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ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑขนั้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจาง
และลงโทษเปนผูทิ้งงาน
โดยที่ ขอ บัง คั บ การไฟฟ าส ว นภูมิ ภาค วา ดว ยการซื้ อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แ ก ไ ขเพิ่ มเติ ม
และขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการจาง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม มีขอกําหนด
การลงโทษผูข ายและการลงโทษผู รับ จา งไวใ นขอ ๖๐ และขอ ๕๗ ตามลํ าดับ โดยหามซื้ อ/จา ง
จากผูขาย/ผูรับจาง ที่ถูกการไฟฟาสวนภูมิภาคตัดสิทธิการขาย/การรับจาง หรือผูทิ้งงานตามรายชื่อ
ที่ไดรับแจงจากสํานักนายกรัฐมนตรี
อาศัยอํานาจตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไข
เพิ่มเติม และขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการจาง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๖
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจางและ
ลงโทษเปนผูทิ้งงาน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการลงโทษผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เกณฑการพิจารณาตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
๑.๑ หลั ง จากการเป ด ซอง สอบราคา ประกวดราคา หรื อ เสนองานปรากฏว า
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน
รว มกัน เปน ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน กับ ผูเสนอราคาหรือเสนองานรายอื่น หรือกระทําการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ สัตต
๑.๒ ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคกําหนด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ ข
เพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ทวิ (๑)
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๑.๓ เมื่อคูสัญญาของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือผูรับจางชวงที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
อนุ ญ าตใหรั บ ช ว งงานได ไมป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรือ ข อ ตกลงนั้ น ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ทวิ (๒)
๑.๔ พัส ดุ ที่ ซื้ อ หรื อ จ า งทํ าเกิ ด ข อ บกพร อ งขึ้ น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา
หรือขอตกลง และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจางหรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือ
จางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
ทํ า ให ง านบกพร อ งเสี ย หายอย า งร า ยแรง ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ทวิ (๓) หรือ
๑.๕ สําหรับ งานสาธารณูปโภค หากปรากฏวา พัสดุห รือวัสดุที่ซื้อหรือจาง หรือใช
โดยผูรับจางชวงที่การไฟฟาสวนภูมิภาคอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐานหรือ
ไมครบถวน ตามขอ ๑.๔ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ทวิ (๔)
๑.๖ กรณีการจางที่ปรึกษา หากตรวจสอบแลวปรากฏวา ผลจากการปฏิบัติตามสัญญา
มี ข อ บกพร อ ง/ผิ ด พลาด/ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายอย า งร า ยแรง ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ตรี
๑.๗ ผู เ สนอราคากระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม/
กระทํ า การโดยไม สุ จ ริ ต ในการเสนอราคา ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ จัตวา
๒. การลงโทษผูบริหารและผลการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
๒.๑ การตัดสิทธิการขาย/การรับจาง และลงโทษนิติบุคคลใหเปนผูทิ้งงาน ถาการกระทํา
เกิด จากผูบ ริห ารใหลงโทษผูบ ริห ารดว ย (ผูบ ริห าร หมายถึง หุน สว นผูจัดการ กรรมการผูจัด การ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล)
๒.๒ กรณีนิ ติบุ คคลรายใดถู กตั ด สิท ธิก ารขาย/การรับ จา งและถู กลงโทษเปน ผูทิ้ ง งาน
ใหมีผลถึง นิติบุคคลอื่น ที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีผูบ ริห ารเปน บุคคลเดียวกันกับ นิติบุคคล
ที่ถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานดวย
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๒.๓ กรณีบุคคลธรรมดารายใดถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
ใหมีผลถึงนิติบุคคลอื่นที่บุคคลดังกลาวเปนผูบริหารดวย
๓. การดําเนินการภายหลังการพิจารณาแลวเสร็จ
๓.๑ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาเห็นวาไมอยูในขายตัดสิทธิการขาย/การรับจาง
และลงโทษเปนผูทิ้งงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการแจงผูประกอบการและหรือผูบริหารนิติบุคคล
เพื่อทราบผลการพิจารณาดังกลาวตอไป
๓.๒ กรณีการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาเห็นวา ผูประกอบการและหรือผูบริหารของ
นิติบุค คลใด สมควรถูกตัด สิทธิการขาย/การรับ จางและลงโทษเปน ผูทิ้งงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะจั ด ทํา หนั ง สือ แจ ง ให คูก รณีท ราบวา การไฟฟาส ว นภูมิภ าคพิจารณาตัด สิท ธิการขาย/การรับ จา ง
และลงโทษเปนผูทิ้งงาน พรอมเหตุผลประกอบและระบุสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณหรือโตแยง
คําสั่งไวดวย ซึ่งมีกําหนดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
๓.๓ เมื่อผูถูกลงโทษอุทธรณ การไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาอุทธรณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๓.๑ หากเห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ จ ะเปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง ภายใน ๓๐ วั น
