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เรื่อง ข้อหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการจ้างช่วงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ี มท ๔๓๑๔.๔/๔๖๔๒๔ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔

ตามหน ังส ือท ี่อ ้างถ ึง การไฟฟ ้าส ่วนภ ูม ิภาค (กฟภ.) แจ ้งว ่า กฟภ. ม ีความประสงค ์ 
จะดำเนินการจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ 
และการไฟ ฟ ้าส ่วน ภ ูม ิภ าคเขต จำนวน ๑๒ เขต โด ยม ีแ น วท างท ี่จะว ่าจ ้างบ ร ิษ ัท  พ ิอ ีเอ  เอ ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (P E A  E N C O M ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กฟภ. โดยจะมีการจ้างช่วงบางส่วน 
มาดำเน ินการตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจาก กฟภ. ภายหลังจากมีการลงนามในสัญญาจ้าง 
ตามพระราชบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๙๔ ที่กำหนด 
ห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว 
จ ึงเห ็นว ่า ใน การจ ้างช ่วงบ างส ่วน สามารถดำเน ิน การได ้ต ้องผ ่าน การพ ิจารณ าของห น ่วยงาน ชองร ัฐ  
ที่เป็นคู่สัญญา แด,มิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในสัดส่วนมูลค่า หรือชอบเขต 
ท่ีสามารถจ้างช่วงไว้แต่อย่างใด กฟภ. จึงขอหารือว่า กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการจ้างช่วงได้หรือไม่ 
ประการใด หรือมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติฯ ข้างต้น 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พ ิจารณ าแล ้วเห ็น ว ่า ตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
มาตรา ๙๔ บัญญัติว่า “สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่ส ัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ ื่น 
ทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่ 
เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่ารืเนข้อตกลงน้ัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา” จากหลักการดังกล่าว กรณีหน่วยงานชองรัฐ 
ทำสัญญาในราชอาณาจักร หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดให้มีข้อตกลงในการห้ามจ้างช่วงให้ผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง 
ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตจากหน่วยงานชองรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว 
หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จะจ้างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
(P E A  E N C O M ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือชอง กฟภ. เพื่อดำเนินการจ้างบริการงานต้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ 
ไม ่จำก ัดจำน วน ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูม ิภาคเขต จำนวน ๑๒ เขต โดยเบ ื้องต้น
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แนวทางในการดำเนินการของบริษัทฯ จะมีการจ้างช่วงบางส่วนมาดำเนินการตามสัญญา ดังน้ัน กรณีดังกล่าว 
ย ่อ ม ต ้อ งได ้ร ับ อ น ุญ าต จาก  กฟ ภ. ก่อน ต าม น ัย ม าต ร า ๙๕ แห ่งพ ระราฃ บ ัญ ญ ัต ิฯ  อย ่างไรก ็ด ี 
เน ื่องจากคณะกรรมการวิน ิจฉัยยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดสัดส่วนของงานจ้าง 
ท่ีสามารถอนุญาตให้คู่สัญญาไปจ้างช่วงได้ กรณีน้ีจึงอยู่ในดุลพินิจของ กฟภ. ท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับจ้างจ้างช่วงได้ 
ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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