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ระเบียบคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
ว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ไดร้ับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๗  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และข้อ  ๖๒  ของระเบียบคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และ  
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการพัสดุของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่จัดตั้งในสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน  ตามมาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามกิจการตามมาตรา  ๙๗  (๓)  เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
“คพรฟ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า   
“คพรต.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตําบล 
“โครงการชุมชน”  หมายความว่า  โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  ซ่ึงดําเนินการโดย  

คพรฟ.  หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ดําเนินโครงการภาคประชาชน 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย  หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม

วัตถุประสงค์  และในเวลาที่กําหนด 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณของสํานักงาน   
“เจ้าหน้าที่กองทุน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้อง

กับการดําเนินงานของกองทุน  แต่ไม่ถือว่าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน 



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่กองทุนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย 
จากประธาน  คพรฟ.  ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานในกํากับของรัฐ  
องค์การมหาชน  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอ่ืน
ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ 

“พัสดุ”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้างตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย  
และให้หมายความรวมถึงสิทธิต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้างตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย 

“การพัสดุ”  หมายความว่า  การซ้ือ  การจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  การเช่า  การควบคุม  การให้ยืม  
การจัดหาประโยชน์ในพัสดุ  การประกันภัย  การจําหน่ายพัสดุ  และหมายความรวมถึงการดําเนินการอ่ืนใด
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   

“การจัดซ้ือจัดจ้าง”  หมายความว่า  การได้มาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ  จ้าง  เช่า  หรือโดยนิติกรรม
ประเภทอ่ืนตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

“การซ้ือ”  หมายความว่า  การซ้ือพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  การทดลอง  และการบริการ 
ที่เก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง”  หมายความว่า  การจ้างทําของ  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การจ้างเหมาบริการ  และการจ้างโฆษณา  แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงาน  และการจ้างที่ปรึกษา 

“การจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  เพื่อให้
คําปรึกษาและแนะนําในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  ส่ิงแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  การออกแบบ  การควบคุมงาน  หรือด้านอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

“ที่ปรึกษาไทย”  หมายความว่า  ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย  
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง 

“การเช่า”  หมายความว่า  การเช่าอสังหาริมทรัพย์  การเช่าสังหาริมทรัพย์  การเช่าซ้ือ  การเช่า
แบบลิสซ่ิง  (Leasing)  และการเช่าซ่ึงรวมการให้บริการ 

“การจําหน่ายพัสดุ”  หมายความว่า  การขาย  การให้  การแลกเปล่ียน  การแปรสภาพ   
และการทําลายพัสดุ 

“ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุน”  หมายความถึง  ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  
ได้แก่  หน่วยงานของรัฐ  หรือกลุ่มบุคคล  ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  โดยอนุมัติ  คพรฟ.  เพื่อใช้
ในโครงการชุมชน 
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“ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล”  หมายความถึง  ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงได้แก่  กลุ่มบุคคลที่จดทะเบียน  หรือได้รับการรับรองตามกฎหมาย  หรือจาก
ส่วนราชการ  หรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันและได้รับการรับรองจาก  คพรฟ.   

“ผู้มีอํานาจ”  หมายความถึง  บุคคลที่ระเบียบนี้กําหนดให้มีอํานาจดําเนินการ  อนุมัติการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง  จ้างที่ปรึกษา  แก้ไขสัญญา  ขยายอายุสัญญา  และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบอํานาจ 
ของบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจ
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสํานักงาน  มอบอํานาจให้ประธาน  คพรฟ.  ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ
ตามระเบียบนี้ 

ประธาน  คพรฟ.  อาจมอบอํานาจช่วงเป็นหนังสือ  แก่รองประธาน  คพรฟ.  หรือกรรมการ  
คพรฟ.  คนใดคนหนึ่ง  ให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้  ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  กรอบแผนงาน  กรอบการ
จัดสรรเงินกองทุน  และแผนงบประมาณประจําปีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้ว  โดยคํานึงถึง 

(๑) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยดําเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยมีการเก็บเอกสารการดําเนินงาน  และการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(๒) ความคุ้มค่าของเงิน  โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ  เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี  
เหมาะสม  และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด  และได้ผลลัพธ์คุ้มค่า 

(๓) การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทยเป็นลําดับแรก 
(๔) การดําเนินการอย่างเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ  หรือคู่สัญญาทุกรายด้วยความเสมอภาค

ทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการพิจารณาเพื่อไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคล
หรือนิติบุคคลเหล่านั้น  และป้องกันมิให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือการเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

การกระทําที่เข้าลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือการเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ตลอดจนวิธีดําเนินการเพื่อมิให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือการเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๗ การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุที่นอกเหนือจากระเบียบนี้กําหนดไว้  ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  จึงจะดําเนินการได้ 
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ข้อ ๘ การอนุมัติส่ังซ้ือ  ส่ังจ้าง  ส่ังจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่งให้เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจภายใน
วงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประธาน  คพรฟ.  ไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) คพรฟ.  เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  โดยให้ดําเนินการตามมติที่ประชุม  คพรฟ. 

