได  เวนแตการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษท่ีไมมีการ
แขงขัน หรือมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
 
 ขอ ๑๐๓ ใหมี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” ประกอบดวย 
  (๑)   ผูชวยผูวาการของหนวยงานผูใชงาน   เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  ผูอํานวยการฝายกฎหมายหรือผูแทน เปนกรรมการ  
  (๓)   ผูอํานวยการฝายที่รบัผิดชอบ  เปนกรรมการ 
   หนวยงานจัดซื้อจัดจาง 
   หรอืที่รับฝากการบังคับบัญชา 
   หนวยงานจัดซื้อจัดจางหรือผูแทน  



-    ๔๐    - 
 

  (๔)   ผูอํานวยการฝายของหนวยงานผูใชงาน เปนกรรมการ 
   หรอืผูชวยผูอํานวยการฝาย และเลขานุการ 
   ของหนวยงานผูใชงานหรือผูแทน   
    ท้ังนี้  กรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
จัดจางครั้งนั้น 
  มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
  กรรมการคนใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยง
ไวดวย 
 

 ขอ ๑๐๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)   พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูวาการ 
  (๒)   มีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือ 
ใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
  (๓)   มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ แทนได 
 

หมวด ๑๒ 
คณะกรรมการบริหารสัญญา 

 
 ขอ ๑๐๕ ใหรองผูวาการมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา 
ตามความเหมาะสม 
     ใหคณะกรรมการบริหารสัญญาประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตั้งจากผูปฏิบัติงาน โดยใหคํานึงถึงลักษณะงาน หนาที่ 
และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนสําคัญ 
          ใหคณะกรรมการบริหารสัญญามีหนาที่และความรบัผิดชอบดังน้ี  
  (๑) ติดตามและบรหิารจัดการใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา 
  (๒) ติดตามและวิเคราะหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือประสานงานกับ
คูสัญญาในการแกไขปญหา ชําระคาปรับ คาความเสียหาย หรอืคาชดเชย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
ผิดเงื่อนไขในสัญญา 
  (๓) ตรวจสอบความเสียหายของพัสดุท่ีซื้อหรืองานที่จางกับหนวยงาน
ผูใชงานกอนคนืหลักประกันสัญญา 
  (๔) รายงานปญหาและอุปสรรคตอผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
ตอไป  
  (๕) รายงานผลการดําเนินงานตอผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญา 
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หมวด ๑๓ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

 
 ๑) ขอ ๑๐๖ การซื้อหรือการจางในหมวดนี้ หมายความวา การซื้อ การจาง และการจาง
ที่ปรึกษา 
 
 ๑) ขอ ๑๐๖/๑ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีจําเปน 
เพ่ือประโยชนของ กฟผ.  หรือไมทําให กฟผ. ตองเสียประโยชน  
   การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาที่มิใชกรณีดังกลาวขางตน ใหนําเสนอผูวาการ
เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ กฟผ. 
 
 ขอ ๑๐๗ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เปนการเพ่ิมเติมรายการในงบลงทุนที่ไดรบั
อนุมัติไวแลว จะดําเนินการไดเมื่อไดดําเนินการดานงบประมาณเรียบรอยแลว 
 
 ขอ ๑๐๘ การดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง หรือ
หนวยงานที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในสวนที่หนวยงานนั้นรับผิดชอบ ชี้แจง
เหตุผลความจําเปน  รายละเอียดการแกไขเปล่ียนแปลง  และประโยชนที่ กฟผ. จะไดรับ (ถามี)  
โดยจัดทําแบบพิมพตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา เสนอผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติในหลักการใหคูสญัญาดําเนินการไปกอนได 
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุด
ของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ที่มีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง  
โดยใหกระทําไดสําหรับสัญญาท่ีอยูในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน  และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา   
ราคารวมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงแลวจะตองไมเกินวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  การดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ผูมีอํานาจไดอนุมัติหรืออนุมัติ 
ในหลักการในตนเรื่องแลว  ใหไดรับยกเวนไมตองจัดทําแบบพิมพดังกลาว 
 
 ขอ ๑๐๙ ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๐๘  มีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  
ในกรณีดังตอไปนี้       
  (๑) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของ
พัสดุ  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายละเอียดดานเทคนิคของงานจาง  หรือการแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ  ซึ่งไมมีผลกระทบทําใหราคาสัญญานั้นสูงข้ึน 
  (๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการคา (Commercial Part)
รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ซึ่งไมมีผลให กฟผ. เสียประโยชน 
  (๓) การขยายกําหนดเวลาสงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรืองานจางเดิม 
อันเนื่องจากเหตุจําเปนของ กฟผ. และระยะเวลาที่ขยายนั้นตองไมเกินระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกลาว 
  (๔) การแกไขเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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  (๕) การแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนพัสดุ หรือปริมาณงานซึ่งมีสภาพและ
ประเภทของงานเชนเดียวกับงานเดิม  โดยใชราคาตอหนวยซึ่งระบุไวชัดแจงในสัญญานั้นแลว หรือ
ราคาตอหนวยที่คํานวณไดโดยใชการเปรียบเทียบจากฐานราคาเดิมที่มีระบุไวในสัญญานั้นแลว   
ทั้งนี้  ราคาที่เปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๓๐ ของราคาสัญญาเดิม 
   ในกรณีการแก ไข เปลี่ ยนแปลงสัญญาตามวรรคหนึ่ งที่ ร าคา
เปลี่ยนแปลงรวมกันแลวเกินรอยละ ๓๐ ของราคาสัญญาเดิม  หากราคาสัญญาเดิมรวมกับราคา 
ที่เปลี่ยนแปลงแลวอยูในอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางของผูใด  ใหเสนอผูนั้นพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  เวนแตกรณีท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอ 
ขออนุมัติผูวาการ 
  (๖) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันมีผลกระทบทําใหราคาสัญญา
เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑดังนี้ 
   (ก) ราคาเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  หรือ   
   (ข) ราคาเปลี่ยนแปลงคร้ังละไมเกิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท ทั้งน้ี 
ราคาที่ เปลี่ ยนแปลงรวมกันแล วตอง ไม เกินรอยละ ๒๐ ของราคาสัญญาเดิมที่ ไ ม เ กิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือราคาที่เปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคา 
สัญญาเดิมที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๑) ขอ ๑๑๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงสญัญาตามขอ ๑๐๙ ตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้ 
   (๑) ตองไมมีผลใหขยายกําหนดเวลาสงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรือ 
งานจางเดิม เวนแตเปนการขยายกําหนดเวลาที่อยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๐๙ (๓) และการขยาย
กําหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีตามขอ ๑๐๙ (๔) 
   (๒) ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุหรืองานจาง 
พัสดุหรืองานจางที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองเปนพัสดุหรืองานจางที่เก่ียวเนื่องกับ
พัสดุหรืองานจางตามสัญญาเดิม 
   ในกรณีที่มกีารเพิ่มเติมรายการพัสดุหรืองานจางตามหลักเกณฑในวรรคหนึ่ง 
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณากําหนดระยะเวลาสงมอบของพัสดุหรืองานจางท่ีเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาสงมอบของพัสดุหรืองานจางที่เพิ่มเติมตองไมเปนผลใหขยายกําหนดเวลา
สงมอบของพัสดุจํานวนเดิมหรืองานจางเดิม 
 
 ๑) ขอ ๑๑๑  เมื่อไดรับอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามขอ ๑๐๙ แลว ใหหนวยงาน
ที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ เปนสัญญาตางประเทศของงานโครงการ หรือสัญญา 
ในประเทศ  ใหดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ดําเนินการดานงบประมาณ  และตรวจสอบการวางหนังสือ 
ค้ําประกัน (ถามี) 
   (ข) ดําเนินการทําขอผูกพันโดยใหผูมีอํานาจอนุมัติการแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาเปนผูลงนามทําขอผูกพัน แตในกรณีการลงนามทําขอผูกพันที่อยูในอํานาจของ
ผูวาการ ใหเสนอรองผูวาการลงนาม   
   (ค) ตรวจสอบการเสียคาอากรแสตมปหรือตีตราสาร (ถามี)  
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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   (ง) จัดทําแบบพิมพแจงรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา แจงหนวยงานจัดซื้อจัดจาง หรือหนวยงานบริหาร
สัญญา เพื่อดําเนินการแกไขขอมูลในระบบงาน ERP ใหถูกตองตอไป 
   (จ) แจงผูเกี่ยวของ  
  (๒) ในกรณีที่เปนสัญญาตางประเทศท่ีมิใชงานโครงการ  ใหสงเรื่องให
หนวยงานจัดซื้อจัดจางที่เปนผูทําสัญญานั้นเพ่ือดําเนินการตาม (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ) ตอไป 
 
 ขอ ๑๑๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานอกจากที่กลาวในขอ ๑๐๙  ใหผูปฏิบัติงาน
ตามขอ ๑๐๘ (๑) มีอํานาจอนุมัติในหลักการใหคูสัญญาดําเนินการไปกอนได 
 
 ขอ ๑๑๓ เมื่อไดรับอนุมัติในหลักการใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตาม 
ขอ ๑๑๒ แลว  ใหหนวยงานที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสงเรื่องใหคณะกรรมการตามขอ ๑๑๔ 
เพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 ขอ ๑๑๔ ใหมี  “คณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา”  ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนหนวยงานท่ีขอแกไข  เปนประธานกรรมการ 
   เปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๒) ผูแทนหนวยงานท่ีกําหนดรายละเอียด เปนกรรมการ 
   คุณลักษณะเฉพาะ และหรือผูแทนหนวยงาน 
   ผูใชงาน หรือผูแทนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ในการออกแบบ และหรือผูแทนหนวยงาน 
   ที่ควบคมุงาน  
  (๓) ผูแทนหนวยงานกฎหมาย เปนกรรมการ 
  (๔) ผูแทนหนวยงานบัญชี เปนกรรมการ 
  (๕) ผูแทนหนวยงานจัดซื้อจัดจาง เปนกรรมการ 
  (๖) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ถาม)ี เปนกรรมการ 
  ในกรณีเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขาย ใบสั่งซื้อ หรือขอตกลงเปน
หนังสือที่เก่ียวกับการซื้อขาย ที่มิใชงานโครงการ ใหมีผูแทนหนวยงานพัสดุรวมเปนกรรมการดวย 
  การตั้งผูแทนหนวยงานดังกลาว  ใหเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาชั้น
ผูอํานวยการฝายขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
  ในกรณีจําเปนตองมีการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานั้นอีก โดยปกติ
ใหใชคณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาชุดเดิม 
 
 ขอ ๑๑๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญามีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ 
  (๒) พิจารณารายละเอียดที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
  (๓) ตอรองราคาและเงื่อนไขตาง ๆ กับคูสัญญา   
  (๔) ประสานงานกับหนวยงานผูใชงานหรือหนวยงานที่ควบคุมงาน 
คลังพัสดุ  และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ 
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  (๕) เสนอผลการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  และผลการเจรจา
ตอรอง พรอมท้ังความเห็นใหหนวยงานดังตอไปนี้เพื่อดําเนินการตามขอ ๑๑๖ ตอไปโดยเร็วที่สุด 
แตอยางชาภายใน ๔๕ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับเรื่องตามขอ ๑๑๓ 
   (ก) หนวยงานที่ขอแก ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สําหรับกรณี 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตางประเทศของงานโครงการ  หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ในประเทศ 
   (ข) หนวยงานจัดซื้อจัดจางที่เปนผูทําสัญญาน้ัน  สําหรับกรณี 
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตางประเทศที่มิใชงานโครงการ 
   ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  
ใหประธานกรรมการชี้แจงเหตุผลเสนอผูบังคับบัญชาชั้นผูชวยผูวาการขึ้นไป เพื่อพิจารณาใหขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกไดคราวละไมเกิน ๓๐ วัน 
  (๖) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 
 ๑) ขอ ๑๑๖ เมื่อหนวยงานตามขอ ๑๑๕ (๕) (ก) และ (ข) ไดรับเร่ืองแลว ใหปฏิบัติดังนี ้
  (๑) ดําเนินการดานงบประมาณ และตรวจสอบการวางหนังสือค้ําประกัน  
(ถามี) 
  (๒) เสนอผูปฏิบั ติงานตามขอ ๑๑๗ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๓) ดําเนินการทําขอผูกพันโดยใหผูมี อํานาจอนุมัติตามขอ ๑๑๗  
เปนผูลงนามทําขอผูกพัน แตในกรณีการลงนามทําขอผูกพันที่อยูในอํานาจของผูวาการ ใหเสนอ 
รองผูวาการลงนาม 
  (๔) ตรวจสอบการเสียคาอากรแสตมปหรือตีตราสาร (ถามี) 
  (๕) จัดทําแบบพิมพแจงรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
ตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา แจงหนวยงานจัดซื้อจัดจาง หรือหนวยงานบริหาร
สัญญา เพื่อดําเนินการแกไขขอมูลในระบบงาน ERP ใหถูกตองตอไป สําหรับกรณีหนวยงานตาม 
ขอ ๑๑๕ (๕) (ก) 
  (๖) แจงผูเกี่ยวของ 
 
