
 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติ 
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กระทําการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน  
  



 
 

คํานํา 

 ตามบันทึกอนุมัติผู้ว่าการ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็น
ผู้พิจารณาด าเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงานนี้ จึงจัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงขั้นตอน 
แนวทางและวิธีการด าเนินการเก่ียวกับกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ เพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายและ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีควำมเข้ำใจ ขั้นตอน แนวทำงและวิธีกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำร
ทิ้งงำน ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ.๒๕๖๐ มำตรำ ๑๐๙ 
รวมทั้งกรณีที่จะยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 195 เพ่ือจะได้สำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่
กฎหมำย ระเบียบและแนวทำงที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ก ำหนด อันเป็นกำรสร้ำงเสริมควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

2. ขอบเขต 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรทิ้งงำน ครอบคลุมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมที่ระบุในแบบแจ้งผู้ทิ้งงำน ตั้งแต่
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องพิจำรณำเหตุของกำรทิ้งงำน รวบรวมข้อมูลทั่วไป เอกสำร หลักฐำน รวมถึงมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนกำรพิจำรณำลงโทษ
เป็นผู้ทิ้งงำน ตลอดจนน ำเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลั ง เพื่อพิจำรณำให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำนโดยเร็ว รวมทั้งขั้นตอนด ำเนินกำรกรณียกเว้นให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ร่วมกระท ำ
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมหรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต ซึ่งมิใช่ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำกำร
ดังกล่ำว และได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของหน่วยงำนของรัฐ ไม่ให้เป็นผู้ทิ้งงำน  ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 195 ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและแนวทำงที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด  

3. คําจํากัดความ 
๓.๑ “พ.ร.บ.” หมำยควำมถึง พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓.๒ “ระเบียบ” หมำยควำมถึง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓.๓ “รผก.” หมำยควำมถึง รองผู้ว่ำกำร 
๓.๔ “อส.” หมำยควำมถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
๓.๕ “หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง” หมำยควำมถึง หน่วยงำนที่เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/หน่วยงำน

ผู้บริหำรสัญญำ  
๓.๖ “แบบ ทง.” หมำยควำมถึง  แบบแจ้งผู้ทิ้งงำน ตำมที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนด 
๓.๗ “คณะกรรมกำร” หมำยควำมถึง คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.๑ รผก. ท ำหน้ำที่ พิจำรณำลงนำมในแบบ ทง. หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังเพ่ือสั่งให้ผู้ยื่น

ข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน และหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ทรำบ ตำมที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องน ำเสนอตำมสำยงำน 

๔.๒ อส. ท ำหน้ำที่ พิจำรณำลงนำมในแบบ ทง. หนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังเพ่ือสั่งให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน และหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ทรำบ ตำมที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องน ำเสนอตำมสำยงำน เฉพำะในกรณีที่สำยงำนไม่มี รผก. ก ำกับดูแล 

๔.๓ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ด ำเนินกำรรวบรวม รำยละเอียด ข้อเท็จจริงและเอกสำรหลักฐำนกรณีผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรทิ้งงำนตำม พ.ร.บ. จัดท ำหนังสือ
แจ้งเหตุที่จะมีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ทิ้งงำนให้ผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนทรำบและชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง 
รวมทั้งสรุปพฤติกำรณ์ควำมผิด และให้เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำในกำรลงโทษเป็นผู้ทิ้งงำนตำมที่ก ำหนดใน
แบบ ทง. เพ่ือน ำเสนอ รผก. หรือ อส. เฉพำะในกรณีที่ไม่มี รผก. ก ำกับดูแลในสำยงำน เพ่ือพิจำรณำลงนำม
ในแบบ ทง.และหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังเพ่ือสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน หรือ
หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนให้ผู้ยื่นข้อเสนอทรำบ 
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5. ผังขั้นตอนในการดําเนินการ (Work Flow Chart) 

๕.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรทิ้งงำน ตำม พ .ร.บ. ว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๐๙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  

จัดท ำหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ทิ้งงำนให้ผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนทรำบและชี้แจงเหตุผล
ข้อเท็จจริง (แบบ สกม. ทง.๑) และน ำเสนอผู้รับมอบอ ำนำจ (ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่29 
เมษำยน 2562)ลงนำมในหนังสือดังกล่ำว  

ในกรณีหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง พิจำรณำแล้วเห็น
ว่ำ เหตุผลข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ
ชี้แจง ไม่สำมำรถรับฟังได้ หรือผู้ถูกลงโทษไม่
ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง ให้ระบุรำยละเอียดใน
แบบ ทง. และแนบเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน 
พร้อมควำมเห็น และจัดท ำร่ำงหนังสือแจ้งให้
ปลัดกระทรวงกำรคลั ง พิจำรณำสั่ ง ให้ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน (แบบ สกม. 
ทง.๒) และน ำเสนอ รผก./อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี 
รผก.ก ำกับดูแลในสำยงำน (ผู้รับมอบอ ำนำจตำม
หนังสือมอบอ ำนำจ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่
29 เมษำยน 2562) เพ่ือพิจำรณำลงนำมใน
แ บ บ  ท ง .  แ ล ะ ห นั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้ ป ลั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ค ลั ง  พ ร้ อ ม จั ด ส่ ง ใ ห้ ป ลั ด
กระทรวงกำรคลังต่อไป 

ในกรณีหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ ำ เหตุผลข้อเท็จจริงที่ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญำชี้แจง สำมำรถรับฟัง
ได้ ให้ด ำเนินกำรสรุปข้อเท็จจริง พร้อม
เหตุผลประกอบกำรพิจำณำ และน ำเสนอ
ให้ รผก./อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. 
ก ำกับดูแลในสำยงำน  (ผู้รับมอบอ ำนำจ
ต ำ ม ห นั ง สื อ ม อ บ อ ำ น ำ จ  เ ล ข ที่ 
12/2562 ลงวันที่29 เมษำยน 2562) 
เพ่ือพิจำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่สมควร
เป็นผู้ทิ้งงำน 

 

ปิดเรื่อง 

 

 ด าเนินการรวบรวม รายละเอียด ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตามท่ีก าหนดภาคผนวก ก ของแบบ ทง.  
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๕.2 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือกระท ำ
กำรโดยไม่สุจริตรำยใด ซึ่งมิใช่ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ให้รวบรวมเอกสำรหลักฐำนพร้อมทั้ง
เหตุผลที่จะยกเว้นให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอไม่
เป็นผู ้ทิ ้งงำนและน ำเสนอ รผก./อส. 
เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. ก ำกับดูแลใน
สำยงำน (ตำมค ำสั ่ง  กฟภ.ที ่ พ.(ม)
37/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษำยน 
2562) พิจารณาที่จะยกเว้นให้ผู้ยื ่น
ข้อเสนอไม่เป็นผู้ทิ้งงาน  

 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดท ำหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีกำรพิจำรณำลงโทษผู้ทิ้งงำน
ให้ผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนทรำบและชี้แจงเหตุผล
ข้อเท็จจริง (แบบ สกม. ทง.๑) และน ำเสนอผู้รับมอบ
อ ำนำจ (ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เลขที่ 12/2562 ลง
วันที่29 เมษำยน 2562)ลงนำมในหนังสือดังกล่ำว  

ปิดเรื่อง 

กรณี รผก./อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. ก ำกับ
ดูแลในสำยงำน พิจารณาเห็นควรไม่ให้ผู้ยื ่น
ข้อเสนอได้รับการยกเว้นไม่เป็นผู้ทิ ้งงาน  ให้
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ระบุรำยละเอียดในแบบ 
ทง. และแนบเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน พร้อม
ควำมเห็น และจัดท ำร่ำงหนังสือแจ้งให้ปลัด
กระทรวงกำรคลังพิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน (แบบ สกม. ทง.๒) 
และน ำเสนอ รผก./อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก.
ก ำกับดูแลในสำยงำน (ผู้รับมอบอ ำนำจตำม
หนังสือมอบอ ำนำจ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่
29 เมษำยน 2562) เพ่ือพิจำรณำลงนำมใน
แ บ บ  ท ง .  แ ล ะ ห นั ง สื อ แ จ้ ง ใ ห้ ป ลั ด
ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ค ลั ง  พ ร้ อ ม จั ด ส่ ง ใ ห้ ป ลั ด
กระทรวงกำรคลังต่อไป 

 

