
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บันทึก

ท่ี รวห. 28/2565    

จาก รวห.  เรียน  

เร่ือง ขออนุมัติหลักการการปฏิบัติงานตามแนวทางของหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว

๑๑๕

 

ผวก.

วันท่ี 2 มีนาคม 2565  

                         ตามท่ี

                                   (๑)   มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ไดกำหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐปงบประมาณดำเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายใน

ภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะ

กรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีหนังสือดวนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ

๒๕๖๕ เร่ือง มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เพื่อใหการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ เกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี โดยยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔๕ ขอ ๔๖ ขอ ๕๑ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๑๐ วรรคหน่ึง และขอ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ

วงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

                       (๑.๑)   การเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จากเดิม "กำหนดใหวงเงินเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท"  เปน  "กำหนดใหวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในดุลพินิจของ

หัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได"

                           (๑.๒)   การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใหดำเนินการดังน้ี

                                   (๑.๒.๑)   การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหดำเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสำหรับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมนอยกวา ๓

วันทำการ โดยใหคำนึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอเสนอ สำหรับวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให

ดำเนินการเผยแพรไมนอยกวา ๒๐ วันทำการ

                                   (๑.๒.๒)   การจางท่ีปรึกษา และการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใหดำเนินการ

เผยแพรประกาศและเอกสารการจางที่ปรึกษาหรือเอกสารการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทำการ

                   (๒)  คำสั่ง กฟผ. ที่ ค. ๑๗๒/๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมอบอำนาจใหผูปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดในแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีแนบทายคำสั่งดังกลาวเปนผูรับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ โดย

มอบอำนาจใหผูปฏิบัติงานมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการนำรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ และกำหนดวิธีการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไวในขอ ๔๕ ขอ ๔๖

ขอ ๕๑ วรรคหน่ึง ขอ ๑๑๐ วรรคหน่ึง และขอ ๑๔๕  นั้น



 

 

(น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ)

รองผูวาการบริหาร

ลงนามผานระบบอิเล็กทรอนิกส

เห็นชอบ โดย นายบุญญนิตย วงศรักมิตร (ผวก.) วันที่ 03 มีนาคม 2565

          ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เรียน รวห. อนุมัติในหลักการ

 

 

ฝายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กองระเบียบปฏิบัติ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓

(เอกสารบนระบบ ECM)

                  เน่ืองจากแนวทางปฏิบัติของหนังสือ กวจ. ใน (๑.๑) มีผลตอวงเงินอำนาจอนุมัติของผูปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจางของฝายจัดซื้อจัดจาง

และบริหารพัสดุ และผูปฏิบัติงานของหนวยงานผูใชงาน และเพื่อชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  รวห. ขอเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและมอบอำนาจกรณีการดำเนินการตามขอ ๔๕ ของคำสั่ง กฟผ. ที่

ค. ๑๗๒/๒๕๖๑ ใน (๒) เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามวงเงินที่ขยายเพ่ิมขึ้นกรณีการนำรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ ตามหนังสือ กวจ. ใน (๑.๑)  โดยดำเนินการดังน้ี

                  ๑.   การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาแผนกหรือ

เทียบเทาข้ึนไปของหนวยงานผูใชงาน สำหรับกรณีวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปของหนวย

งานผูใชงาน ที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได โดยใหหนวยงานผูใชงานระบุมาในบันทึกขอซื้อหรือขอจาง

                   ๒.   การซื้อหรือจางครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบหนวยงานจัดซื้อจัด

จาง นำรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ

                  ทั้งน้ี การดำเนินการตาม ๑ และ ๒ ใหใชกับเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทานั้น

                  โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เปนตนไป

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการ
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