 ขอ ๑๑๗  ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
  (๑) กรณีการขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุที่เกิดจาก 
กฟผ. หรือหนวยงานของรัฐ หรือเหตุที่เกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิด 
ตามกฎหมาย  ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางสําหรับสัญญาที่อยูภายในวงเงินอํานาจ
อนุมัติของตน  แตในกรณีที่คณะกรรมการ กฟผ. หรือผูวาการ เปนผูอนุมัติการซื้อหรือการจาง 
ครั้งนั้น ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ  
  (๒) กรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่งมีผลใหตองงดหรือลดคาปรับ
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากเหตุตาม (๑) 
   (ก) ถาวงเงินงดหรือลดคาปรับไม เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือ 
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง ใหเสนอขออนุมัติผูชวยผูวาการ 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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   (ข) ถาวงเงินงดหรือลดคาปรับเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือไมเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ  เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ 
กฟผ. เปนผูอนุมัติการซื้อหรอืการจางคร้ังนั้น  ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ. 
  (๓) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญานอกจากที่กลาวใน (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) ในกรณีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงคร้ังละเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
   ทั้ งนี้   ราคาที่ เปลี่ยนแปลงรวมกันแลวตองไม เ กินรอยละ ๓๐  
ของราคาสัญญาเดิม 
   ในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลงรวมกันแลวเกินรอยละ ๓๐ ของราคา
สัญญาเดิม หากราคาสัญญาเดิมรวมกับราคาเปลี่ยนแปลงแลวอยูในอํานาจอนุมัติการซื้อหรือ 
การจางของผูใด ใหเสนอผูนั้นพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  เวนแตกรณีท่ีอยูใน
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ.  ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
  (๔) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจากที่กลาวใน (๓) ที่มีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือ
การจาง   ทั้งนี้ สําหรับสัญญาที่อยูในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา  
ราคารวมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงแลวจะตองไมเกินวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
  (๕) ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเปนผูมี
อํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเสนอขออนุมัติผูบังคบับัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
 
 ขอ ๑๑๘ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอันมีผลใหราคาสัญญาเพิ่มขึ้นคร้ังละเกิน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหนวยงานท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญารายงานคณะกรรมการ กฟผ. 
เพ่ือทราบ  
 
 ขอ ๑๑๙ เมื่อมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว
แลวในหนังสือสนองรับราคากอนลงนามสัญญา  ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางแกไขเปลี่ยนแปลงได
เทาที่ไมขัดกับสาระสําคัญของขอกําหนดหรือเง่ือนไขการซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา การเชา  
การเชาซื้อ การลีสซิ่ง ในคร้ังน้ัน  สวนการดําเนินการใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้โดยอนุโลม  เวนแตการแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณทีี่ตองเสนอคณะกรรมการพิจารณาแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง หรือคณะกรรมการ 
ที่เรียกชื่ออ่ืนแตมีหนาที่เชนเดยีวกับคณะกรรมการดังกลาว เปนผูพิจารณา 
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 ขอ ๑๒๐ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามหมวด ๑๓ มีอํานาจ
อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไดในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑ เทาของราคาสัญญาเดิม และใน
กรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเกินกวารอยละ ๕๐ ของราคาสัญญา
เดิม  ตองชี้แจงเหตุผลและเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เวนแตกรณี 
ที่อยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ใหเสนอขออนุมัติผูวาการ 
 

หมวด ๑๔ 
การรับ การคนื หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

 

สวนท่ี ๑ 
การรับหลักประกันซอง 

 
 ขอ ๑๒๑ การรับหลักประกันซอง ใหออกหลักฐานดังตอไปนี้ แลวแตกรณี ใหแกผูเขา
ประกวดราคา   
  (๑) “ใบเสร็จรับเงิน” ตามแบบที่รองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) 
กําหนด สําหรับการรับหลักประกันซองที่เปนเงินสด ดราฟท เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็ค 
ที่ธนาคารเปนผูสั่งจาย 
  (๒) “ใบรับหลักประกัน”  ตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา สําหรบัการรับหลักประกันซองท่ีเปนอยางอื่นนอกจากที่กลาวใน (๑) 
  หลัก เกณฑการเบิก การใช  การเก็บรักษา และอื่น  ๆ ที่ เ ก่ียว กับ 
ใบรับหลักประกัน ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรับและการจายเงิน โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๒๒ ใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตรวจหลักประกันซองของผู
เขาประกวดราคา เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหออกหลักฐานการรับหลักประกันซองตามหลักเกณฑ 
ในขอ ๑๒๑ ใหแกผูเขาประกวดราคา 
  การลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  ใหกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาลงลายมือชื่อผูรับเงินและแทนหัวหนาแผนกเงินสดรับ หรือหัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน 
ในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 
  การลงลายมือชื่อในใบรับหลักประกัน  ใหกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาลงลายมือชื่อผูรับหลักประกันซอง  
 
 ขอ ๑๒๓ เมื่อพนกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแลว ใหคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคาสงมอบหลักประกันซอง พรอมทั้งใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับหลักประกันซึ่ง
คงเหลืออยูในเลม ใหหนวยงานการเงินเพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ขอ ๑๒๔ เมื่อหนวยงานบัญชีและการเงินไดรับหลักประกันซอง พรอมทั้งแบบพิมพ
ตามขอ ๑๒๓ แลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ใหหัวหนาแผนกขึ้นไปของหนวยงานบัญชีและการเงินลงลายมือช่ือ
กํากับไวในสําเนาแบบพิมพดังกลาวทุกฉบับที่ไดออกใหแกผูเขาประกวดราคาแลว เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการรับมอบหลักประกันซองจากคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา   
  (๒) นําหลักประกันซองที่เปนเงินสด  ดราฟท  เช็คท่ีธนาคารรับรอง  หรือ
เช็คท่ีธนาคารเปนผูสั่งจาย  เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ กฟผ. โดยเร็วที่สุด 
  (๓) เก็บรักษาหลักประกันซองที่เปนอยางอื่นนอกจากที่กลาวใน (๒)  
ไวที่หนวยงาน 
  (๔) ในกรณีที่หลักประกันซองเปนหนังสือค้ํ าประกันของธนาคาร 
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ 
 

สวนท่ี ๒ 
การรับหลักประกันสัญญา 

 
  ขอ ๑๒๕ ในกรณีท่ีหนวยงานจัดซื้อจัดจางไดรบัหลักประกันสัญญาเปนเงินสด ดราฟท 
เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเปนผูสั่งจาย ใหแจงคูสัญญานําหลักประกันไปวางที่
หนวยงานการเงิน  พรอมทั้งแจงยอดหลักประกันใหหนวยงานดังกลาวทราบ 
  เมื่อหนวยงานการเงินไดรับหลักประกันสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหตรวจสอบ
ความถูกตองและออก “ใบเสร็จรับเงิน” ตามแบบที่รองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 
ใหแกคูสัญญาเพ่ือเปนหลักฐานในการรับหลักประกัน 
 
 ขอ ๑๒๖ ในกรณีที่หนวยงานจัดซื้อจัดจางไดรับหลักประกันสัญญาเปนอยางอ่ืน
นอกจากที่กลาวในขอ ๑๒๕ แลว  ใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีเปนหลักประกันสัญญาของสัญญาในประเทศ 
   (ก) ตรวจสอบความถูกตองของหลักประกันสัญญานั้น  และเม่ือ
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหสงหนวยงานการเงินเพื่อจัดทําใบรับหลักประกันตามแบบพิมพที่กําหนด 
ในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหาใหแกคูสัญญา เพื่อเปนหลักฐานในการรับหลักประกันสัญญา                                
    การลงลายมือชื่อในใบรับหลักประกัน ใหหัวหนาแผนกขึ้นไป
ของหนวยงานบัญชีและการเงิน หรือผูที่ผูอํานวยการฝายที่มีหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานบัญชีและ
การเงิน มอบหมาย  ลงลายมือชื่อผูรบัหลักประกันสัญญา 
   (ข) ในกรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนงัสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ  
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  (๒) ในกรณีเปนหลักประกันสัญญาของสัญญาตางประเทศ ใหสงหนวยงาน
กฎหมายเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบความถูกตองของหลักประกันสัญญานั้น และเมื่อ
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหสงกองบริหารจัดการทางการเงินเพื่อดําเนินการตอไป และสําเนาเรื่อง 
ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง และหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี 
   (ข) ในกรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ใหสงสําเนาหนงัสือค้ําประกันใหธนาคาร
ในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันนั้นทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ 
 
 ขอ ๑๒๗ ในกรณีที่คูสัญญาแจงความประสงคเปนหนังสือจะขอใชหลักประกันซอง 
ที่เปนเงินสด ดราฟท เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจาย เปนหลักประกันสัญญา 
ก็ใหกระทําได  และในกรณีที่เงินสด  ดราฟท  เช็คที่ธนาคารรับรอง  หรือเช็คที่ธนาคารเปนผูสั่งจาย  
นั้นไมเพียงพอ  คูสัญญาจะตองนําหลักประกันมาวางเพ่ิมเติมใหครบตามท่ีกําหนดไวในสัญญา                                          
 

สวนท่ี ๓ 
การคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 

 
 ขอ ๑๒๘ การคืนหลักประกันซองใหแกผูเขาประกวดราคา  ใหหนวยงานการเงิน
ดําเนินการคืนโดยเร็วที่สุด ตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) กรณีผูเขาประกวดราคารายที่ กฟผ. ไมไดตกลงซื้อหรือจาง  ใหคืน
เม่ือไดรับแจงจากหนวยงานจัดซื้อจัดจาง 
  (๒) กรณีผูเขาประกวดราคารายที่ กฟผ. ตกลงซื้อหรือจาง  ใหคืนเม่ือ 
กฟผ. ไดยอมรับหลักประกันสัญญาแลว 
 
 ขอ ๑๒๙ การคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา ใหหนวยงานบัญชีและการเงิน 
หรือกองการเงิน  หรือกองบริหารจัดการทางการเงิน  ดําเนินการคืนเมื่อคูสัญญาดังกลาวพนจาก 
ขอผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาแลว 
 
 ขอ ๑๓๐ การดําเนินการคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหหนวยงาน
บัญชีและการเงิน หรือกองการเงิน ปฏิบัติดังน้ี                        
  (๑) ในกรณีที่ผูมีอํานาจกระทําในนามของผูเสนอราคามาติดตอขอรับ
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ณ ที่ทําการของ กฟผ.  ใหตรวจสอบหนังสือมอบอํานาจ
หรอืหลักฐานอ่ืนใหถูกตองกอนคนืหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา 
   ในกรณีที่ผูมาติดตอขอรับหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  
เปนบุคคลอื่นนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหคืนไดเฉพาะหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
ที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
เทานั้น    



-    ๔๙    - 
 

  (๒) ในกรณีหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาเปนหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ถาผูเสนอราคา
หรือคูสัญญาไมมาติดตอขอรับหลักประกันดังกลาวภายใน  ๑๐  วันนับตั้งแตวันที่ผูเสนอราคาหรือ
คูสัญญามีสิทธิไดรับหลักประกันคืน ใหสงหนังสือค้ําประกันนั้นคืนใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา 
ทางไปรษณียลงทะเบียน  แตในกรณีที่ผู เสนอราคาหรือคูสัญญาอยูตางประเทศและหนังสือ 
ค้ําประกันนั้นออกโดยธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศ  
ใหสงหนังสือค้ําประกันคืนธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ในประเทศดังกลาว  และแจงหรือสงสําเนาหนังสือนําสงหนังสือค้ําประกันนั้น ๆ ใหผูเสนอราคาหรือ
คูสัญญาที่อยูตางประเทศทราบ 
   ในกรณีที่ไมอาจสงคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศหรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาได ใหสงหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกัน 
 

หมวด ๑๕ 
การควบคุมพัสดุ 

 

สวนท่ี ๑ 
การควบคุมพัสดุและการบริหารพัสดุ 

 
 ๑) ขอ ๑๓๑ การควบคุมพัสดุและการบริหารพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม  ยกเวนการใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ การยืมพัสดุจาก
หนวยงานภายนอก และการตรวจสอบพัสดุสํารองคลังประจําป 
  กรณีพัสดุเกินบัญชีซึ่งมิใชพัสดุสํารองคลังของงานที่เก่ียวกับการพาณิชย
โดยตรงในสวนที่ ๒ ของหมวดน้ี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑในระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมพัสดุ กรณพีัสดุเกินบัญชี 
 