กรณี รผก./อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. 
ก ำกับดูแลในสำยงำน (ตำมค ำสั่ง  กฟภ.
ที ่ พ. (ม)37/2562 สั ่ง ณ วันที ่ 29 
เมษำยน 2562) พิจารณาเห็นควรที่
จะยกเว้นให้ผู้ยื ่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ทิ ้ง
ง า น  ใ ห ้จ ัด ท ำ ห น ัง ส ือ แ จ ้ง ผ ล ก ำ ร
พิจำรณำยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนให้ผู้
ยื ่นข้อเสนอทรำบ (แบบ สกม. ทง.๓) 
น ำเสนอรผก./อส. เฉพำะกรณีที ่ไม ่มี 
รผก. ก ำกับดูแลในสำยงำน (ตำมหนังสือ
มอบอ ำนำจ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่
29 เมษำยน 2562)ลงนำมในหนังสือ
ดังกล่ำว 

 

ปิดเรื่อง 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการทิ้งงาน ตำมบันทึกอนุมัติหลักกำร 
ผวก. ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ข้อ 4.2 โดยเริ่มแรกต้องพิจารณาว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทําการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๑๐๙ หรือไม่ ซึ่ง
หมำยถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงำนของรัฐภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 (๒) คู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐหรือผู้รับจ้ำงช่วงที่หน่วยงำนของรัฐอนุญำตให้รับช่วงงำนได้
ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

 (๓) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต  

 (ทั้งนี้ ตำมระเบียบ ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่ง
หรือหลำยรำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน) 

  (๔) เมื่อปรำกฏว่ำผลกำรปฏิบัติตำมสัญญำของที่ปรึกษำหรือผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือ
ควบคุมงำนก่อสร้ำงมีข้อบกพร่อง ผิดพลำด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐอย่ำงร้ำยแรง 

 (๕) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือผู้ประกอบกำรงำน
ก่อสร้ำงไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๘ 

 (๖) กำรกระท ำอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องจะต้องดําเนินการกับบุคคลดังกลา่วเช่นเดียวกับนิติบุคคลเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

๖.2 หำกปรำกฏว่ำหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องตรวจสอบว่ำกำรกระท ำของผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ
เข้ำข่ำยเป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อ 6.1 ให้จัดทําหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่สมควร
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานทราบและชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว  (ตามแบบ สกม. ทง.๑) และน ำเสนอผู้รับมอบอ ำนำจลงนำมใน
หนังสือดังกล่ำว  

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 6 
 

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่จะแจ้งทิ้งงานนิติบุคคล ต้องแจ้งไปทั้งในนามนิติบุคคลและในนาม
ผู้บริหารที่จะถูกทิ้งงานด้วย เช่น แจ้งทิ้งงานห้างหุ้นส่วนบริษัท ก. โดยมี นาย ข. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ การแจ้ง
ให้ชี้แจงนั้น ต้องแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก. เป็นหนังสือฉบับหนึ่ง และแจ้งนาย ข. ซึ่งจะต้องถูกแจ้งให้เป็น
ผู้ทิ้งงานด้วยตาม พ.ร.บ. มาตรา ๑๐๙ วรรคสอง เป็นหนังสืออีกฉบับหนึ่งแยกกัน 

๖.๓ ผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่สมควร
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามหนังสือมอบอ านาจเลขท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒1 ได้แก ่

(๑) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือ ผวก.เป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า ให้ รผก. หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว อส. หรือผู้รักษาการ
แทนต าแหน่งดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ไม่มี รผก.ก ากับดูแลในสายงาน เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าอยู่ในอ านาจของผู้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อ  
สั่งจ้าง สั่งเช่า เป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า ให้ผู้รับมอบอ านาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า เป็นผู้ลงนาม 

(๓) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่า ด าเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ/จ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ผู้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างสั่งเช่า เป็นผู้ลงนาม เว้นแต่กรณีคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่า ให้ รผก.ทุกสายงาน หรือผู้รักษาการ
แทนต าแหน่งดังกล่าว อส. หรือผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ไม่มี รผก.ก ากับดูแลในสายงาน 
เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

๖.๔ เมื่อผู้รับมอบอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่
สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๖.๓ แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาตามที่ระบุในสัญญา และหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคล โดยหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องควรตรวจสอบที่อยู่กับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นก่อน หากปรากฏว่า
คู่สัญญาหรือผู้เสนองานเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาแห่งใหม่ ก็ขอให้ส่งเอกสารไปยังภูมิล าเนาแห่งใหม่ด้วย 

 หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องยังไม่ได้รับเอกสารตอบรับหรือไม่มีผู้รับ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการจัดส่งหนังสืออีกครั้งหนึ่งด้วย และหากปรากฏว่าคู่สัญญาหรือผู้เสนองานเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาใหม่ 
ก็ขอให้ส่งเอกสารไปยังภูมิล าเนาแห่งใหม่ด้วย) 