หมวด  ๒ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง  โดย  คพรฟ. 

 

 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดย  คพรฟ. 

ส่วนที่  ๑ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

 

 

ข้อ ๑๐ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกระทําได้  ๓  วิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเงื่อนไขที่กําหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ   
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง

ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ  คพรฟ.  โดยตรง   
ข้อ ๑๑ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  เว้นแต่ 
(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  

ซ่ึงหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 
 (ค) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ 
(๒) กรณดีังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้น

ไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (ค) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือ  

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้น  โดยฉุกเฉิน  เนื่องจากอุบัติภัย  หรือธรรมชาติพิบัติภัย 
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 (จ) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่จําเป็นเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็น
ต้องการจัดซ้ือจดัจ้างพัสดุเพิ่มเติม  เพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุหรืองานจ้างนั้น  และให้
รวมถึงการต่อสัญญาซ้ือหรือการต่อสัญญาจ้าง 

 (ช) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ซ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือ  หรือการเช่าเฉพาะแห่ง 
 (ฌ) เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและหรือจําหน่ายพัสดุ

หรือเป็นผู้รับจ้างงานนั้น 
 (ญ) พัสดุที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน  หรือต้องผลิต  

ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ  หรือมีทักษะสูง  
และผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด 

 (ฎ) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต์  เครื่องไฟฟ้า   
หรอืเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

ข้อ ๑๒ ก่อนดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  จัดทํารายงานเสนอประธาน  
คพรฟ.  เพื่อขออนุมัติดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  โดยต้องแสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุประสงค์หรือความจําเป็นที่ต้องจัดซ้ือหรอืจ้าง 
(๒) จํานวนพัสดุคงเหลือที่มีประเภท  ชนิด  ลักษณะเดียวกับพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๓) วงเงินที่จะใช้ในการจัดซ้ือหรือจ้าง 
(๔) รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซ้ือหรือจ้าง 
(๕) ราคาพัสดุที่เคยจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหลังสุด  ราคาอ้างอิงของพัสดุ  หรือราคากลางสําหรับงานก่อสร้าง 
(๖) กําหนดเวลาที่จะต้องใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(๗) วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๘) ข้อเสนออ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๓ ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ประธาน  คพรฟ.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  คณะละไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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การจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีราคาตั้งแต่  ๑๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองทุน
หรือผู้ซ่ึงมีความรู้ความชํานาญเก่ียวกับงานก่อสร้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และให้แต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงาน  ๑  คน 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามข้อ  ๑๓  
ให้แต่งตั้งจากกรรมการ  คพรฟ.  กรรมการ  คพรต.  เจ้าหน้าที่กองทุน  หรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่
ประกาศ 

ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งเดียวกัน  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามข้อ  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  จะเป็นบุคคลเดียวกันมิได้ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมีกรรมการ  คพรฟ.  หรือ  กรรมการ  คพรต.  อย่างน้อย  
๑  คน  เป็นกรรมการ 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ   
(๒) พิจารณาข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด   
(๓) เจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม   
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาคัดเลือกการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  และความเห็น  พร้อมด้วย

เอกสารที่ได้รับมาทั้งหมด  เสนอต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดทําข้อตกลงหรือสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๖ บุคคลที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของ  คพรฟ.  

อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ  หรือสํานักงาน 
ให้บุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาในการจัดซ้ือจัดจ้างรับรองตนเองถึงคุณสมบัติ

ตามวรรคหนึ่งในวันยื่นข้อเสนอด้วย 
ข้อ ๑๗ เอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  ที่ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๒) ประเภท  ลักษณะ  ปริมาณ  และคุณภาพของพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง  รวมทั้งสถานที่ส่งมอบพัสดุ  

สถานที่ให้บริการ  และแบบแปลน  แผนผัง  หรือโมเดลของสิ่งก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๔) ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ  กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน  หรือตารางเวลาการให้บริการ 
(๕) วัน  เวลา  และสถานที่ยื่นข้อเสนอ 
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(๖) เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นข้อเสนอ 
(๗) รายละเอียดของราคาพัสดุที่เสนอ  ซ่ึงต้องรวมค่าลิขสิทธิ์  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน  

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ด้วย 
(๘) ระยะเวลาการยืนราคา 
(๙) เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 

(๑๐) ข้อกําหนดในสัญญา  และแบบฟอร์มของสัญญา 
(๑๑) ข้อสงวนสิทธิของ  คพรฟ.  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคามีคุณสมบัติ 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในเอกสารเชิญชวน 
(๑๒) สิทธิในการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(๑๓) หลักเกณฑ์และวิธีวางหลักประกันข้อเสนอและหลักประกันสัญญา  มูลค่าของหลักประกัน  

การคืนหลักประกัน  และการยึดหลักประกัน 
ข้อ ๑๘ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติตาม

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  คพรฟ.  อาจกําหนดในเอกสารเชิญชวนให้ผู้ยื่นข้อเสนอวางหลักประกันข้อเสนอก็ได้ 
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ ส่ังจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่กองทุน 

หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทยซ่ึงได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  ไม่ต้องวางหลักประกัน 
การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอวางหลักประกัน

ข้อเสนอพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ  ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๕  ของวงเงินที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนั้น 
ให้  คพรฟ.  คืนหลักประกันข้อเสนอ  ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือผู้ค้ําประกันได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา

หรือข้อตกลง  หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
ข้อ ๑๙ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้  คพรฟ.  ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

ว่าจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุใด  วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการรับเอกสารเชิญชวน   
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้  คพรฟ.  มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามที่กําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ามายื่นข้อเสนอ   
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้  คพรฟ.  มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามที่กําหนดเพียงรายเดียวให้เข้ามายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
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ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการ  คพรฟ.  และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงานประจําเขต  ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการก่อนวันรับซองข้อเสนอ  และเปิดเผยในเวปไซต์  
ของสํานักงาน  หรือ  คพรฟ.  (ถ้ามี) 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เห็นสมควรหรือเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการซึ่งได้รับเอกสารเชิญชวน  
ให้  คพรฟ.  จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดของเอกสารเชิญชวน  โดยให้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ 
ทุกรายซ่ึงได้รับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุม 

การประชุมชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีขึ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอวันแรก 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเอกสารเชิญชวน  ให้  คพรฟ.  จัดทําเอกสารเชิญชวน

เพิ่มเติมและส่งไปยังผู้ประกอบการซึ่งได้รับเอกสารเชิญชวนทุกรายก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยมิชักช้า 
หากการแก้ไขเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่งเป็นการแก้ไขในสาระสําคัญและอาจก่อให้เกิด

ความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ประกอบการในการยื่นข้อเสนอ  ให้  คพรฟ.  พิจารณาขยายเวลายื่นข้อเสนอ
เพื่อให้ผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดและปรับปรุงข้อเสนอของตน   

การขยายเวลาตามวรรคสอง  ให้  คพรฟ.  ทําเป็นประกาศปิดไว้  ณ  ที่ทําการ  คพรฟ.  และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต  และเปิดเผยในเวปไซต์  ของสํานักงาน  หรือ  
คพรฟ.  (ถ้ามี) 

ข้อ ๒๒ เม่ือมีการยื่นข้อเสนอตามวัน  เวลา  และสถานที่ตามที่กําหนด  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  โดยการยื่นข้อเสนอให้ยื่นตามวิธีใดวิธีหนึ่ง  
แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น  ๒  ซอง 
(๒) ยื่นข้อเสนอด้านราคาเพียงซองเดียว   
ข้อ ๒๓ ในกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอต่อ  คพรฟ.  เม่ือพ้นวันและเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศหรือ

เอกสารเชิญชวน  หรือข้อเสนอนั้นส่งมาถึง  คพรฟ.  เม่ือพ้นวันและเวลาดังกล่าว  ให้ส่งข้อเสนอนั้นคืนไปยัง
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่เปิดซอง 

ข้อ ๒๔ คพรฟ.  ต้องเก็บข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเป็นความลับ 
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอต่อผู้ซ่ึงมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนั้น 

หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารเชิญชวน  และมีข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตรงตามเงื่อนไข 
ที่กําหนด 

ข้อ ๒๖ การพิจารณาข้อเสนอให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณียื่นข้อเสนอตามวิธีข้อ  ๒๒  (๑)  ให้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

แล้วจัดลําดับ  และให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด 
และเจรจาให้ได้ราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เสนอประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจา
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด
รายถัดไป  และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
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(๒) กรณีการยื่นข้อเสนอตามข้อ  ๒๒  (๒)  ให้เลือกข้อเสนอด้านราคาที่ต่ําที่สุด 
ข้อ ๒๗ การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  คัดเลือกด้วยความรอบครอบเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน  โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็นสําคัญ 

ข้อ ๒๘ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินจัดซ้ือจัดจ้างไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
รายงานขอความเห็นชอบ  และอนุมัติต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
หลักเกณฑ์และการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามปกติตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๕  และ
ข้อ  ๒๖  และเม่ือประธาน  คพรฟ.  ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกให้ผู้ขาย
รายใดรายหนึ่งให้ส่งมอบพัสดุหรือเรียกให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเข้าดําเนินการทันที  แล้วแต่กรณี   
เม่ือได้ดําเนินการแล้ว  ให้รายงานขอความเห็นชอบและอนุมัติต่อประธาน  คพรฟ.  และเม่ือประธาน  
คพรฟ.  ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับ
สมบูรณ์แล้ว 