สวนท่ี ๒ 
การตรวจสอบพัสดุสํารองคลัง 

 
 ขอ ๑๓๒ ใหผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือ
หัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบพัสดุ แตงตั้งผูรบัผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ ประกอบดวยผูปฏิบัติงานจากหนวยงานพัสดุและหนวยงานอื่นที่มิใชผูรับผิดชอบพัสดุ  
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุสํารองคลัง ดังนี้  
  (๑) เชื้อเพลิงอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 
  (๒) พัสดุสํารองคลัง อ่ืนอยางนอย ๒ ปตอ ๑ ครั้ง เวนแตแบบพิมพ 
ที่ไมมีระเบียบกําหนดหลักเกณฑการควบคุมไวเปนการเฉพาะ ไมตองตรวจสอบ 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๓๙๙              ใชบังคับ  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  



-    ๕๐    - 
 

 ๑) ขอ ๑๓๓   ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามขอ ๑๓๒ ปรากฏวามีพัสดุสํารองคลังขาด
หรือเกินจํานวน ชํารุด เสื่อมคุณภาพ  ใหผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุสํารองคลังดําเนินการ
ดังน้ี 
  (๑) กรณีปริมาณเชื้อเพลิงขาดหรือเกินบัญชีเนื่องจากตามสภาพปกติ 
ไมเกินรอยละ ๐.๒ ของปริมาณเชื้อเพลิงตามบัญชี ใหถือเปนการขาดเกินตามปกติ และใหรายงาน
ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของ
โครงการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบพัสดุเพื่อทราบ 
  (๒) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทา
ขึ้นไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
พัสดุ เพื่อพิจารณา  หากผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรือ
หัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบพัสดุเห็นชอบใหไมตองดําเนินการสอบหา
ขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (คทจ.) ตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสงเรื่องใหหนวยงานบัญชีเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป และสําเนา
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในกรณดีงัตอไปนี้ 
   (ก) ปรากฏผูรับผิดโดยชัดแจงแลว  
   (ข) มีผูที่เชื่อถือไดยอมรบัผิดชดใชในความเสียหายนั้นแลว 
   (ค) ปริมาณเชื้อเพลิงขาดหรือเกินบัญชีเนื่องจากตามสภาพปกติ 
เกินรอยละ ๐.๒ แตไมเกินรอยละ ๐.๕ ของปริมาณเชื้อเพลิงตามบัญช ี
   (ง) พัสดุอ่ืนนอกจากเชื้อเพลิงเกินบัญชีและปรากฏหลักฐานท่ีมา
โดยชัดแจงแลว  
  (๓) กรณีพัสดุเกินบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหผูอํานวยการฝาย
หรอืเทียบเทาขึ้นไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรอืหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซึ่งมีหนาท่ี
รับผิดชอบพัสดุ แตงตั้ง คทจ. โดยดําเนินการตามระเบียบ กฟผ. วาดวย แนวทางปฏิบัติในการ
ควบคุมพัสดุ กรณพีัสดุเกินบัญชี  
   (ก) กรณีพัสดุเกินบัญชีซึ่งไมเขาเงื่อนไขตาม (๑) และ (๒)   
   (ข) กรณีพัสดุเกินบัญชีซึ่งเขาเงื่อนไขตาม (๒) แตผูอํานวยการฝาย
หรอืเทียบเทาขึ้นไป หรือผูอํานวยการโครงการ หรอืหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ ซึ่งมีหนาท่ี
รับผิดชอบพัสดุ เห็นควรใหมีการสอบหาขอเท็จจริง    
   (ค) กรณีพัสดุเกินบัญชีซึ่งเขาเงื่อนไขตาม  (๒)  แตหนวยงาน 
เห็นวาไมจําเปนตองใชพัสดุนั้นใน กฟผ. ตอไป 
  การประเมินราคาพัสดุและการนําพัสดุขึ้นบัญชี ในกรณีพัสดุเกินบัญชี ให
ดําเนินการตามระเบียบ กฟผ. วาดวย แนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุ กรณีพัสดุเกินบัญชี 
  กรณีตองดําเนินการสอบสวนหาผูรบัผิดชดใช ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 
กฟผ. เก่ียวกับทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย 
 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๓๙๙              ใชบังคับ  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  



-    ๕๑    - 
 

หมวด ๑๖ 
การจําหนายพัสดุ 

 

 ๑) ขอ ๑๓๔ การ จําหน าย พัสดุ ให ป ฏิบั ติตามระเบียบป ฏิบัติ เ ก่ีย ว กับแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ โดยอนุโลม ยกเวนการขายพัสดุพรอมใหบริการ  
การจําหนายพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ การจําหนายเช้ือเพลิง และการจําหนายที่ดิน ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี            
   การจําหนายพัสดุนอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ ใหเสนอ
รองผูวาการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป 
 
     ๑) หมวด ๑๖/๑  

การขายพัสดุพรอมใหบริการ 
 

 ขอ ๑๓๔/๑ ในหมวดนี้ 
   (๑) “การขายพัสดุ” หมายความวา การขายพัสดุของ กฟผ. ที่มีการ
ใหบรกิารตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับทํางานใหบุคคลภายนอกรวมดวย 
   (๒) “พัสดุ” หมายความวา เคร่ืองจักร วัสดุ เครื่องมือ สวนประกอบ 
อุปกรณ อะไหล และอะไหลสํารองคลัง ของงานผลิตไฟฟา งานสงไฟฟา งานเชื้อเพลิง รวมถึงงาน
บํารุงรักษาที่เก่ียวเนื่อง หรืออื่น ๆ ตามท่ีรองผูวาการกําหนด  
   (๓) “การใหบริการ” หมายความวา การใหบริการที่ตองใชความรูหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการใหบริการ เชน งานบํารุงรักษา งานบริการร้ือถอน งานบริการ
ตรวจสอบทางวิศวกรรม งานบริการขนยาย งานบริการปรับปรุงฟนฟูสภาพ (Refurbishment) งาน
บริการติดตั้ง (Installation) งานบริการทดสอบการทํางานของระบบ (Commissioning) งาน
บรกิารขนานเครื่องเขาสูระบบ (Synchronisation) รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่รองผูวาการกําหนดหรือ
อนุมัติ 
   (๔) “การรับทํางานใหบุคคลภายนอก” หมายความวา การที่ กฟผ.  
ตกลงรับทํางานหรือใหบริการ และหรือรวมกับบุคคลอ่ืนตกลงทํางานหรือใหบริการใหกับบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือให กฟผ. ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงูสุด ตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับ 
การรับทํางานใหบุคคลภายนอก 
   (๕) “ผู มีอํานาจอนุ มัติ รับทํางาน” หมายความวา ผูมีอํานาจอนุมัติ 
รับทํางานใหบุคคลภายนอกตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับทํางานใหบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๖๐              ใชบังคับ  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  



-    ๕๒    - 
 

 ขอ ๑๓๔/๒  การขายพัสดุ ใหดําเนินการไดในกรณีเปนพัสดุที่ กฟผ. ไมใชงานตอไป หรือ
พัสดุที่สามารถใชงานได แตเห็นวาหากขายแลวจะใหประโยชนมากกวา หรือหากใชงานตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก โดยใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (คทจ.) ดําเนินการสอบหา
ขอเท็จจริงตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม กอนนําสงพัสดุคืนคลัง 
เพ่ือดําเนินการจําหนายตอไป 
 
 ขอ ๑๓๔/๓ เมื่อคลังพัสดุไดรับคืนพัสดุจากหนวยงานท่ีสงคืนเรียบรอยแลว ใหหัวหนา
แผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบคลังพัสดุขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ  
จากผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากองขึ้นไป เพื่อตรวจสภาพ ตรวจสอบราคาสุทธิตามบัญชีและราคาซื้อ
หรือไดมา และประเมินราคาขายพัสดุ ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๙ การบริหารพัสดุ และใหคลังพัสดุสงราคาประเมินดังกลาวใหหนวยงานที่รับทํางานให
บุคคลภายนอกในขอ ๑๓๔/๕ 
   เวนแตการขายพัสดุที่ไดมีการประเมินราคาซาก (Salvage Value) ปจจุบัน
ของพัสดุไวกอนแลวโดยผูเช่ียวชาญดานการประเมินราคาไมตองตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ
และใหหนวยงานที่จางประเมินราคาจากผูเชี่ยวชาญ สงราคาประเมินดังกลาวใหหนวยงานที่ 
รับทํางานใหบุคคลภายนอกในขอ ๑๓๔/๕ 
   ท้ังน้ี เมื่อหนวยงานท่ีรับทํางานใหบุคคลภายนอกในขอ ๑๓๔/๕ ไดรบัราคา
ประเมินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหใชราคาประเมินดังกลาวประกอบการคํานวณราคา 
รับทํางานบุคคลภายนอก โดยการคํานวณราคารับทํางานบุคคลภายนอกใหปฏิบัติตามคําสั่ง กฟผ. 
เก่ียวกับแนวทางการคํานวณราคางานบุคคลภายนอก 
 
 ขอ ๑๓๔/๔ การขาย พัสดุ ตามหมวดนี้  ให ผู มี อํ านาจอนุมั ติ ก ารรั บ ทํ างาน ให
บุคคลภายนอกมีอํานาจอนุมัติขายพัสดุภายในวงเงินอํานาจอนุมัติรับทํางานของตนตามระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทํางานใหบุคคลภายนอก โดยสามารถพิจารณาดําเนินการขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงได เวนแต การขายเคร่ืองจักรโรงไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟาในระบบการผลิตไฟฟาของ 
กฟผ. ที่มีราคาสุทธิตามบัญชี เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสนอคณะกรรมการ กฟผ.  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขายกอน 
 
 ขอ ๑๓๔/๕  ใหหนวยงานท่ีรับทํางานใหบุคคลภายนอกมีหนาที่รบัผิดชอบการขายพัสดุ 
   กรณีหนวยงานที่รับทํางานใหบุคคลภายนอกทําหนาที่ขายและสงมอบพัสดุ
ในการขายพัสดุคร้ังเดยีวกัน หามผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่ขายเปนผูทําหนาที่สงมอบ 
 
 ขอ ๑๓๔/๖ เมื่อไดดําเนินการสงมอบพัสดุแลว ใหสงเร่ืองใหหนวยงานบัญชีและ
หนวยงานพัสดุ เพ่ือดําเนนิการตัดบัญชี 
 
 ขอ ๑๓๔/๗  การขายพัสดุตามหมวดนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
ทํางานใหบุคคลภายนอกโดยอนุโลม  
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หมวด ๑๗ 
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุคงเหลือจากงานโครงการ 

 

สวนท่ี ๑ 
ขอกําหนดทั่วไป 

 

 ขอ  ๑๓๕ ในหมวดนี้ 
  (๑) “พัสดุคงเหลือ”  หมายความวา  สิ่งของทุกชนิดของ กฟผ. ที่ไดจัดหา
มาหรือท่ีบุคคลภายนอกมอบใหแก กฟผ. เพ่ือใชงานโครงการ ซึ่งคงเหลือจากการใชงานหรือคง
เหลืออยูเม่ืองานแลวเสร็จ 
  (๒) “โครงการ”  หมายความวา  โครงการกอสราง  โครงการปรับปรุง 
โครงการตดิตั้ง โครงการขยายระบบสง โครงการขยายเหมือง และโครงการอ่ืนตามที่ผูวาการกําหนด 
  (๓) “การจําหนายพัสดุ”  หมายความวา  การขายพัสดุ 
 

 ขอ ๑๓๖ เมื่อพัสดุคงเหลือที่หมดความจําเปนที่จะใชงานตอไป  ใหผูอํานวยการ
โครงการหรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการน้ัน พิจารณาใหความเห็นชอบดําเนินการจําหนาย
ตามหลักเกณฑในหมวดนี้  
 