๖.๕ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่
สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานแล้ว ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการ ดังนี้ 
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6.5.1 ด าเนินการพิจารณาข้อชี้แจงของผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลว่ารับฟังได้หรือไม่ โดย
หำกไม่สำมำรถรับฟังได้ และเห็นควรพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำม พ.ร.บ. ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องระบุ
รำยละเอียด ในแบบ ทง. พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสำรตำมที่ระบุในภำคผนวก ก และสรุปพฤติกำรณ์ที่สมควรให้
เป็นผู้ทิ้งงำนตำมภำคผนวก ข ให้ครบถ้วน โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 

 (1) หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องจะต้องด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำน ข้อเท็จจริงต่ำงๆ
ให้ครบถ้วนมำกที่สุดเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรเสนอไปยังปลัดกระทรวงกำรคลัง  เพ่ือ
พิจำรณำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนต่อไป ตำม พ.ร.บ. มำตรำ ๑๐๙ โดยเฉพำะในส่วนของหลักฐำนกำรส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หำกไม่มีหลักฐำนดังกล่ำว ขอให้หน่วยงำนจัดส่งหนังสืออีกครั้งเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำร
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐหรือผู้รับจ้ำงช่วงที่
หน่วยงำนของรัฐอนุญำตให้รับช่วงงำนได้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น ตำมพ.ร.บ. มำตรำ 
๑๐๙ (๒) หำกไม่มีหลักฐำนกำรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับของหนังสือแจ้งให้เข้ำท ำสัญญำ/ข้อตกลง กรณีนี้ 
ก็ไม่จ ำเป็นต้องจัดส่งอีกครั้ง แต่หำกเป็นกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท ำสัญญำหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงำนของรัฐภำยในเวลำที่ก ำหนด ตำมพ.ร.บ. มำตรำ ๑๐๙ (๑) หน่วยงำนเจ้ำของ
เรื่องควรจัดส่งหนังสือแจ้งให้เข้ำท ำสัญญำ/ข้อตกลงอีกครั้งเพ่ือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ  

(2)ในส่วนของส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ หุ้นส่วน
ผู้จัดกำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำรของนิติบุคคล หำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องไม่มีรำยละเอียดของข้อมูลดังกล่ำว 
สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรประวัติบุคคลจำกส ำนักงำนเขต/ส ำนักงำนเทศบำลหรือที่ว่ำกำรอ ำเภอได้ 
โดยให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องมีหนังสือระบุชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจ
ในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล พร้อมทั้งเลขประจ ำตัวประชำชน (ถ้ำมี) ดังที่ปรำกฏในตัวอย่ำงที่
ปรำกฏในภำคผนวก ข้อ 8.7   และให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องเดินทำงไปที่ส ำนักงำนเขต/
ส ำนักงำนเทศบำลหรือที่ว่ำกำรอ ำเภอเพ่ือจัดส่งหนังสือฉบับดังกล่ำวและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต/
ส ำนักงำนเทศบำลหรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ จะด ำเนินกำรออกแบบรับรองให้ดังที่ปรำกฏในตัวอย่ำงที่ปรำกฏใน
ภำคผนวก ข้อ 8.8 หรือข้อ 8.9 

(3) ในกำรอ้ำงเอกสำรใดๆทั้งในแบบ ทง.และ ภำคผนวก ข ขอให้จัดส่งเอกสำรดังกล่ำว
รวมไว้ในข้อ 6 โดยกำรแจกแจงตำมรำยกำรที่ระบุไว้ภำคผนวก ก รวมทั้งขอให้จัดส่งสําเนาหนังสือมอบ
อํานาจ เลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 25622 ซึ่งมอบอ ำนำจให้ รผก.หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี 
รผก.ก ำกับดูแลในสำยงำนเป็นผู ้ลงนำมในแบบ ทง .และลงนำมในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลัง
พิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน เป็นเอกสารที่ต้องแนบไว้ในข้อ 6 ของแบบ ทง.ด้วย 
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(4)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำ และหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือ
ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล ไม่ชี้แจงภำยในก ำหนดเวลำ ตำมที่ระบุในหนังสือแจ้งเหตุ
ตำมข้อ 6.2 ซึ่งถือว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควร หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องสำมำรถพิจำรณำไปตำมข้อเท็จจริงของ PEA 
แต่เพียงฝ่ำยเดียวได้ ตำมหนังสือ คณะกรรมกำรวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๙ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ 