ข้อ ๒๙ ในการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ห้ามแบ่งแยกการซ้ือหรือการจ้างออกเป็นส่วน ๆ  หรือทําการซ้ือ
หรือการจ้างซํ้ากันหลายครั้งในช่วงเวลาใกล้กัน  โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซ้ือจดัจ้างพัสดุที่มีความรัดกุม  
หรือหลีกเลี่ยงอํานาจอนุมัติภายในวงเงินที่สูงกว่า  ยกเว้นกรณีที่เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างในคราวเดียวกัน  
หรือโครงการเดียวกัน  หรือภายในพื้นที่ทํางานเดียวกัน  อาจแบ่งงานออกได้เป็นส่วน ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตารางแผนการดําเนินงาน  โดยใช้วธิีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามอํานาจและวงเงินของส่วนงานที่แบ่งไว้ 

การจัดซ้ือจัดจ้างในคราวเดียวกัน  หรือโครงการเดียวกัน  หรือภายในพื้นที่ทํางานเดียวกัน 
ตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วแต่กรณีก่อน 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 

 

ข้อ ๓๐ การจ้างที่ปรึกษากระทําได้  ๒  วิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย  และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าว 
ยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด   

(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาที่  คพรฟ.  ตกลงจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว  และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ 

ข้อ ๓๑ ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานขออนุมัติการจ้าง 
ที่ปรึกษาต่อประธาน  คพรฟ.  โดยต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็น  ขอบเขตการดําเนินงาน  วงเงิน 
ที่ใช้จ้าง  วิธีการจ้าง  และข้อเสนออ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้าง
ที่ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  คือ   
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(๑) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๓๑  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  

๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  แต่งตั้งจากกรรมการ  คพรฟ .  กรรมการ  คพรต .   
หรือเจ้าหน้าที่กองทุน  (ถ้ามี)  หรือบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ประกาศ  และอาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในงาน  เป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๓ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ทําหน้าที่จัดหารายชื่อของที่ปรึกษาไทย 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด  และพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก  ๖  ราย  เสนอประธาน  
คพรฟ.  เพื่อพิจารณา  โดยให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาไทยหรือตรวจสอบข้อมูลรายชื่อจากเวปไซต์ศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  หรือขอรายชื่อที่ปรึกษาไทยจากส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซ่ึงเคย
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

กรณีที่  คพรฟ.  มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว  คณะกรรมการดําเนินการ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกอาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

(๒) ให้ประธาน  คพรฟ.  ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้  เพื่อยื่นข้อเสนอเข้ารับงาน
ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น  ๒  ซอง 
 (ข) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว 
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายแล้วจัดลําดับ  และให้พิจารณาข้อเสนอ

ด้านราคา  ดังนี้ 
 (ก) ในกรณีการยื่นข้อเสนอตามข้อ  ๓๓  (๒)  (ก)  ให้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษา 

ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
 (ข) ในกรณีการยื่นข้อเสนอตามข้อ  ๓๓  (๒)  (ข)  ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิค

ที่ดีที่สุดยื่นข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษา  และเจรจาให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เสนอประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น  

แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป  หรือเชิญที่ปรึกษา
ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา  แล้วแต่กรณี  และเจรจาต่อรองให้ได้ราคา
ที่เหมาะสม 

(๓) เม่ือเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่จะกําหนดในข้อตกลงหรือสัญญา 
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(๔) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  รายงานผลการพิจารณา  และความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดทําข้อตกลงหรือสัญญา 

(๕) กํากับงานจ้างที่ปรึกษา  โดยถือขอบเขตการดําเนินงาน  คุณภาพและระยะเวลาส่งมอบงาน
จ้างที่ปรึกษาให้ถูกต้องตามที่กําหนดในข้อตกลงหรือสัญญาเป็นหลัก  ทั้งนี้  ให้รวมถึงงานจ้างที่ปรึกษา 
ที่มีคุณภาพสูงกว่ากําหนดและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและโครงการชุมชน  โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(๖) จัดทํารายงานผลการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  และหลักฐานการตรวจรับต่อประธาน  
คพรฟ.  เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายต่อไป 

(๗) จัดทํารายงานเสนอต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณาในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไข
ข้อตกลงหรือสัญญา  ยกเลกิสัญญา  งด  หรือลดหย่อนการปรับ 

ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ  ๓๓  (๒)  (ก)  หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่ปรึกษา
ซ่ึงได้รับการคัดเลือกแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอ่ืนที่ได้ยื่นไว้
โดยไม่เปิดซอง 

ข้อ ๓๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  กรณีเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  และมีที่ปรึกษา 
ซ่ึงสามารถทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป  หรือมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้น  ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของประธาน  คพรฟ.  ที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้  ให้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน  
โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้  คือ 

(๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน  โดยแยกเป็น  ๒  ซอง 
(๒) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

ของที่ปรึกษาทุกราย  และจัดลําดับ 
(๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม  (๒)  พร้อมกัน  

แล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 
(๔) หากเจรจาตาม  (๓)  แล้วไม่ได้ผล  ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป

ตามลําดับ  เม่ือเจรจาได้ผลประการใด  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๔  (๓)  และ  (๔)   
ข้อ ๓๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  กรณีเป็นรายบุคคล  ที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  

ให้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ  ๓๓  และพิจารณาจัดลําดับ  และเม่ือ
สามารถจัดลําดับได้แล้ว  ให้เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ 

ข้อ ๓๗ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) การจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 
(๓) การจ้างหน่วยงานภาครัฐ  ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง   
(๔) การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กองทุน  และมีความจําเป็น

ที่จะต้องดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ให้กระทําได้   



  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๓๘ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับบริการ

ของที่ปรึกษาที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง 
(๒) เม่ือเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่จะกําหนดในข้อตกลงหรือสัญญา 
(๓) รายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อประธาน  

คพรฟ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดทําข้อตกลงหรือสัญญาต่อไป 
(๔) กํากับงานจ้างที่ปรึกษา  โดยถือขอบเขตการดําเนินงาน  คุณภาพและระยะเวลาส่งมอบงาน

จ้างที่ปรึกษาให้ถูกต้องตามที่กําหนดในข้อตกลงหรือสัญญาเป็นหลัก  ทั้งนี้  ให้รวมถึงงานจ้างที่ปรึกษา 
ที่มีคุณภาพสูงกว่าที่กําหนดและเป็นประโยชน์ต่อกองทุน  โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  และหลักฐานการตรวจรับต่อประธาน  
คพรฟ.  เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายต่อไป 

(๖) จัดทํารายงานเสนอต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณาในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไข
ข้อตกลงหรือสัญญา  ยกเลิกสัญญา  งดหรือลดหย่อนการปรับ 

ส่วนที่  ๓ 
กระบวนการเช่า 

 

 

ข้อ ๓๙ การเช่า  อัตราค่าเช่า  รวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าให้ผู้มีอํานาจดําเนินการได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม   

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของค่าเช่าทั้งสัญญา  
และให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี   

การเช่าให้นําวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจัดจ้างพัสดุตามส่วนที่  ๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๔ 
สัญญาและหลักประกัน 

 

 

ข้อ ๔๐ การทําสัญญาเป็นหลักฐานในการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  และการเช่า   
ให้ดําเนินการดังนี้   

(๑) ในการจัดซ้ือ  จัดจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  หรือการเช่าแต่ละครั้ง  ให้ประธาน  คพรฟ.  
จัดทําสัญญาตามตัวอย่างที่สํานักงานกําหนด  โดยสัญญาให้ทําเป็นภาษาไทย  ในกรณีมีความจําเป็น 
ไม่สามารถใช้ตัวอย่างสัญญาที่สํานักงานกําหนดได้  หรือกรณีการเช่าซ่ึงผู้เช่าจะต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า  
หรือในกรณีที่ประธาน  คพรฟ.  เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ให้ส่งร่างสัญญานั้น
ให้สํานักงานพิจารณาก่อน 
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ในกรณีจัดซ้ือประกันภัย  ให้ถือว่ากรมธรรม์เป็นหนังสือสัญญา 
(๒) การจัดซ้ือจัดจ้าง  การจ้างที่ปรึกษา  หรือการเช่าในกรณีดังต่อไปนี้  จะทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทําเป็นสัญญาตาม  (๑)  ก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธาน  คพรฟ. 
 (ก) การจัดซ้ือจัดจ้าง  หรือการจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงนิไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) การจัดซ้ือจัดจ้าง  หรือการจ้างที่ปรึกษาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง 

ได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทางราชการ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 (ค) การเช่า  ซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
(๓) การจัดซ้ือจัดจ้าง  หรือการจ้างที่ปรึกษาซ่ึงมีราคาไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแทนใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน   
ให้ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป  ให้สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต  ภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันทําสัญญาหรือข้อตกลง 
ข้อ ๔๑ ให้ประธาน  คพรฟ.  หรือผู้ที่ประธาน  คพรฟ.  มอบหมาย  เป็นผู้มีอํานาจลงนาม 

ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   
ข้อ ๔๒ สัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้  เว้นแต่ 

การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้กองทุนเสียประโยชน์  หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ 
ของกองทุน  ให้ผู้มีอํานาจเป็นผู้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ ๔๓ การกําหนดเงื่อนไขในข้อตกลงหรือสัญญาจะต้องไม่ทําให้กองทุนเสียเปรียบ  รวมทั้ง 
ให้มีเงื่อนไขการปรับ  กรณีส่งมอบล่าช้ากว่ากําหนด 

การจัดซ้ือจัดจ้างนอกจากการจ้างที่ปรึกษา  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว
ระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้างซ่ึงต้องการผลสําเร็จ 
ของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  
ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕  ของราคางานจ้างนั้น  
แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหาย  
ให้ผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  
ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นโดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของงานจ้างซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
ส่ิงของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
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ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 