        ขอ ๑๓๗ เมื่อมีพัสดุคงเหลือจากงานโครงการใดใกลจะแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการ
โครงการหรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการนั้น แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเก่ียวกับพัสดุ
คงเหลือจากงานโครงการ เรยีกโดยยอวา “คพค.”  ประกอบดวย 
  (๑)  ผูอํานวยการโครงการ   เปนประธานกรรมการ 
   หรอืหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
   หรอืผูแทน  
  (๒)    ผูอํานวยการฝายที่รับผิดชอบพ้ืนท่ี  เปนกรรมการ 
   ที่เปนที่ตั้งของงานโครงการ  
   หรอืผูแทน 
  (๓)  หัวหนาหนวยงานบัญชีและการเงิน เปนกรรมการ  
   หรอืผูแทน     
   (๔)  หัวหนาหนวยงานพัสดุและจัดหา        เปนกรรมการ 
   หรอืผูแทน และเลขานุการ 
  ในกรณีการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุคงเหลือเกี่ยวของกับหนวยงาน
บํารุงรักษาหรือหนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกลาวขางตน ใหประธาน คพค. เชิญหัวหนาหนวยงาน
ดังกลาวหรือผูแทนรวมเปนกรรมการดวย  
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 ขอ ๑๓๘ ให คพค. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทํารายการพรอมรายละเอียดพัสดุคงเหลือที่มีอยูจริงโดยแยกตาม
ประเภทพัสดุ เชน เคร่ืองจักร อุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองใช อะไหล พัสดุกอสรางทั่วไป กอนวันปด
โครงการ  
  (๒) แยกพัสดุคงเหลือตามสภาพดังนี้ 
   (ก) พัสดุคงเหลือที่สามารถใชงานได 
   (ข) พัสดุคงเหลือที่ไมสามารถใชงานได 
  (๓) พัสดุคงเหลือตาม (๒) (ก) ใหแจงเวียนและโอนใหหนวยงานอ่ืน 
ที่ตองการนําไปใชงานโดยใชราคาประเมิน หากไมมีหนวยงานใดรับโอน ใหดําเนินการจําหนาย 
ตามหลักเกณฑในหมวดนี้  
   หลักเกณฑราคาประเมินสําหรับการโอน   
   (ก) ราคาที่ไดมาหักคาเสื่อมราคาสะสม 
   (ข) ราคาตลาดตามสภาพพัสดุ 
   ใหเปรียบเทียบราคาประเมินตาม (ก) และ (ข) ราคาใดต่ํากวา ใหใช
ราคานั้นเปนราคาประเมิน  
                               กรณทีี่ไมมรีาคาตาม (ก) ใหใชราคาตาม (ข) เปนราคาประเมิน 
  (๔) พัสดุคงเหลือตาม (๒) (ข) ใหดําเนินการจําหนายตามหลักเกณฑ 
ในหมวดน้ี 
  (๕) ให คพค. ดําเนินการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแลวเสร็จ 
กอนปดโครงการ ในกรณีที่ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปดโครงการ ใหขออนุมัติ 
รองผูวาการที่รบัผิดชอบเพื่อขยายระยะเวลาดําเนินการไปไดอีกไมเกิน ๑ ป 
 

 ขอ ๑๓๙ การจําหนายพัสดุ  ใหกระทําเมื่อเปนพัสดุที่ชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือไมใช
งานตอไป หรือหากจําหนายแลวจะใหประโยชนมากกวา หรือหากใชงานตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจาย
  

 ขอ ๑๔๐ หามดําเนินการจําหนายพัสดุท่ียังดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริงและหา
ผูรับผิดชดใชยังไมแลวเสร็จ 
 

 ขอ ๑๔๑ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา ใหมีการวางหลักประกันซองในอัตรา 
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของราคาที่ผูเขาประกวดราคาเสนอ 
 

 ขอ ๑๔๒ เอกสารประกวดราคา และหนังสือสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวกับการจําหนาย
พัสด ุใหมีรายการและเงื่อนไขตามที่ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด 
  ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดรายการและเงื่ อนไข 
ในการจําหนายพัสดุเปนการเฉพาะ  ใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  ตองไมขัดหรือแยง 
กับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
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 ขอ ๑๔๓ แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการขายพัสดุ ใหเปนไปตามท่ี 
ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุกําหนด 
   ในกรณีที่หนวยงานใดมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการขายพัสดุเปนการเฉพาะ  ก็ใหพิจารณาไดตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  ตองไมขัดหรือแยง
กับระเบียบปฏิบัติท่ี กฟผ. ใชบังคับ 
 

สวนท่ี ๒ 
การตรวจสภาพพัสดุกอนจําหนาย 

 
 ขอ ๑๔๔ เมื่อหนวยงานพัสดุโครงการไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการโครงการ 
หรอืหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการใหดําเนินการจําหนาย ใหหนวยงานพัสดุโครงการขออนุมัติ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุจากผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาหนวยข้ึนไป  ทั้งนี้  เวนแตพัสดุที่มี
ราคาประเมินนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะตั้งผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งในโครงการเปนผูตรวจ
สภาพพัสดุก็ได 
  คณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ ประกอบดวยผูปฏิบัติงานที่มีความรูหรือ
ชํานาญในการใชพัสดุนั้น และผูปฏิบัติงานของหนวยงานพัสดุ 
 
 ขอ ๑๔๕ คณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) พิจารณาสภาพและจํานวนพัสดุท่ีจะจําหนาย 
  (๒) ตรวจสอบราคาสุทธิในบัญชีและราคาที่ไดมาของพัสดุดังกลาว  
ในกรณีที่พัสดุดังกลาวไมมีราคาในบัญชี ใหประเมินราคาของพัสดุนั้น 
  (๓) ประเมินราคาขายพัสดุ 
  (๔)  การประเมินราคาขายพัสดุใหแกคูสัญญากับ กฟผ. ที่มีความจําเปน 
ตองใชพัสดุนั้นในการดําเนินการใหแก กฟผ. โดยวิธีตกลงราคา ใหใชราคาในบัญชีหรือราคาตลาด 
และราคาในสัญญาจาง แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน 
  (๕)  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพมิไดเกิด
จากสภาพการใชงาน หรือเสื่อมตามคุณลักษณะของพัสดุนั้น ใหตรวจสอบวาพัสดุที่จะจําหนายนั้นได
มีการตั้งกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงและหาผูรับผิดชดใชแลวหรือไม หากไมมีใหแจง 
ผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  (๖)  ทํารายงานสรุปผลการตรวจสภาพของพัสดุและเสนอความเห็น
เก่ียวกับวิธีการจําหนายพัสดุนั้นตอผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ 
 
 ขอ ๑๔๖ ใหผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุ เสนอเรื่องขออนุมัติ 
ในหลักการเพื่อดําเนินการจําหนายพัสดุตอผูมีอํานาจตามขอ  ๑๔๗ และเสนอขอตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการดังกลาว  
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 ขอ ๑๔๗ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการขายพัสดุคงเหลือจากงาน
โครงการ 
  (๑) หัวหนาหนวย สําหรบัราคาขายคร้ังละไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูชวยผู อํานวยการโครงการ หรือผูชวยหัวหนาหนวยงานสูงสุด 
ของโครงการ สําหรับราคาขายคร้ังละไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) ผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุดของโครงการ 
สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) ผูชวยผูวาการ สําหรับราคาขายครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) รองผูวาการ สําหรับราคาขายคร้ังละไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
สวนท่ี ๓ 

การขายพัสดุ 
 
 ขอ ๑๔๘ การขายพัสดุโดยปกติใหใชวิธีประกวดราคา  เวนแต 
  (๑) การขายพัสดุที่มีวง เงินประเ มินราคาขายพัสดุค ร้ังละไม เ กิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหใชวิธีตกลงราคา 
  (๒)    กรณีที่ไดดําเนินการประกวดราคาแลวไมไดผลดี หรือกรณีจําเปน
เรงดวน หรอืเปนประโยชนตอ กฟผ. จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได 
  (๓) การขายพัสดุใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ วัด สถานศกึษา หรือองคการสาธารณกุศล  หรือในกรณีการขายพัสดุใหแก
คูสัญญากับ กฟผ. ที่มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นในการดําเนินงานใหแก กฟผ.  จะขายโดยวิธีตกลง
ราคาก็ได 
 
 ขอ ๑๔๙ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา  ใหหนวยงานพัสดุที่จะขายพัสดุ 
ปดประกาศประกวดราคาไว ณ ที่ทําการของ กฟผ. หรือจะสงประกาศดังกลาวไปยังผูรับซื้อพัสดุ 
นั้น ๆ  หากเห็นสมควรจะประกาศทางหนังสือพิมพ  หรือวิทยุกระจายเสียง  หรือจะโฆษณาดวย 
วิธีอ่ืนอีกก็ได 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันรับซองประกวดราคา 
ไมนอยกวา ๗ วัน  ทั้งนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโครงการ หรือหัวหนาหนวยงาน
สูงสุดของโครงการ ใหดําเนนิการในระยะเวลาที่แตกตางจากที่กําหนดดังกลาวได 
 
 ขอ ๑๕๐ การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา ใหมีคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
  (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการสงมอบ 
  คณะกรรมการแตละคณะจะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน 
 



-    ๕๗    - 
 

 ขอ ๑๕๑ ในการขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคาครั้งเดียวกัน หามตั้งผูปฏิบัติงาน 
ที่เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและ
กรรมการสงมอบ 
 
 ขอ ๑๕๒ ในกรณีที่ ไมมีผู เสนอราคา  หรือกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  ใหคณะกรรมการดังกลาวเสนอ 
ขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการใหมตอผูอํานวยการโครงการหรือหัวหนา
หนวยงานสูงสุดของโครงการ 
  ในกรณีที่มีผู เสนอราคารายเดียว  ถาคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา 
มีเหตุผลสมควรจะดําเนินการขออนุมัตขิายตอไปก็ได 
 

 ขอ ๑๕๓ การขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  ใหมีคณะกรรมการดังตอไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการพิจารณาราคาขาย 
  (๒) คณะกรรมการสงมอบ 
  คณะกรรมการแตละคณะจะตองมีจํานวนอยางนอย ๓ คน 
  ในการขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคาครั้งเดียวกัน  หามตั้งผูปฏิบัติงานที่เปน
กรรมการตาม (๑) เปนกรรมการตาม (๒) 
 

 ขอ ๑๕๔ การขายพัสดุที่มีการสงมอบเปนงวด ๆ  ใหทําเปนสัญญาขาย 
 

 ขอ ๑๕๕ คณะกรรมการสงมอบมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงนิ และหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ 
  (๒) สงมอบพัสดุใหผูซื้อ 
  (๓) สงเอกสารตนฉบับท่ีเก่ียวของทั้งหมดใหหนวยงานพัสดุ 
 

 ขอ ๑๕๖ ใหหนวยงานพัสดุสงเอกสารตนฉบับใหหนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการตอไป 
และสําเนาเร่ืองใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

สวนท่ี ๔ 
การรับ การคืน หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาในกรณีการจําหนายพัสดุ 

 

 ขอ ๑๕๗ การรับ การคืน หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาในกรณีการจําหนาย
พัสดุ ใหถือปฏิบัติตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด ๑๔ การรับ การคืน หลักประกันซองและ
หลักประกันสัญญา สวนที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยอนุโลม 
  การขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคาที่สามารถคัดเลือกผูซื้อไดภายใน 
วันเดียวกัน  ใหออกหลักฐานการรับหลักประกันซองเฉพาะรายที่ไดคัดเลือกไวเทานั้น และใหคืน
หลักประกันซองใหแกผูเขาประกวดราคารายที่ไมไดรับการคัดเลือกทันทีที่ไดพิจารณาคัดเลือก 
แลวเสร็จ 
  



-    ๕๘    - 
 

 ขอ ๑๕๘ การรับ การคืน หลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ 
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ใหหนวยงานการเงิน หรือกองการเงิน หรือ 
กองบริหารจัดการทางการเงินบันทึกรายการเขาในระบบงานองคกร (ERP) ตามวิธีการที่กําหนดไว
ในคูมือระบบบัญชีเจาหนี้ 
 

 ขอ ๑๕๙ ใหรองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) มีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑๘ 
การจําหนายเช้ือเพลิง 

 
 ขอ ๑๖๐ การจําหนายเชื้อเพลิงที่มีความจําเปนทําให ไมอาจรับไว  หรือหาก 
จําหนายแลวจะใหประโยชนมากกวา  
  ใหหนวยงานที่ทราบเหตุวาไมสามารถรับเชื้อเพลิงนั้นไวได ทํารายงาน 
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือดําเนินการจําหนาย 
 
 ขอ ๑๖๑ การจําหนายเชื้อเพลิงท่ีรับไวแลวไมคุมคา 
  ใหหนวยงานท่ีครอบครองหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จัดทํารายงานระบุ
สาเหตุและเหตุผลท่ีครอบครองไวแลวไมคุมคา เสนอรองผูวาการเพื่ออนุมัติการจําหนาย 
 
 ขอ ๑๖๒ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการจําหนายเชือ้เพลิง 
  (๑) ผูอํานวยการฝาย ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผูชวยผูวาการ ภายในวงเงินคร้ังละไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รองผูวาการ  ไมจํากัดวงเงิน 
 