6.5.2 เมื่อจัดระบุรำยละเอียดในแบบ ทง.และจัดเตรียมเอกสำรตำมภำคผนวก ก แล้ว ให้
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องจัดท ำร่ำงหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังพิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็น
ผู้ทิ้งงำน (ตำมแบบ สกม. ทง.๒) พร้อมทั้งน ำเสนอ รผก. หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. ก ำกับดูแลในสำย
งำน พิจำรณำลงนำมในแบบ ทง. และหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังพิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำนต่อไป 

6.5.3 เมื่อ รผก. หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก. ก ำกับดูแลในสำยงำน ลงนำมในแบบ ทง. 
และหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังพิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน แล้ว ให้จัดส่งแบบ 
ทง. และหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงกำรคลังตำมข้อ 6.5.2 พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมด รวมทั้งแนบ
หนังสือมอบอํานาจเลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 3 ที่แสดงว่า รผก. หรือ อส. มีอํานาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทิ้งงานไปพร้อมกันด้วย 

6.5.4 ในกรณีที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหตุผลของผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาสามารถรับฟังได้และไม่สมควรพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีนี้ 
ให้หน่วยงำนงำนเจ้ำของเรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและน ำเสนอ รผก.หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก.
ก ำกับดูแลในสำยงำน เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และปิดเรื่อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ปลัดกระทรวงกำรคลัง
พิจำรณำอีกแต่อย่ำงใด แต่หำก รผก.หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก.ก ำกับดูแลในสำยงำน เห็นควรพิจำรณำ
เป็นผู้ทิ้งงำน กรณีนี้ ให้ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องด ำเนินกำรตำม 6.5.1 -6.5.3 ต่อไป 

  6.5.5 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ PEA  

 ให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องน ำเสนอ รผก.หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี รผก.ก ำกับดูแล
ในสำยงำน เพ่ือพิจำรณำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ได้รับกำรยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนได้ (ตำมค ำสั่ง กฟภ. 
ที่ พ.(ม) ๓๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ 29 เมษำยน 25624) โดยให้แสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในกำรเสนอ
ควำมเห็นหรือในกำรสั่งกำร แล้วแต่กรณี ตำมระเบียบ ข้อ ๑๙๕ และลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงำนให้ผู้ยื่นข้อเสนอทรำบ (แบบ สกม. ทง.๓) แต่หำก รผก.หรือ อส. เฉพำะกรณีที่ไม่มี 
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 อำจปรับเปลี่ยนตำมที่มีกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง 
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รผก.ก ำกับดูแลในสำยงำน เห็นควรพิจำรณำเป็นผู้ทิ้งงำน กรณีนี้ ให้ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องด ำเนินกำรตำม 
6.5.1 – 6.5.3 ต่อไป 

6.5.6 เมื่อปลัดกระทรวงกำรคลังได้พิจำรณำหลังจำกที่ได้ฟังควำมเห็นของคณะกรรมกำร
วินิจฉัยแล้ว และเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวสมควรเป็นผู้ทิ้งงำน ปลัดกระทรวงกำรคลังจะด ำเนินกำรสั่งให้บุคคล
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงำนไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงำนให้หน่วยงำน
ของรัฐต่ำงๆ ทรำบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงำนรำยนั้นทรำบทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน และ ในกรณีปลัด
กระทรวงกำรคลังเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่สมควรเป็นผู ้ทิ ้งงำน ปลัด กระทรวงกำรคลังจะแจ้งผลกำร
พิจำรณำไปให้หน่วยงำนของรัฐนั้นทรำบ 

 

*** ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๑1๑ ประกอบกับตาม ระเบียบ ข้อ ๑๙๒ เมื่อได้มีการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐ ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติ
บุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว *** 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
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๗.๑ แบบฟอร์มทิ้งงาน (แบบ ทง.)  
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๗.๒ แบบหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ทราบและช้ีแจงเหตุผล ข้อเท็จจริง (แบบ สกม. ทง.๑) 
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๗.๓ แบบหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน 
(แบบ สกม. ทง.๒) 
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๗.๔ แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณายกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ           
(แบบ สกม. ทง.๓) 
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8. ภาคผนวก 
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8.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

“มำตรำ ๑๐๙ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐกระท ำกำร
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำนั้นกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรทิ้ง
งำน 

 (๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงำนของรัฐภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 (๒) คู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐหรือผู้รับจ้ำงช่วงที่หน่วยงำนของรัฐอนุญำตให้รับช่วงงำนได้
ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