เม่ือครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้  คพรฟ.  รีบแจ้งการเรียกค่าปรับ 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา  และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้  คพรฟ.  บอกสงวนสิทธิ 
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย   

ข้อ ๔๔ การทําสัญญา  จะต้องให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  วางหลักประกันสัญญาในอัตราไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ  ๕  ของราคาตามสัญญา  สําหรับสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตรา 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๕  เป็นเงินประกัน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นคู่สัญญา  ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา 
กรณีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ผู้ให้เช่าไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา   
ข้อ ๔๕ หลักประกันสัญญา  ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเป็นผู้ส่ังจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น

ไม่เกิน  ๓  วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทย 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทยซ่ึงได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๔๖ ให้  คพรฟ.  คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้ค้ําประกัน  หลังจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
ข้อ ๔๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  หรือที่ปรึกษา  ให้จ่ายได้

ไม่เกินร้อยละ  ๒๐  ของวงเงินตามสัญญา  และต้องให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  หรือที่ปรึกษา  วางหลักประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  โดยจะต้องกําหนดไว้ในเงื่อนไขก่อนทําสัญญา  ยกเว้นในกรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้างพัสดุ  หรือการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  
ของวงเงินตามสัญญาโดยไม่ต้องวางหลักประกัน 

ข้อ ๔๘ การงด  หรือลดค่าปรับให้แก่คู่ สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  แล้วแต่กรณี  เสนอขออนุมัติต่อประธาน  
คพรฟ.ตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ  คพรฟ. 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
ให้  คพรฟ.  ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  กําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว

ให้  คพรฟ.  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  
คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด  หรืองดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณี
ตาม  (๑)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรอื  คพรฟ.  ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ให้ประธาน  คพรฟ.  รายงานผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต่อ  คพรฟ.  เพื่อทราบ 
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ส่วนที่  ๕ 
การตรวจรับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  และการจ้างที่ปรึกษา 

 

 

ข้อ ๔๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ ซ่ึงกําหนดไว้ในสัญญา 

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อ่ืน  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับการอนุมัติ

จากประธาน  คพรฟ.  ก่อน 
(๒) เสนอขออนุมัติต่อผู้ มีอํานาจในกรณีการงดหรือลดค่าปรับ  การขยายเวลาทําการ 

ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจในกรณีการแก้ไขสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดใุนวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จส้ิน
ไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับมอบให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และ  คพรฟ.  ๑  ฉบับ  แล้วแต่กรณี  
เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการจ่ายเงิน  และรายงานให้ประธาน  คพรฟ.  ทราบ 

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  และโดยปกติให้รีบรายงานประธาน  คพรฟ.  เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน   
๓  วันทําการนับแต่วันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของ  คพรฟ.  ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวน 
ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น   

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดย
ปกติให้รีบรายงานให้ประธาน  คพรฟ.  ทราบ  เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ
นับแต่วันตรวจพบ   

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ  โดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอประธาน  
คพรฟ.  เพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าประธาน  คพรฟ.  ส่ังการให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๕๐ ในการจ้างก่อสร้าง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน  

โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  หรือข้อตกลง  รวมทั้งรับทราบ 
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธาน  คพรฟ.  เพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 
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(๒) เสนอขออนุมัติต่อผู้ มีอํานาจในกรณีการงดหรือลดค่าปรับ  การขยายเวลาทําการ 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจในกรณีการแก้ไขสัญญา 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  และการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(๓) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้  ให้ออกตรวจ
งานจ้าง  ณ  สถานที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  โดยให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่างเพื่อเป็นไปตามแบบรูป  
รายละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา 

(๔) ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
(๕) ในวันกําหนดเริ่มทํางานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไปตรวจยังสถานที่ก่อสร้าง  และให้รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้ประธาน  คพรฟ.  ทราบโดยไม่ชักช้า 

(๖) ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่คณะกรรมการรับพัสดุ
ทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด 

(๗) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง 
ส่งมอบงานจ้างนั้น  และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และ  คพรฟ.  ๑  ฉบับ  แล้วแต่กรณี  
เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน  และรายงานให้ประธาน  คพรฟ.  ทราบ 

(๘) ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป  รายละเอียด  
และข้อกําหนดในสัญญา  ให้รายงานประธาน  คพรฟ.เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี   

(๙) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอประธาน  
คพรฟ.  เพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าประธาน  คพรฟ.  ส่ังการให้ตรวจรับงานนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตาม  (๗) 

ข้อ ๕๑ การตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๓๑  
(๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา  ตามสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือนั้นโดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๔๙  (๖)  และ  (๗)  โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
การเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 

 

ข้อ ๕๒ ให้ผู้มีอํานาจ  มีอํานาจยกเลิกสัญญา  หรือข้อตกลง  ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือเหตุอ่ืนตามที่กําหนดในสัญญา   