 ขอ ๑๖๓ การจําหนายเชื้อเพลิงใหตั้งคณะกรรมการ  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหผูมี
อํานาจอนุมัติการจําหนายเชื้อเพลิงจะตั้งคณะกรรมการหรือไมก็ได 
  (๑)  การจําหนายคืนใหผูจําหนายในเงื่อนไขเดียวกันกับการซื้อ โดยอนุโลม 
  (๒)  การจําหนายที่มีมูลคาสูงกวามูลคาซื้อ และเปรียบเทียบแลวไมต่ํากวา
ราคาตลาด 
  (๓)  การจําหนายตามหลักการคาสากล หรือตามกฎระเบียบที่ กฟผ.  
ตองปฏิบัติตาม 
  คณะกรรมการจําหนายเชื้อเพลิง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอยางนอย ๒ คน ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจําหนายเชื้อเพลิง
นั้น ๆ และเปนผูปฏิบัติงานที่มีระดับเทียบเทากับคณะกรรมการซื้อเชื้อเพลิงครั้งนั้น ๆ   
  ในการดําเนินการของคณะกรรมการจะตองมีจํานวนกรรมการไมต่ํากวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดตั้งไว จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
  การจําหนายเชื้อเพลิงนอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
ใหเสนอรองผูวาการพิจารณาเปนคราว ๆ ไป  



-    ๕๙    - 
 

 ขอ ๑๖๔ การจําหนายตามเงื่อนไขภาระผูกพันอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหสามารถกระทําได 
 

หมวด ๑๙ 
การจําหนายท่ีดิน 

 

สวนท่ี ๑ 
การขายที่ดิน 

 
 ขอ ๑๖๕ การขายที่ดิน  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการขายที่ดิน  ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานท่ีรองผูวาการแตงต้ัง 
 
 ขอ ๑๖๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการขายที่ดิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเนื้อที่ดินที่จะขาย  รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร สิ่งปลูกสราง และตนไม ที่อยูบนที่ดินที่จะขาย 
  (๒) ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินท่ีจะขาย 
  (๓) พิจารณาความเหมาะสมของราคาขายที่ดิน โดยการเปรียบเทียบกับ
ราคาตาง ๆ  ดังตอไปนี้  
   (ก) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด  
   (ข) ราคาที่ดินที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุง
ทองที่ 
   (ค) ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  
   (ง) ราคาในขณะท่ีไดมา   
  (๔) ในกรณีที่ดินที่จะขายนั้นมีอาคาร สิ่งปลูกสราง หรอืตนไม รวมอยูดวย  
ใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินคาอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือตนไม ที่จะขาย โดยการ
เปรียบเทียบกับราคาที่ กฟผ. ตีราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือตนไม  แลวแตกรณี 
  (๕) เจรจาราคากับผูซื้อ 
  (๖) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอผูมี
อํานาจตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

สวนท่ี ๒ 
การแลกเปล่ียนท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๖๗ การแลกเปลี่ยนที่ดิน  ใหคํานึงความเหมาะสมและหรือความจําเปน 
เพ่ือประโยชนของ กฟผ. 
 
 ขอ ๑๖๘ การแลกเปลี่ยนท่ีดิน  ใหติดตอโดยตรงกับเจาของที่ดิน หรือผูไดรับมอบ
อํานาจโดยถูกตองตามกฎหมายจากเจาของท่ีดิน 
 



-    ๖๐    - 
 

 ขอ ๑๖๙ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนท่ีดิน ประกอบดวยผูปฏิบัติงานที่
รองผูวาการแตงต้ัง 
 
 ขอ ๑๗๐ ใหคณะกรรมการดําเนินการแลกเปลี่ยนท่ีดิน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาบริเวณที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค 
ที่ กฟผ. ตองการใชประโยชน 
  (๒) ตรวจสภาพปจจุบันและตรวจสอบความถูกตองของบริเวณท่ีดิน 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (๓) เจรจาจํานวนเนื้อที่หรอืมูลคาของที่ดินที่จะแลกเปลี่ยน 
  (๔) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมดวยความเห็น เสนอผูมี
อํานาจตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 ขอ ๑๗๑ ถาที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนมีทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน เชน สิ่งปลูกสราง ตนไม  
หาก กฟผ. จําเปนตองจายเงินสําหรับทรัพยอันติดอยูกับที่ดินนั้น  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนท่ีดินมีหนาที่ดําเนินการอันจําเปนในเร่ืองดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยใหรายงาน
การดําเนินการไวในรายงานสรุปผลตามขอ ๑๗๐ (๔) ดวย 
 

สวนท่ี ๓ 
การบริจาคท่ีดิน 

 
 ขอ ๑๗๒ การบริจาคที่ดิน  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) ตองกระทําในนามของ กฟผ. 
  (๒) เปนการบรจิาคเพ่ือ 
   (ก) พัฒนาสังคมโดยสวนรวม 
   (ข) ชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยรายแรง 
   (ค) การกุศล การศึกษา การกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเสริม 
สรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
   (ง) อื่น ๆ ตามที่ผูวาการเห็นสมควร 
 
 ขอ ๑๗๓ การบริจาคที่ดิน   ใหผูอํานวยการฝายที่รับผิดชอบท่ีดินที่จะบริจาคพิจารณา
ความเหมาะสมของที่ดินที่จะบริจาค และคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) แลวสรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจ
ตามขอ ๑๗๔ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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สวนท่ี ๔ 
อํานาจอนุมัติการจําหนายที่ดิน 

 
 ขอ ๑๗๔ การขายที่ดินท่ีมีราคาขายคร้ังละไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอรอง
ผูวาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  การขายที่ดินที่มีราคาขายครั้งละเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  การขายที่ดินท่ีมีราคาขายคร้ังละเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให เสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติและใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
  การแลกเปลี่ยนที่ดินและการบริจาคที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพย  
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมครั้งละไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ใหเสนอ
รองผูวาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  การแลกเปลี่ยนที่ดินและการบริจาคที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพย  
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคร้ังละเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 ขอ ๑๗๕ เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติการขายที่ดิน  การแลกเปลี่ยนที่ดิน  และการบริจาค
ที่ดิน ตามขอ ๑๗๔ ไดพิจารณาสั่งการแลว  ใหสงเรื่องใหฝายที่ดินเพ่ือดําเนินการทํานิติกรรม
เก่ียวกับที่ดินใหเรียบรอยตอไป 
 
 ขอ ๑๗๖ เม่ือฝายที่ ดินไดดําเนินการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเรียบรอยแล ว   
ใหสําเนาเรื่องใหฝายบัญชีเพื่อดาํเนินการตอไป 
 

หมวด ๒๐ 
การจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางร้ือถอนสิ่งกอสรางเดิม  

และรับซ้ือพัสดุท่ีรื้อถอน 
 
 ขอ ๑๗๗ การจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิมและรับซื้อ
พัสดุที่ร้ือถอนดวย  ใหกระทําไดตามแผนงานที่วางไว  โดยคํานึงถึงประโยชนที่ กฟผ. จะไดรับเปน
สําคัญ และสิ่งกอสรางเดิมนั้นจะตองไดรับอนุมัติใหรื้อถอนแลว ตามหลักเกณฑในระเบียบปฏิบัติ 
กฟผ. เก่ียวกับสิ่งกอสราง 
  ท้ังนี้ การจางรื้อถอนสิ่งกอสรางพรอมกับใหผูรับจางรื้อถอนรับซื้อพัสดุ 
ที่เหลือจากการรื้อถอนโดยไมมีการกอสรางสิ่งกอสรางใหม เฉพาะท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเตรียม
พื้นที่ไวลวงหนาสําหรับงานกอสราง ใหดําเนินการตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๗๘ การสอบราคาหรือประกวดราคาการจางงานกอสรางตามขอ ๑๗๗ ให
หนวยงานจัดซ้ือจัดจาง หรือผูทําหนาท่ีจัดหา เพิ่มเติมเงื่อนไขใหผูเสนอราคางานเสนอราคารับซื้อ
พัสดุที่รื้อถอนในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาดวย 
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 ขอ ๑๗๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่นแตมีหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการดังกลาว    
มีหนาที่พิจารณาราคางานจางและราคาขายพัสดุที่รื้อถอนดวย ซึ่งโดยปกติใหคณะกรรมการดังกลาว
พิจารณาราคาโดยถือราคาสุทธิที่ กฟผ. จะตองจายนอยที่สุดเปนเกณฑ  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดที่ กฟผ. จะไดรับ 
 
 ขอ ๑๘๐ อํานาจอนุมัติการจางตามหมวดนี้ ใหถือวงเงินคากอสรางรวมคารื้อถอน
สิ่ งกอสรางเดิม โดยไมหักคาขายพัสดุ ท่ี ร้ือถอน  และใหถือวาการอนุมัติการจางคราวนั้น 
เปนการอนมุตัิขายพัสดุท่ีรื้อถอนดวย 
 
 ขอ ๑๘๑ อํานาจการลงลายมือชื่อ ในใบสั่ งจ าง  ห รือสัญญาจ าง  ท่ีกระทํากับ
บุคคลภายนอกเพ่ือวาจางกอสรางและรื้อถอนสิ่งกอสรางพรอมทั้งขายพัสดุที่รื้อถอน ใหถือวงเงินคา
กอสรางรวมคารื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม โดยไมหักคาขายพัสดุที่รื้อถอน และใหถือวาการลงลายมือชื่อ
ดังกลาวเปนการลงลายมือชื่อเพ่ือขายพัสดุที่ร้ือถอนดวย 
 
 ขอ ๑๘๒ ในการจางงานกอสรางโดยใหผูรับจางกอสรางรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิมหรือใน
การจางร้ือถอนสิ่งกอสราง  หากในการทําสัญญาจางครั้งแรกไมมีเงื่อนไขกําหนดใหผูรับจาง 
รับซื้อพัสดุที่รื้อถอน แตตอมาภายหลังหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวพิจารณาเห็นวา 
การขายพัสดุที่รื้อถอนใหแกผูรับจางจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ก็ใหดําเนินการขายพัสดุที่ร้ือถอน
ใหแกผูรับจางนั้นโดยวิธีตกลงราคา โดยถือปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด ๑๖ 
 
 ขอ ๑๘๓ ในการขายพัสดุตามขอ ๑๘๒  ใหหนวยงานที่ดําเนินการขายจัดใหมีการทํา
ขอผูกพันการขาย โดยใหระบุเงื่อนไขการชําระเงินคาพัสดุไวใหชัดเจน  และหากในกรณีที่มีเง่ือนไข
การชําระเงินโดยการหักจากเงินพึงได  ใหสงตนฉบับของขอผูกพันการขายใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้
หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ที่ มีหนาที่จายเงินตามสัญญา 
จางกอสรางหรือสัญญาจางรื้อถอน และสําเนาใหคณะกรรมการสงมอบ 
 
 ขอ ๑๘๔ ในการสงมอบพัสดุท่ีรื้อถอนใหกับผูรับจาง  ใหผูอนุมัติการจางครั้งนั้น หรือ
ผูมีอํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุ ตั้งคณะกรรมการสงมอบอยางนอย ๓ คน  โดยใหมีผูปฏิบัติงาน
ของหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน  หรอืผูปฏิบัติงานของหนวยงานพัสดุของสายงาน  แลวแตกรณี  
รวมเปนกรรมการดวย  เพ่ือดําเนินการดังน้ี 
  (๑) ตรวจสอบเงื่อนไขการชําระเงินวาเปนการชําระดวยเงินสด หรือ 
หักจากเงนิพึงได 
   (ก) ในกรณีเปนการชําระดวยเงินสด ใหตรวจสอบหลักฐาน 
การชําระเงินและหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ 
   (ข) ในกรณี หักจาก เงิ น พึ ง ได   ให แจ งหน วยง านการ เ งิ น  
เพื่อดําเนินการจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับ 
การรับและการจายเงิน   
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  (๒) สงมอบพัสดุใหกับผู รับจาง และในกรณีตาม (๑) (ข)  ใหสงมอบ
ใบกํากับภาษีใหกับผูรับจางดวย 
  (๓) สงเอกสารที่เกี่ยวของท้ังหมดใหหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน  
หรอืหนวยงานพัสดุของสายงาน แลวแตกรณี 
 