 (๓) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐกระท ำกำรอันมีลักษณะ
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต 

 (๔) เมื่อปรำกฏว่ำผลกำรปฏิบัติตำมสัญญำของที่ปรึกษำหรือผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
หรือควบคุมงำนก่อสร้ำงมีข้อบกพร่อง ผิดพลำด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐอย่ำงร้ำยแรง 

 (๕) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงหรือผู้ประกอบกำร
งำนก่อสร้ำงไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๘ 

 (๖) กำรกระท ำอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 ให้ปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน และให้
แจ้งเวียนรำยชื่อผู้ทิ้ งงำนให้หน่วยงำนของรัฐทรำบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงำนทรำบด้วย 

 ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงำน ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวเกิดจำกหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้ง
งำนด้วย 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้ทิ้งงำน  และกำรแจ้ง
เวียนรำยชื่อผู้ทิ้งงำน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด” 
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8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

“ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำของหน่วยงำนของรัฐกระท ำกำรอันมีลักษณะ
เป็นกำรทิ้งงำน ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๙ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำให้ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญำ หรือผู้รับจ้ำง
ช่วงที่หน่วยงำนของรัฐอนุญำตให้รับช่วงงำนได้ หรือที่ปรึกษำ หรือผู้ให้บริกำรออกแบบหรือควบคุมงำน เป็นผู้ทิ้งงำน 
แล้วแต่กรณ ีพร้อมควำมเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงกำรคลัง เพ่ือพิจำรณำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงำนโดยเร็ว 

 เมื่อปลัดกระทรวงกำรคลังได้พิจำรณำหลังจำกที่ได้ฟังควำมเห็นของคณะกรรมกำรวินิจฉัยตำมมำตรำ 
๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวสมควรเป็นผู้ทิ้งงำน ก็ให้ปลัดกระทรวงกำรคลังสั่งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน 
โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงำนไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงำนให้หน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ ทรำบ รวมทั้ง
แจ้งให้ผู้ทิ้งงำนรำยนั้นทรำบทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

 ในกรณีปลัดกระทรวงกำรคลังเห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงำน ให้แจ้งผลกำรพิจำรณำไป
ให้หน่วยงำนของรัฐนั้นทรำบด้วย” 

 “ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยหนึ่งหรือหลำยรำยไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือ
กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน 
ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำบุคคลดังกล่ำวสมควรเป็นผู้ทิ้งงำนหรือไม่ โดยมี
หนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงำนของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทรำบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริง
ภำยในเวลำที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกหน่วยงำนของรัฐ 

 เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับค ำชี้แจงจำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐพิจำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวสมควรเป็นผู้ทิ้งงำนหรือไม่  

 หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ
มีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือมีกำรกระท ำโดยไม่สุจริตให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
เสนอควำมเห็นไปยังปลัดกระทรวงกำรคลังเพ่ือพิจำรณำให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงำน” 

 “ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
หรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริตรำยใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของหน่วยงำนของรัฐ ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นได้รับกำรยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้
ทิ้งงำนได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในกำรเสนอควำมเห็นหรือในกำรสั่งกำร แล้วแต่กรณี”  



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 25 
 
8.3บันทึกอนุมัติหลักการ ผวก. ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อ 4.2  

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 26 
 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 27 
 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 28 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 29 
 
 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 30 
 

8.4 บันทึกอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 31 
 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 32 
 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 33 
 

 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 34 
 

8.5 หนังสือมอบอํานาจ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 35 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 36 
 
8.6 คําสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)37/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 37 
 

 

8.7 ตัวอย่าง ๑ หนังสือขอตรวจสอบรายการประวัติบุคคล 

 

  



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 38 
 

8.8 ตัวอย่าง ๒  แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (กรณีตรวจพบในฐานข้อมูล) 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 39 
 

8.9 ตัวอย่าง ๓ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (กรณีไม่พบในฐานข้อมูล) 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 40 
 

8.9 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 41 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 42 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 43 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 44 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 45 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 46 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 47 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 48 
 

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 49 
 

8.10 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก ค  ( ก ว จ )  0 4 0 5 . 2 / ว 5  ล ง วั น ที่  2 9  ธั น ว า ค ม  2 5 6 0

 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 50 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 51 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 52 
 



แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกระทําการอันมลีักษณะเป็นการทิ้งงาน หน้ำที่ 53 
 

 