การตกลงกับคู่สัญญาเพื่อเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ให้ผู้มีอํานาจกระทําได้เฉพาะ
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่กองทุนโดยตรง  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ  คพรฟ.ในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงต่อไป 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้  
และจะต้องมีการปรับตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนด  หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุครั้งนั้น  ให้ผู้มีอํานาจ  พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับคู่สัญญานั้น  แต่หากคู่สัญญามีหนังสือยินยอมชําระค่าปรับ  โดยไม่มีเงื่อนไข  ผู้มีอํานาจจะไม่บอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับคู่สัญญานั้นก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การจัดซ้ือ  จัดจ้างโดยผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ 
 

 

ข้อ ๕๔ การจัดซ้ือ  จัดจ้างที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านการพัสดุ
ของหน่วยงานนั้น  โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล 

 

 

ข้อ ๕๕ ข้อกําหนดในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างของผู้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล  และเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างในวงเงินไม่เกินคราวละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๕๖ เม่ือโครงการชุมชนได้รับอนุมัติเงินกองทุนตามโครงการที่เสนอขอแล้ว  ให้ประธาน  
คพรฟ.  ทําข้อตกลงกับผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล  ประกอบด้วย  ประชาชนในพื้นที่
ประกาศจํานวน  ๓  คน  ทําหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  ตามแผนงานที่ระบุในข้อตกลง  โดยพัสดุที่จัดซ้ือ
จัดจ้างต้องมีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม  แล้วรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวให้  คพรฟ.  ทราบ 

ข้อ ๕๗ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕๕  กระทําได้  ๒  วิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  หรือผู้ให้เช่าโดยตรง  ในกรณีที่มีวงเงินการจัดซ้ือ

จัดจ้างพัสดุไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) วิธีประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  เพื่อให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  หรอืผู้ให้เช่ามากกว่าหนึ่งรายขึ้นไป

ยื่นข้อเสนอราคา  ในกรณีที่มีวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างเกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยปิดป้ายประกาศ
ตามที่สาธารณะหรือทําหนังสือเชิญ  หรือประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วัน  เพื่อเชิญชวน 

ข้อ ๕๘ ให้ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล  คัดเลือกผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือ 
จัดจ้างตามข้อ  ๕๖  เพื่อพิจารณาประกาศการจัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีที่กําหนด  และเม่ือมีผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ดังกล่าวแล้ว  ให้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาตรวจรับการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

เม่ือผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งตรวจรับการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว  ให้ลงชื่อกํากับในหลักฐาน 
การตรวจรับอย่างน้อย  ๒  ใน  ๓  คนทุกครั้ง  แล้วรายงานให้ประธาน  คพรฟ.  ทราบ 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบโครงการโดย  คพรฟ. 

 

 

ข้อ ๕๙ คพรฟ .  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ  สําหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในหมวดนี้  เพื่อตรวจสอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินว่าเป็นไปตามแผนงานโครงการ  และเงื่อนไขต่าง ๆ   
ที่กําหนดในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง  และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อ  คพรฟ. 

กรณีพบว่าการจัดซ้ือจัดจ้าง  และการตรวจรับของโครงการ  ไม่เป็นไปตามสัญญา  เงื่อนไข  
และระเบียบที่เก่ียวข้องให้  คพรฟ.  ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และดําเนินการตามข้อ  ๗๐  ต่อไป 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  ๓  คน  โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการ  คพรฟ.  หรือ  คพรต.  อย่างน้อย  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่กองทุน  และบุคคลที่มีภูมิลําเนา 
อยู่ในพื้นที่ประกาศที่มิใช่เป็นผู้ดําเนินโครงการ   

หมวด  ๔ 
การควบคุม  การจําหน่ายพัสดุ  และการประกันภัย 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การควบคุมและจําหน่ายพัสดุของ  คพรฟ. 

 

 

ข้อ ๖๐ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  มีหน้าที่ในการควบคุมพัสดุของเงินกองทุน  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาชนิดและจํานวนของพัสดุที่จําเป็นต้องเก็บสํารอง  โดยแยกประเภทตามกลุ่มพัสดุ  

โดยให้มีจํานวนเท่าที่จําเป็น  และจัดหามาทดแทนเม่ือมีจํานวนน้อยลง 
(๒) จัดให้มีบัญชีคุมพัสดุ  โดยใช้วิธีการทางบัญชีเป็นหลัก  และให้สามารถตรวจสอบ 

ได้ตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณในเดือนสุดท้ายของทุกปี 
(๔) จัดให้มีการเก็บรักษาและดูแลพัสดุในสภาพที่เหมาะสม  และปลอดภัย  พร้อมที่จะใช้งาน

ได้ทันที  หากพัสดุรายการใดหมดความจําเป็นหรือเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  ให้เสนอ 
ขออนุมัติจําหน่าย 

ข้อ ๖๑ การจําหน่ายพัสดุ  ให้ประธาน  คพรฟ.  พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเป็น
โดยพัสดุที่จะจําหน่ายจะต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัสดุที่ต้องจําหน่ายเพื่อประโยชน์แก่การดําเนินกิจการของกองทุน 