 ขอ ๑๘๕ เมื่อหนวยงานพัสดุเจาของทรัพยสิน หรือหนวยงานพัสดุของสายงาน  
แลวแตกรณี ไดรับเอกสารตามขอ ๑๘๔ (๓) แลว  ใหดําเนินการดงันี้ 
  (๑) ในกรณีเปนการชําระคาพัสดุดวยเงินสด  ใหสงเอกสารดังกลาว 
ใหหนวยงานบัญชี 
  (๒) ในกรณีเปนการชําระคาพัสดุโดยหักจากเงินพึงได  ใหสงเอกสาร
ดังกลาวใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี  
ที่มีหนาท่ีจายเงินตามสัญญาจางกอสรางหรือสัญญาจางร้ือถอน เพ่ือดําเนินการหักคาพัสดุ 
จากเงินพึงได และเมื่อหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภู มิภาค  
แลวแตกรณี ดังกลาวดําเนินการแลว ใหสงเอกสารใหหนวยงานบัญชี 
  (๓) สงสําเนาเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

หมวด ๒๑ 
การจางซอมทรัพยสินท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนอะไหลหรือชิ้นสวน 

หรือการซื้อครุภัณฑหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชทดแทนของเดิม 
 

 ขอ ๑๘๖ การจางซอมทรพัยสิน  หากในการจางซอมครั้งนั้นมีความจําเปนตองเปลี่ยน
อะไหลหรือชิ้นสวน  และอะไหลหรือชิ้นสวนเดิมสามารถขายได   หากเห็นวาการขายอะไหลหรือ
ชิ้นสวนเดิมใหกับผูรับจางซอมจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ในการดําเนินการจัดหาเพ่ือหาผูรับจาง
ซอมจะกําหนดใหผูเสนอราคารับจางซอม เสนอราคารับซื้ออะไหลหรือชิ้นสวนเดิมไวในเงื่อนไขการ
จางดวยก็ได  โดยถือปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด ๒๐ โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๑๘๗ การซื้อครุภัณฑหรือเคร่ืองมือเครื่องใชทดแทนของเดิม หากเห็นวาการขาย
ครุภัณฑหรือเครื่องมือเครื่องใชเดิมใหกับผูขายจะเปนประโยชนตอ กฟผ.  ในการดําเนินการจัดหา
จะกําหนดใหผูเสนอราคา เสนอราคารับซื้อครุภัณฑหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชเดิมไวในเงื่อนไขการซื้อ
ดวยก็ได  โดยถือปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในหมวด ๒๐ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒๒ 
การริบ การปรับ การเรียกรองคาเสียหายตามเง่ือนไขในสัญญา 

 

สวนท่ี ๑ 
การยกเลิกการสนองรับราคา 

 
 ๑) ขอ ๑๘๘ การซื้อหรือการจางในหมวดนี้ หมายความวา การซื้อ การจาง และการจาง 
ที่ปรึกษา 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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 ๑) ขอ  ๑๘๘/๑ ในกรณีผูเสนอราคารายใดไดรับการคัดเลือกแลวไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ตนไดเสนอหรือสนองรับไว  ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางจัดทําเร่ืองขอยกเลิกการสนองรับราคาของผูนั้น  
และริบหลักประกัน (ถามี)  หรือเรียกรองจากธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยผูค้ําประกันตามเงื่อนไขในการเสนอราคา เสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไป หรือหัวหนาหนวยงาน
สูงสุดของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอื่นนอกจาก (๑) ท่ีมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจาง
ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
 
 ๑) ขอ ๑๘๙ เมื่อผูมีอํานาจไดอนุมัติตามขอ ๑๘๘/๑ แลว ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง
ดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทําสําเนาเร่ืองสงให 
   (ก) หนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการริบหลักประกัน (ถามี) โดยเร็ว 
สําหรับกรณีหลักประกันที่เปนเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารในประเทศรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคาร 
ในประเทศเปนผูสั่งจาย 
   (ข) คลังพัสดุที่เก่ียวของ 
   (ค) หนวยงานผูใชงานและหรอืเจาของงาน 
  (๒) จัดสงตนเร่ืองใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้ 
   (ก) แจงยกเลิกการสนองรับราคาและแจงการริบหลักประกัน  
(ถามี)     
   (ข) เรียกรองจากหลักประกันที่เปนอยางอ่ืนนอกจากที่กลาวใน  
(๑) (ก) (ถามี) ตามวิธีการของกฎหมาย 
   กอนดําเนินการตาม (๒) ใหหนวยงานจัดซื้อจัดจางจัดทําหนังสือแจง
ผูค้ําประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงให
ธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกัน 
ทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามที่ กฟผ.  
มีหนังสือแจงใหมาทําสัญญากับ กฟผ. 
  (๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหพิจารณาวาสมควรจะเปนผูท้ิงงานหรือไม  หากเห็นสมควรใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 

สวนท่ี ๒ 
การบอกเลิกสัญญา 

 
 ๑) ขอ ๑๙๐ ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสญัญาหรือขอตกลงตามเหตุดังตอไปนี้  
  (๑)   เหตุตามที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  (๒)   คูสัญญาไมสงมอบพัสดุหรืองานจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
 
๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๗             ใชบังคับ  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
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  (๓)   เหตุอันเชื่อไดวาคูสัญญาไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานใหแลว
เสร็จไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  (๔)   เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือในสัญญาหรือขอตกลง 
  ใหหนวยงานดังตอไปนี้ แลวแตกรณี จัดทําเร่ืองบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ
บางสวน และปรบัตามเงื่อนไขในสัญญา เสนอขออนุมัติผูปฏิบัติงานตามขอ ๑๙๑ 
  (๑) ในกรณีที่เปนสัญญาในประเทศ ใหหนวยงานผูใชงาน หรือหนวยงาน 
ที่ควบคมุงาน หรือหนวยงานพัสดุ แลวแตกรณ ีเปนผูดําเนินการ 
  (๒) ในกรณีที่เปนสัญญาตางประเทศ 
   (ก) ถาเปนสัญญาของงานโครงการ ใหโครงการเปนผูดําเนินการ 
   (ข) นอกจาก (ก) ใหหนวยงานจัดซ้ือจัดจางที่เปนผูทําสัญญานั้น
เปนผูดําเนินการ 
  หากมีคาเสียหายใหหนวยงานที่ดําเนินการบอกเลิกสัญญาตามวรรคสอง
พิจารณาวงเงินที่ กฟผ. จะพึงเรียกรองเปนคาเสียหาย โดยจะเสนอผูมีอํานาจตามขอ ๑๙๑  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติในภายหลังก็ได 
 
 ขอ ๑๙๑ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  มีอํานาจอนุมัติการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือ
บางสวน และปรบัตามเงื่อนไขในสญัญาตามขอ ๑๙๐ 
  (๑) ผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานสูงสุด
ของโครงการ 
  (๒) ผูปฏิบัติงานอ่ืนนอกจาก (๑) ที่มีอํานาจอนุมัติการซ้ือหรือการจาง
ภายในวงเงินอํานาจอนุมัติของตน 
 
 ขอ ๑๙๒ เมื่อผูมีอํานาจไดอนุมัติตามขอ ๑๙๐ แลว ใหหนวยงานท่ีขออนุมัติบอกเลิก
สัญญาตามขอ ๑๙๐ ดําเนินการดังน้ี 
  (๑) จัดสงตนเร่ืองใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้ หรือหนวยงานบัญชีและ
การเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณ ีเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
   (ก) ตรวจสอบวาคูสัญญามีเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญา
หรอืไม                             
   (ข) ระงับการจายเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาที่เปน 
เงินสดของคูสัญญาไวกอน  เวนแตกรณีที่คูสัญญานําเงินมาชําระคาปรับและหรือคาเสียหาย หรือ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรให กฟผ. หักเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด ใหหัก
เงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสดของคูสัญญาเพ่ือเปนคาปรับและหรือคาเสียหาย 
(ถามี) 
   (ค) สงตนเรื่องพรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินพึงไดและหรือ
หลักประกันสัญญา และการระงับการจายหรือหักเงินพึงได ใหหนวยงานกฎหมายเพื่อดําเนินการ
ตามขอ ๑๙๓ ตอไป  
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  (๒) สงสําเนาเรื่องให 
   (ก) หนวยงานการเงินเพ่ือระงับการจายเงินพึงได (ถามี) ไวกอน 
และเมื่อหนวยงานการเงินไดดําเนินการแลว หรือตรวจสอบแลวไมมีเงินพึงได  ใหทําบันทึกแจง
หนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตามขอ ๑๙๓ ตอไป 
   (ข) คลังพัสดุที่เก่ียวของ 
 
 ขอ ๑๙๓ เมื่อหนวยงานกฎหมายไดรับตนเรื่องและหรือบันทึกแจงตามขอ ๑๙๒ แลว  
ใหดําเนินการดังน้ี 
  (๑) แจงการบอกเลิกสัญญา และหรือแจงการหักเงินพึงได และหรือ
หลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด เปนคาปรับและหรือคาเสียหาย (ถามี) ตอคูสัญญา               
   (๒) ดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการเรียกรองคาปรับและหรือ
คาเสยีหาย (ถามี)  สําหรบัในกรณีที่คูสัญญาไมมีเงินพึงได  และหรือหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด 
หรอืมีแตไมพอหัก 
  (๓) สําเนาเร่ืองตาม (๑) และหรือ (๒) ใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือ
หนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี หนวยงานบัญชี และหนวยงานการเงิน 
  ในกรณีที่หนวยงานกฎหมายมีความเห็นแยงเก่ียวกับตนเรื่องตามวรรคหนึ่ง 
ใหเสนอความเห็นตอผูชวยผูวาการตามสายงานเพื่อพิจารณาสั่งการ  และเมื่อไดพิจารณา 
สั่งการแลว  ใหสําเนาเรื่องใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี และหนวยงานที่ขออนุมัติบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๙๐ เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ในกรณีที่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุ
อันสมควร  ใหพิจารณาวาสมควรจะเปนผูทิ้งงานหรือไม  หากเห็นสมควร ใหดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป 
 

สวนท่ี ๓ 
การปรับกรณีสงมอบลาชา 

 
 ขอ ๑๙๔ ในกรณีที่คูสัญญาสงมอบพัสดุหรืองานลาชากวากําหนด  ใหผูมีอํานาจลง
นามอนุมัติในใบสั่งจาย เปนผูรับรองความถูกตองในการคํานวณคาปรับตามเงื่อนไขในสัญญา ภายใน
วงเงินที่ตนมีอํานาจ 
  สําหรับแบบพิมพเกี่ยวกับรายงานการคํานวณคาปรับคูสัญญาใหเปนไป
ตามที่รองผูวาการการเงินและบัญชี (CFO) กําหนด 
 
 ขอ ๑๙๕ ใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี ดําเนินการปรับโดยหักจากเงินพึงไดและหรือหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด ถาเงิน
ดังกลาวไมพอหักเปนคาปรับ ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีการปรับในประเทศ    ใหแจงใหคูสัญญาชําระหนี้คาปรับ
ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดรับแจงจาก กฟผ.   หากคูสัญญาไมดําเนินการตามท่ีแจง
ดังกลาว  ใหสงเร่ืองใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
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  (๒) ในกรณีการปรับตางประเทศ  ใหแจงใหคูสัญญาชําระหนี้คาปรับ
ภายใน ๔๕ วันนับตั้งแตวันที่คูสัญญาไดรับแจงจาก กฟผ.   หากคูสัญญาไมดําเนินการตามท่ีแจง
ดังกลาว  ใหสงเร่ืองใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
  ในกรณีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ 
หรอืบรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย  กอนสงเร่ืองใหหนวยงานกฎหมายตาม (๑) และ (๒)   
ใหจัดทําหนังสือแจงผูคํ้าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุ
และจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ํา
ประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดชําระหนี้
คาปรับตาม (๑) หรือ (๒) 
 
 ขอ ๑๙๖ ใหผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนากองขึ้นไปของหนวยงานที่ดําเนินการตาม 
ขอ ๑๙๕  มีอํานาจลงนามในหนังสือออกที่มีไปถึงคูสัญญา 
 
 ขอ ๑๙๗ เมื่อหนวยงานการเงินไดรับเงินจากคูสัญญาหรือผูค้ําประกันแลว  ใหแจง
หนวยงานดังตอไปนี้       
  (๑) หนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี   
  (๒) หนวยงานกฎหมาย ในกรณีที่หนวยงานกฎหมายเปนผูดําเนินการ 
 

สวนท่ี ๔ 
อํานาจอนุมัติการงดหรือลดคาปรับ 

 
 ขอ ๑๙๘ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้  มีอํานาจอนุมัติการงดหรือลดคาปรับตามที่
กําหนดไวในสัญญา 
  (๑) ผูชวยผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรอืไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกรณเีชื้อเพลิง 
  (๒) รองผูวาการ สําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคาปรับเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทกรณีเชื้อเพลิง  เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ กฟผ. เปนผูอนุมัติ
การซื้อหรือการจางคร้ังนั้น ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ. 
 

