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เรื่อง ข้อหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการจ้างช่วงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๔๓๑๔.๔/๔๖๔๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๔
ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง การไฟฟ้า ส่ว นภูม ิภ าค (กฟภ.) แจ้ง ว่า กฟภ. มีค วามประสงค์
จะดำเนิน การจ้างเหมาบริก ารงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไ ม่จ ำกัด จำนวนของ กฟภ. สำนักงานใหญ่
และการไฟฟ้า ส่ว นภูม ิภ าคเขต จำนวน ๑๒ เขต โดยมีแ นวทางที่จ ะว่า จ้า งบริษ ัท พิอ ีเ อ เอ็น คอม
อิน เตอร์เนชั่น แนล จำกัด (P E A E N C O M ) ซึ่งเป็น บริษ ัท ในเครือ ของ กฟภ. โดยจะมีก ารจ้า งช่ว งบางส่ว น
มาดำเนิน การตามสัญ ญา ซึ่งบริษัทฯ จะต้อ งขออนุญ าตจาก กฟภ. ภายหลัง จากมีก ารลงนามในสัญ ญาจ้าง
ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๙๔ ที่ก ำหนด
ห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้น แต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับการอนุญ าตจากรัฐที่เป็นคู่สัญ ญาแล้ว
จึง เห็น ว่า ในการจ้า งช่ว งบางส่ว นสามารถดำเนิน การได้ต ้อ งผ่า นการพิจ ารณาของหน่ว ยงานชองรัฐ
ที่เป็น คู่ส ัญ ญา แด,มิได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ห รือ แนวทางปฏิบ ัต ิไ ว้อ ย่างชัด เจนในสัด ส่วนมูล ค่า หรือชอบเขต
ที่สามารถจ้างช่วงไว้แต่อย่างใด กฟภ. จึงขอหารือว่า กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการจ้างช่วงได้หรือไม่
ประการใด หรือ มีห ลัก เกณฑ์ใ ดในการพิจ ารณาเพื่อ ให้เป็น ไปตามข้อ กำหนดของพระราชบัญ ญัต ิฯ ข้างต้น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
มาตรา ๙๔ บัญ ญัต ิว ่า “สัญ ญาที่ท ำในราชอาณาจัก รต้อ งมีข ้อ ตกลงในการห้า มคู่ส ัญ ญาไปจ้า งช่ว งให้ผ ู้อ ื่น
ทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่
เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่ารืเนข้อตกลงนั้น
ไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละสิบ ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญ ญา” จากหลัก การดังกล่าว กรณีหน่วยงานชองรัฐ
ทำสัญ ญาในราชอาณาจัก ร หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดให้มีข้อตกลงในการห้ามจ้างช่วงให้ผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตจากหน่วยงานชองรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว
หากการไฟฟ้าส่ว นภูม ิภ าค (กฟภ.) มีค วามประสงค์จ ะจ้างบริษ ัท พีอ ีเอ เอ็นคอม อิน เตอร์เนชั่น แนล จำกัด
(P E A E N C O M ) ซึ่งเป็นบริษ ัทในเครือชอง กฟภ. เพื่อ ดำเนิน การจ้า งบริก ารงานต้า นระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่
ไม่จ ำกัด จำนวน ของ กฟภ. สำนัก งานใหญ่ และการไฟฟ้า ส่ว น ภูม ิภ าคเขต จำนวน ๑๒ เขต โดยเบื้อ ง ต้น
/แนว ...

- ๒แนวทางในการดำเนินการของบริษัทฯ จะมีการจ้างช่วงบางส่วนมาดำเนินการตามสัญ ญา ดังนั้น กรณีดังกล่าว
ย่อ มต้อ งได้ร ับ อน ุญ าตจาก กฟภ. ก่อ น ต าม น ัย ม าตรา ๙๕ แห่ง พระราฃบัญ ญ ัต ิฯ อย่า งไรก็ด ี
เนื่อ งจากคณะกรรมการวิน ิจ ฉัย ยัง มิไ ด้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ห รือ แนวทางในการกำหนดสัด ส่ว นของงานจ้า ง
ที่สามารถอนุญาตให้คู่สัญญาไปจ้างช่วงได้ กรณีนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของ กฟภ. ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับจ้างจ้างช่วงได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราขการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย
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