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒) พัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จําหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนแล้ว  ให้ดําเนินการตามวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขาย  ให้ประธาน  คพรฟ.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพพัสดุขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อประเมินสภาพและตรวจสอบราคาคงเหลือของพัสดุนั้นก่อน  และให้ดําเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด  
เว้นแตก่ารขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาได้มาไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อหน่วย  จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได้ 

 (ข) การแลกเปลี่ยน  ให้ทําได้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนและมีมูลค่าของพัสดุ 
ที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน 

 (ค) การโอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานกุศลสาธารณะ  หรือกรณีอ่ืนที่
ประธาน  คพรฟ.  เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  (ผู้แทนหรือประธานชุมชน 
ที่ได้รับมอบหมายจัดโครงการชุมชน  เป็นผู้ดําเนินการ) 

 (ง) การแปรสภาพหรือทําลาย  ให้ทําได้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
ข้อ ๖๒ การให้ยืมครุภัณฑ์และการส่งคืนให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  แสดงเหตุผล  และกําหนดวันส่งคืน   

เสนอให้ประธาน  คพรฟ.  เป็นผู้อนุมัติ 
(๒) ผู้ยืมจะต้องนําครุภัณฑ์นั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่เรียบร้อย  หากเกิดชํารุดเสียหาย   

หรือสูญหาย  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็น
เงินตราตามราคาที่เป็นอยู่ขณะยืม 

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่พัสดุหมดความจําเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  หรือกรณี
ที่พัสดุสูญไปก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปี  โดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด  หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อประธาน  คพรฟ.  เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป
และให้ประธาน  คพรฟ.  รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๖๔ ก่อนทุกส้ินปีงบประมาณ  ให้ประธาน  คพรฟ.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
ซ่ึงมีตัวแทนชุมชนในพื้นที่ประกาศอย่างน้อย  ๑  คน  เพื่อตรวจสอบพัสดุของกองทุน  โดยทําหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ  ในแต่ละรอบปีงบประมาณ  ตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่เพียงวันสิ้นปีงบประมาณ 

(๒) ตรวจนับครุภัณฑ์ว่าตรงตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์หรือไม่  ตรวจสอบว่าพัสดุใดชํารุด  
เสื่อมสภาพ  หรือสูญหายไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไป  แล้วให้เสนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบต่อประธาน  คพรฟ.  ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 

ให้มีการตรวจสอบด้านการพัสดุ  และรายงาน  สํานักงาน 



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การควบคุม  และจําหน่ายพัสดุของผู้รับการจัดสรรเงินกองทุน 

 

 

ข้อ ๖๕ พัสดุของผู้รับการจัดสรรเงินกองทุน  ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่าย  และตัดออกจากการบันทึก
บัญชีของกองทุน 

ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ  ให้ดําเนินการควบคุม 
และจําหน่ายพัสดุตามระเบียบของหน่วยงานนั้น 

ข้อ ๖๗ ในกรณีที่ผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคล  ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการควบคุม  และจําหน่ายพัสดุ  ดังนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนพัสดุ 
(๒) ตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณในเดือนสุดท้ายของทุกปี  และรายงานให้  คพรฟ.  ทราบ 
(๓) พัสดุรายการใดหมดความจําเป็นหรือเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  ให้คัดเลือก

ประชาชนในพื้นที่ประกาศ  จํานวน  ๓  คน  เพื่อดําเนินการจําหน่ายพัสดุ  ตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
คือ  วิธีขายทอดตลาด  แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพหรือทําลาย  ตามความในข้อ  ๖๑  (๒)  โดยอนุโลม 

เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายพัสดุตามข้อ  ๖๗  (๓)  ให้ส่งคืนกองทุนต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
การประกันภัย 

 

 

ข้อ ๖๘ การประกันภัย  ให้ประธาน  คพรฟ.  ดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
เพื่อประโยชน์ของกองทุน  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

ข้อ ๖๙ ผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซ้ือ  การจ้าง  หรือการจ้างที่ปรึกษาซ่ึงได้รับการคัดเลือกแล้ว   
ไม่ยอมมาทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด  หรือผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ประธาน  คพรฟ.  รายงานให้สํานักงานทราบ  
ทั้งนี้  ห้าม  คพรฟ .  หรือผู้รับการจัดสรรเงินกองทุนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล  ก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ขาย 
หรือผู้รับจ้างดังกล่าว  รวมถึงบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการหรือสํานักงาน  
จนกว่าจะมีการพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๗๐ ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําการ 
โดยปราศจากอํานาจ  หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่  รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคา
หรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เม่ือปรากฏชัดว่ามีการกระทําผิดจริง   
จะมีการดําเนินการตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  ที่เก่ียวข้องต่อไป 



  หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

การได้รับการลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง
และหรือความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