หมวด ๒๓ 
การแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา 

 
 ขอ ๑๙๙ เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญาแลว  ถา กฟผ. ยังไมได
รับมอบพัสดุหรืองานจาง หรือไดรับแตยังไมครบถวนสมบูรณ ใหหนวยงานตามขอ ๒๐๐ ดําเนินการ
ดังน้ี  
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  (๑) จัดทําหนังสือแจงผูค้ํ าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพ 
ที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงนิทุนหลักทรัพยผูออกหนังสอืค้ําประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  อยางชาไมเกิน  ๖๐  วัน
นับแตวันที่ครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา 
  (๒) จัดทําหนังสือแจงการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญาตาม 
แบบพิมพที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา สงใหคูสัญญาทางไปรษณียลงทะเบียน 
 
 ขอ ๒๐๐ ใหหนวยงานดังตอไปนี้ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๙๙ 
  (๑) คลังพัสดุ  สําหรับกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุตามสัญญาในประเทศ   
  (๒) หนวยงานผูใชงาน  สําหรับกรณีหนวยงานดังกลาวดําเนินการซื้อหรือ
จางเอง 
  (๓) หนวยงานบัญชีเจาหนี้หรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค 
แลวแตกรณี สําหรบักรณทีี่มีการสงมอบพัสดุตามสัญญาตางประเทศ 
  (๔) หนวยงานท่ีควบคุมหรือรับผิดชอบงานจางตามสัญญาในประเทศและ
สัญญาตางประเทศ        
  ใหหัวหนาแผนกขึ้นไป หรือหัวหนาคลังพัสดุซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๓ 
ขึ้นไปทีไ่ดรับมอบหมายจากหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานพัสดุ มีอํานาจลงลายมือชื่อ
ในหนังสือแจงการสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา 
   
 ขอ ๒๐๑ ใน กรณี ที่ คู สั ญ ญ า ส ง มอ บ พั ส ดุ ห รื อ ง าน จ า ง ล า ช า ก ว า กํ า ห น ด  
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับงานจาง หรือผูตรวจ
รับงานจาง ประทับตรายางหรือพิมพหรือเขียนขอความวา “การตรวจรับนี้ กฟผ. สงวนสิทธิ 
การเรียกคาปรับตามที่กําหนดไวในสัญญา” หรอืขอความอื่นทํานองเดียวกันไวในใบสงของหรือใบสง
มอบงานทุกฉบับ และใหคูสัญญาหรือผูแทนลงลายมือชื่อรับทราบขอความสงวนสิทธิดังกลาวดวย 
ถาคูสัญญาหรือผูแทนมิไดเปนผูสงมอบพัสดุหรืองานจาง  ใหจัดใหผูสงมอบลงลายมือชื่อกํากับ
ขอความสงวนสิทธิดังกลาว 
 

หมวด ๒๔ 
การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ 

 
 ๑) ขอ ๒๐๒ ในหมวดนี้  
  “หนวยงานภายนอก”  หมายความวา  คูสัญญาของ กฟผ. หรือบริษัทซึ่ง
เปนรัฐวิสาหกิจหรอืนิติบุคคลในเครือของ กฟผ.  
 
 ๑) ขอ ๒๐๓ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุของ กฟผ. จะตองอยูในหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้    
  (๑) กฟผ. มีพัสดุนั้นเพียงพอที่จะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกงาน กฟผ. 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๓๘๕              ใชบังคับ  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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  (๒) ผูยืมมีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอที่แสดงวาไมอาจจัดหาพัสดุนั้น 
มาใชงานไดทันกาล 
  (๓) ในกรณีผูยืมเปนคูสัญญา  พัสดุท่ีใหยืมตองเปนพัสดุที่ผูยืมมีความ
จําเปนตองนําไปใชงานท่ีจะตองดําเนินการให กฟผ. โดยรีบดวน  มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย 
แก กฟผ. 
   ในกรณีผูยืมเปนบริษัทซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของ 
กฟผ. ใหคํานึงถึงประโยชนของ กฟผ. เปนสําคัญ 
  (๔) ผูยืมจะตองสงคืนพัสดุที่ยืมทันทีที่สามารถจัดหาได  
   ในกรณีผูยืมอยู ในประเทศ จะตองสงคืนอยางชาไมเกิน ๖๐ วัน 
สําหรับพัสดุที่ซื้อภายในประเทศ  และไมเกิน ๑๒๐ วัน สําหรับพัสดุท่ีตองซื้อจากตางประเทศ   
โดยนับตั้งแตวันที่ผูยืมไดรับพัสดุจาก กฟผ. 
   ในกรณีผูยืมอยูตางประเทศ จะตองสงคืนอยางชาไมเกิน ๑๘๐ วัน 
   ในกรณีเปนการยืมใชคงรูป  ใหสงคืนเม่ือครบกําหนดการยืม 
  (๕) ผูยืมเปนผูรับภาระคาใชจายในการรับและสงคืนพัสดุที่ยืมจาก กฟผ. 
 
 ขอ ๒๐๔ การใหยืมพัสดุของ กฟผ. ใหหนวยงานท่ีควบคุมงาน หรือหนวยงานที่ไดรับ
การติดตอจากผูยืม จัดใหผูยืมทําแบบพิมพตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  
พรอมทั้งแนบหลักฐานที่แสดงวาไมอาจจัดหาพัสดุนั้น ๆ มาใชงานไดทันกาล เสนอผูปฏิบัติงาน 
ตามขอ ๒๐๕ เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  ในกรณีเปนพัสดุสํารองคลัง ใหเสนอผานคลังพัสดุเพ่ือตรวจสอบ 
พรอมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจ 
 
 ขอ ๒๐๕ ใหผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ มีอํานาจอนุมัติการใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ  
  (๑) ผูอํานวยการฝายขึ้นไป   
  (๒) หัวหนากองซึ่งมีอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางที่ควบคุมงานนั้น  
แตทั้งนี้ ใหอนุมัติการใหยืมพัสดุไดภายในวงเงินอํานาจอนุมัติการซื้อหรือการจางของตน 
  การใหยืมพัสดุแตละครั้ งหรือหลายครั้ งรวมกันในแตละสัญญาเปน  
จํานวนเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุสั่งการใหผูยืมจัดหาหลักประกัน 
เพื่อค้ําประกันการยืมพัสดุนั้นในวงเงินไมนอยกวาราคาพัสดุที่ กฟผ. ใหยืม  โดยใชราคาตลาด 
ในขณะนั้น  ยกเวนกรณีที่เปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลังนั้น  และ 
ใหผูยืมจัดสงหลักประกันดังกลาวใหฝายบริหารการเงิน หรือหนวยงานบัญชีและการเงิน 
ในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตอไป  เวนแตกรณีผูยืมอยูตางประเทศซึ่งมีเหตุผล 
ความจําเปนที่ไมสามารถดาํเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวได ใหเสนอขออนุมัติรองผูวาการ 
 
 ขอ ๒๐๖ ใหผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุของ กฟผ. ดําเนินการดังนี้  
  (๑) แตงตั้งผูปฏิบัติงานระดับ ๔ ขึ้นไปอยางนอย ๑ คน เปนผูประสานงาน 
  (๒) แตงตั้งคณะกรรมการสงมอบและรับมอบพัสดุที่ใหยืม ประกอบดวย
ผูปฏิบัติงานระดับ ๓ ข้ึนไปอยางนอย ๒ คน 
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 ขอ ๒๐๗ ใหผูประสานงานมีหนาที่ดงันี้ 
  (๑) จัดใหผูยืมทําสัญญาตามแบบพิมพตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา  
   ใหกําหนดเลขที่สัญญาโดยใช อักษรยอชื่อตําแหนงหัวหนากอง 
ขึ้นไปของหนวยงานที่อนุมัติการใหยืมพัสดุนั้น นําหนาเลขลําดับที่ 
  (๒) เบิกพัสดุผานระบบงานองคกรตามวิธีการที่กําหนดไวในคูมือระบบ 
บรหิารพัสดุ พรอมทั้งสงแบบพิมพตามขอ ๒๐๔ ที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามขอ ๒๐๕ แลว และ
แบบพิมพตาม (๑) ใหคลังพัสดุท่ีขอเบิก สําหรับกรณพีัสดุท่ีใหยืมเปนพัสดสุํารองคลัง 
  (๓) จัดทําบันทึกแจงรายละเอียดเก่ียวกับรายการพัสดุที่ใหยืม  ปริมาณ 
และราคาตอหนวย ใหหนวยงานการเงนิเพ่ือพิจารณาจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรบัและการจายเงิน 
   ราคาตอหนวยดังกลาวใหใชราคาตลาด  ยกเวนกรณีท่ีเปนพัสดุ
สํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลังสําหรับกรณยีืมใชสิ้นเปลือง หรือราคาคาบริการ
กรณียืมใชคงรูป เปนฐานในการคาํนวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
  (๔) ติดตามทวงถามเพ่ือใหผูยืมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. โดยเร็ว และ 
ไมเกินกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ   พรอมทั้งแจงใหผูยืมจัดทําใบกํากับภาษีเพ่ือสงมอบใหกับ กฟผ. 
พรอมกับการนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. ดวย 
   ในกรณีที่ผูยืมรองขอขยายกําหนดเวลานําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ.  
ใหรายงานตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๐๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แตท้ังนี้ ระยะเวลาที่ขอขยายนั้น
เม่ือรวมกับระยะเวลาที่ไดรบัอนุมัติไวจะตองไมเกินระยะเวลาตามขอ ๒๐๓ (๔) 
  (๕) เมื่อผูยืมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ.  ใหผูยืมจัดทําแบบพิมพตามที่
กําหนดในคู มือวิธีปฏิบั ติงานพัสดุและจัดหา และสงใหคณะกรรมการตามขอ ๒๐๖ (๒)  
เพ่ือดําเนินการตรวจรบัพัสดุ 
  (๖) ในกรณีผูยืมอยูตางประเทศ  ใหประสานงานกับหนวยงานออกของ
เพ่ือดําเนินการตามพิธีศุลกากรทั้งกรณีสงมอบและรับคนื 
 
 ขอ ๒๐๘ ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๐๖ (๒)   มีหนาที่ตรวจสอบพัสดุที่ผูยืมนํามาคืน
ใหแก กฟผ. วาพัสดุนั้นถูกตองตามชนิดหรือประเภท  สภาพเดียวกันและครบถวนตามจํานวนที่ได
ยืมไป และภายในกําหนดเวลาหรือไม 
  ถาพัสดุซึ่งตองใชควบคูกันหรือเปนสวนประกอบอันจําเปนซึ่งกันและกัน  
หากผูยืมนํามาคืนขาดรายการใดรายการหนึ่งแลวไมอาจใชงานไดโดยสมบูรณ ไมตองตรวจรับพัสดุนั้น 
  ในกรณีพัสดุที่สงคืนนั้นถูกตองครบถวน หรือถูกตองแตไมครบถวน  
จะตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองก็ได และใหลงลายมือชื่อรับพัสดุน้ันในแบบพิมพตามขอ ๒๐๗ 
(๕) และแยกสงแบบพิมพดังกลาวใหผูเก่ียวของตามท่ีกําหนดในแบบพิมพ  พรอมทั้งสงมอบพัสดุ ให
ผูประสานงานเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ในกรณีที่ผูยืมเสนอขอนําพัสดุชนิดหรือประเภท และคุณภาพทัดเทียมกัน 
แตตางผูผลิตมาคืนแทน ใหตีราคาพรอมเสนอความเห็น และแจงผูประสานงานเพ่ือเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติการใหยืมพัสดุนั้นพิจารณาสั่งการ 
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 ขอ ๒๐๙ เมื่อผูประสานงานไดรับแบบพิมพตามขอ ๒๐๗ (๕) ท่ีคณะกรรมการตามขอ 
๒๐๖ (๒) ไดลงลายมือชื่อรับพัสดุที่ผูยืมนํามาคืนแลว  ใหสงมอบพัสดุนั้นใหคลังพัสดุ โดยจัดทําแบบ
พิมพตามที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  พรอมทั้งประทับตรา หรือเขียนขอความวา 
“พัสดุรับคืนจากผูยืม”  ไวในแบบพิมพดังกลาวทุกฉบับดวย 
 
 ขอ ๒๑๐ ในกรณีที่ผูยืมนําสงพัสดุคืนลาชากวากําหนด  หรือไมนําสงพัสดุคืนใหแก 
กฟผ.  หรือนําสงคืนไมถูกตองครบถวน  ใหผูประสานงานดําเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดทําหนังสือแจงผูค้ํ าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพ 
ที่กําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา  สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงนิทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วัน
นับแตวันที่ผูยืมนําสงพัสดุคนืลาชากวากําหนด หรือไมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. หรือนําสงพัสดุคืน 
ไมถูกตองครบถวน 
  (๒) รายงานผูมีอํานาจอนุมัติการใหยืมพัสดุนั้นเพื่อทราบ หรือพิจารณา 
สั่งการบอกเลิกสัญญายืมพัสดุ  ในกรณีที่เห็นสมควรบอกเลิก ใหแจงหนวยงานบัญชีเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 
 
  ขอ ๒๑๑ ใหหนวยงานบัญชีและการเงินดําเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีผู ยืมนําสงพัสดุคืนถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลา   
ใหคิดคาใชจายในการยืมพัสดุเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู เบิกเกินบัญชีของธนาคารกรุงไทย  
ณ วันทําสัญญายืมพัสดุของราคาพัสดุที่ กฟผ. ใหยืม โดยใชราคาตลาดในขณะนั้น  ยกเวนกรณีที่
เปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของพัสดุสํารองคลัง โดยนับตั้งแตวันที่ผูยืมไดรับพัสดุ 
จาก กฟผ. จนถึงวันท่ีผูยืมนําสงถูกตองครบถวน พรอมทั้งเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยใชราคา 
ตามหลักเกณฑในขอ ๒๐๗ (๓)  ทั้งน้ี โดยไมคิดคาใชจายเก่ียวเนื่องกับพัสดุ (Overhead) อื่นใดอีก 
  (๒) ในกรณีผูยืมนําสงพัสดุคืนลาชากวากําหนด  ใหคิดคาใชจายและ
คาเสยีหายดังนี้ 
   (ก) คาใชจายในการยืมพัสดุตามอัตราใน (๑)  ตั้งแตวันที่ผูยืมไดรับ
พัสดุจาก กฟผ. จนถึงวันท่ีผูยืมนําสงคืนถูกตองครบถวน   และ 
   (ข) คาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาพัสดุที่นําสง
ลาชา นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดการยืมจนถึงวันที่นําสงคนืถูกตองครบถวน 
  (๓) ในกรณีผูยืมไมนําสงพัสดุคืนใหแก กฟผ. หรือนําสงคืนไมถูกตอง
ครบถวน และ กฟผ. บอกเลิกสัญญายืมพัสดุ  ใหคิดคาใชจายและคาเสียหายดังนี้ 
   (ก) คาใชจายในการยืมพัสดุตามอัตราใน (๑) ตั้งแตวันที่ผูยืมไดรับ
พัสดุจาก กฟผ. จนถึงวันท่ี กฟผ. บอกเลิกสัญญายืมพัสดุ   และ 
   (ข) ชดใชคาพัสดุเปนจํานวนท้ังหมด หรือตามจํานวนที่ขาดสง  
บวกดวยคาใชจายเก่ียวเนื่อง (Overhead) อีกรอยละ ๓๐ ของราคาพัสดุที่ขาดสง  
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  (๔) แจงใหผูยืม นําเงินมาชําระเปนคา ใชจ ายและหรือคา เสียหาย 
ที่หนวยงานการเงินโดยเร็ว 
   หากผูยืมเพิกเฉยหรือละเลยไมมาชําระภายในกําหนดเวลาที่ได 
รับแจง ใหหักเงินพึงไดของผูยืมนั้น หรือหลักประกัน (ถามี) แตในกรณีที่ผูยืมไมมีเงินพึงไดหรือ
หลักประกัน หรือมีแตไมพอหัก ใหสงเร่ืองใหหนวยงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
   ในกรณีที่จะดําเนินการริบหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  กอนดําเนินการใหหนวยงาน
บัญชีจัดทําหนังสือแจงผูค้ําประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามแบบพิมพท่ีกําหนดในคูมือวิธีปฏิบัติงาน
พัสดุและจัดหา สงใหธนาคารในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออก
หนังสือค้ําประกันทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 
  (๕) เม่ือไดดําเนินการเร่ืองดังกลาวขางตนเสร็จแลว   ใหแจงผูมีอํานาจ
อนุมัติการใหยืมพัสดุและหนวยงานพัสดุทราบดวย 
  ราคาพัสดุที่ใชในการคํานวณคาใชจายและหรือคาเสียหายตาม (๑) (๒)  
และ (๓) ใหใชราคาตลาดในขณะนั้น  ยกเวนกรณีที่เปนพัสดุสํารองคลัง ใหใชราคาตามมูลคาของ
พัสดุสํารองคลัง 
 
 ขอ ๒๑๒ แบบพิมพตามท่ีกําหนดไวใหมวดนี้ ใหใชกับกรณีผูยืมท่ีอยูภายในประเทศ   
กรณีผูยืมอยูตางประเทศ ใหใชแบบพิมพตามที่ตกลงกับผูยืม 
 
 ขอ ๒๑๓ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุตามความในหมวดนี้  ใหถือปฏิบัติในเรื่อง
ภาษีตามประมวลกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

หมวด ๒๕ 
การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก 

 
 ขอ ๒๑๔ การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก  ให กฟผ. ยืมไดในกรณดีงัตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณี กฟผ. รับทํางานใหบุคคลภายนอก และ กฟผ. มีความ 
จําเปนตองใชพัสดุของหนวยงานภายนอกในการทํางานใหกับบุคคลภายนอกที่เปนคูสัญญา 
กับ กฟผ. 
  (๒) กรณอีื่นนอกจาก (๑) 
   (ก) ในกรณีจําเปนเรงดวน  หากจัดหาเองจะไมทันกาล 
   (ข) เปนพัสดุท่ีไมมีจําหนายในทองตลาด หรือมีแตไมเพียงพอ 
 
 ขอ ๒๑๕ ใหหนวยงานที่มีความจําเปนตองยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอก ทําบันทึก
ชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองยืมพัสดุ เสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายขึ้นไป 
  ในกรณีที่มีคาใชจายในการยืมพัสดุ  หรือคาปรับในกรณีสงคืนลาชา  
ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูอํานวยการฝายข้ึนไปมีอํานาจอนุมตัิ 
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 ขอ ๒๑๖ ในกรณีการยืมพัสดุที่มีภาษีมูลคาเพิ่ม ใหหนวยงานตามขอ ๒๑๕ แจงผูให
ยืมสงมอบพัสดุที่ กฟผ. ขอยืม พรอมท้ังจัดทําใบกํากับภาษีใหกับ กฟผ. ในกรณียืมใชสิ้นเปลือง 
  ในการนําสงพัสดุท่ีขอยืมคืนใหกับผูใหยืม  ใหหนวยงานดังกลาวจัดทํา
บันทึกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่ขอยืม ปริมาณ และราคาตอหนวย ใหหนวยงานการเงิน 
เพ่ือพิจารณาจัดทําใบกํากับภาษี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ กฟผ. เก่ียวกับการรับ
และการจายเงิน ใหกับผูใหยืม 
 
 ขอ ๒๑๗ การยืมพัสดุ ใหทําหนังสือยืมเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูบังคับบัญชาชั้น
ผูอํานวยการฝายขึ้นไปเปนผูพิจารณาลงนาม 
 
 ขอ ๒๑๘ ใหมีคณะกรรมการสงมอบและรับมอบพัสดุที่ยืม โดยถือปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑในหมวด ๒๔ การใหหนวยงานภายนอกยืมพัสดุ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณเีปนการยืมพัสดุ
จากผูใหยืมที่อยูในตางประเทศ  ใหประสานงานกับหนวยงานออกของเพื่อดําเนินการตาม 
พิธีศุลกากรท้ังกรณีการรบัมอบและการสงคืน 
 
 ขอ ๒๑๙ การยืมพัสดุจากหนวยงานภายนอกตามความในหมวดน้ี   ใหถือปฏิบัติใน
เร่ืองภาษีตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
     ๑) หมวด ๒๖ 

การบริหารสัญญาการซื้อไฟฟา 
 
  ขอ  ๒๑๙/๑ ใหรองผูวาการมีอํานาจอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ขอตกลงเฉพาะในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลงและการแกไขนั้นไมทําให กฟผ.  
เสียประโยชน หรอืในกรณีเปนการแกไขเพื่อประโยชนแก กฟผ. หรอืประโยชนสาธารณะ 
   ท้ังน้ี ในกรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีรองผูวาการเห็นวาจะเปน
ปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมพอ ใหเสนอผูวาการพิจารณาดําเนินการตามขอบังคับ กฟผ. 
ฉบับที่ ๓๘๙ ขอ ๕๘ (๑) วรรคสอง 
   การดําเนินการทําขอผูกพัน ใหรองผูวาการเปนผูลงนามทําขอผูกพัน 
 
  ขอ  ๒๑๙/๒ ใหผูชวยผูวาการขึ้นไปมี อํานาจอนุมัติการสั่ง งดหรือลดคาป รับ 
หรือการสั่งงดหรือลดดอกเบี้ยใหแกคูสัญญาซ้ือไฟฟาสําหรับวงเงินท่ีงดหรือลดคร้ังละไม เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ หากวงเงินที่งดหรือลดครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการ กฟผ. 
 
 
๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๔๔๐              ใชบังคับ  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ ๒๒๐  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุที่ เ ก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง 
ที่ไดประกาศเอกสารเชิญชวนในระบบสารสนเทศของ กฟผ. หรือมีหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา  
และยังดําเนินการไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุตอไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการ
ตามระเบียบน้ีได 
 
 ขอ ๒๒๑ ใหใชคูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหาที่แนบทายขอกําหนด กฟผ. ที่ 
๖๘/๒๕๕๒ วาดวย คูมือวิธีปฏิบัติงานพัสดุและจัดหา เปนแนวทางในการปฏิบัติงานประกอบ
ระเบียบนี้ไดตอไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  ยกเวนแบบพิมพ “รายงานการซื้อหรือการจางใน
กรณีฉุกเฉินและจําเปน” ใหใชตามแบบที่แนบทายระเบียบน้ี 
  
 

 ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 นายวิบูลย  ฤกษศิระทัย 
 ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓ 
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มีความจําเปนตองซ้ือ/จางฉุกเฉิน เนื่องจาก.................................................................................................................................................................

รายงานการซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน

โทรศัพท..........................

วัน
เดือน รายการ จํานวนเงิน  (บาท)จํานวน

หมายเหต ุ: หัวหนากอง        กรณีการซ้ือหรือการจางครั้งหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมไมเกิน 10,000 บาท

แตงตั้งใหผูปฏิบัตงิานดงัตอไปนี้ เปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจาง 

หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจาง

* ตําแหนง.................................................................

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

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

ราคาหนวยละ (บาท)หนวย เพ่ือใชงาน

*

ผูอํานวยการฝาย กรณีการซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งท่ีมีราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มไมเกิน 100,000 บาท และมิใชเปนการซ้ือหรือจางทําครุภัณฑ*

ผูชวยผูวาการ    กรณีการซื้อหรือการจางครั้งหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมไมเกิน 200,000 บาท *

เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงหนวยงานบัญชีเจาหน้ีหรือหนวยงานบัญชีและการเงินในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี   -

ในกรณีพัสดุที่ซ้ือเปนเครื่องมือเคร่ืองใชที่มีราคาเกิน 5,000 บาทข้ึนไปตอหนวยหรือตอชุด หรือครุภัณฑ -

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

(ลงชื่อ)..............................................................ผูซ้ือ/จาง

สงหนวยงานงบประมาณเพื่อดําเนินการตอไป

ใหจัดทํา "Manual Requisition"  เพ่ือแจงใหคลังพัสดุทราบโดยเร็ว 

กรณีท่ีซ้ือหรือจางจากผูขายหรือผูรับจางที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม จะตองเรียกใบกํากับภาษีจากผูขายหรือผูรับจาง-

รวมเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

รวมเปนเงิน (ไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม)

ภาษีมูลคาเพิ่ม ....... %

ป

.............................................................................................................................................................. และไดดําเนนิการไปแลว  ดังรายการตอไปนี้

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

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

รองผูวาการ      กรณีการซ้ือหรือการจางครั้งหน่ึงที่มีราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมไมเกิน 1,000,000 บาท *

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

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

ไมสามารถตรวจรับได เน่ืองจาก.....................................................

เห็นชอบ โดย

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

(สําหรับการซื้อหรือการจางท่ีเก่ียวกับการพาณิชยโดยตรง)

และในกรณีพัสดุที่ซ้ือเปนครุภัณฑที่มิไดระบุรายการไวในงบประมาณ ใหสําเนารายงานการซ้ือหรือการจางในกรณีฉุกเฉินและจําเปน