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
๓.๓.๒ หากไมเห็นดวยกับคําอุทธรณจะแจงผลใหแกผูอุทธรณทราบและรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณและ
ใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแ ลว เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน ที่ไ ดรับ รายงานถามีเหตุจําเปน ไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จไดตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนด ๓๐ วัน ดังกลาว ทั้งนี้
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณสามารถขยายออกไปไดไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนด ๓๐ วันแรก
๓.๔ หากบุ ค คลที่ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ ก ารขาย/การรั บ จ า งและลงโทษเป น ผู ทิ้ ง งานไม พ อใจ
ผลการพิจารณาอุทธรณตองฟองเปนคดีปกครองตอไป
๓.๕ ในกรณีไมมีการอุทธรณคําสั่งหรือมีการอุทธรณแตการไฟฟาสวนภูมิภาคไมเห็นดวย
กับ คําอุทธรณ และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณยืน ยัน คําสั่งเดิม การไฟฟาสวนภูมิภาคจะทําหนัง สือ
ถึงกระทรวงมหาดไทย แจงชื่อผูประกอบการและ/หรือผูบริหารของนิติบุคคลที่ถูกการไฟฟาสวนภูมิภาค
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ตัดสิทธิการขาย/การรับจาง และลงโทษเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งจัดทําหนังสือใหปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงนามถึงกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาวาจะแจงเวียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการหรือไม
ทั้ ง นี้ การอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ทางปกครองไม เ ป น เหตุ ใ ห มี ก ารทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง
ทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งใหทุเลาการบังคับ ดังนั้น เมื่อคําสั่งทางปกครองเกิดขึ้นแลวจะมีผล
เรื่อยไปจนกวาจะถูกเพิกถอน หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น
๔. การเพิกถอนการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
บุคคลที่ถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานแลว จะพนจากการตัดสิทธิ
การขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานจากการไฟฟาสวนภูมิภาคได ดังนี้
๔.๑ กรณีถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานที่ถูกขึ้นบัญชีมาแลวตั้งแต
๑๐ ปขึ้นไป ใหเพิกถอนการถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน โดยจะมีผลตอเมื่อ
ผูวาการไดสั่ง เพิ กถอนการตัด สิทธิ การขาย/การรับ จางและลงโทษเปน ผูทิ้ง งาน ทั้ง นี้ การเพิกถอน
การตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานในกรณีนี้ใหเพิกถอนไดปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
มกราคมของทุกป
๔.๒ กรณีถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานซึ่งถูกขึ้นบัญชีมาแลว
ตั้งแต ๕ ปขึ้นไป ใหมีสิทธิขอเพิกถอนรายชื่อการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและการเปนผูทิ้งงานได
๔.๓ กรณีถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานซึ่งถูกขึ้นบัญชีมาแลว
ไมนอยกวา ๒ ป ใหมีสิทธิขอเพิกถอนรายชื่อการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและการเปนผูทิ้งงานนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อการตัดสิทธิการขาย/การรับจางและการเปนผูทิ้งงานได โดยใหแสดงคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ตองเปนผูที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีผลงานการดําเนินการที่ผานมากับภาคเอกชนสําเร็จเรียบรอยดี
(๓) มีการชําระภาษีโดยถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ตองรับรองวาในระหวางที่ถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
ไมไดเขาทําการเสนอราคา หรือเสนองานกับสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

๔.๔ ผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานที่มีสิทธิไดรับการเพิกถอน
การเปนผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน ตามขอ ๔.๒ และขอ ๔.๓ จะตอง
ไมไดถูกสั่งหรือแจงเวียนใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ จัตวา หรือระเบียบขอบังคับของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ ที่กําหนดลักษณะเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ จัตวา
อนึ่ง ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับผูทิ้งงานที่ถูกสั่งและแจงเวียนใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ฉ
หรือระเบียบขอบังคับของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่กําหนดลักษณะเดียวกันกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ในกรณีเปนผูบริหาร
ของนิติบุคคลที่ถูกสั่งและแจงเวียนใหเปนผูทิ้งงานนั้นดวย
๔.๕ ผูถูกตัด สิทธิ การขาย/การรับ จางและลงโทษเปน ผูทิ้งงานรายใดที่ถูก เพิกถอนชื่ อ
ออกจากบัญชีรายชื่อผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานไปแลว หากผูถูกตัดสิทธิ
การขาย/การรับ จางและลงโทษเปน ผูทิ้ง งานรายนั้น ถูกสั่ง และแจงเวียนใหเปน ผูถูกตัด สิทธิการขาย/
การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ป นับถัดจากวันที่ไดรับการเพิกถอนชื่อ
ออกจากบัญชีรายชื่อผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและผูทิ้งงานแลว การเพิกถอนการเปนผูถูกตัดสิทธิ
การขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานในครั้งหลัง ผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษ
เปนผูทิ้งงานจะไมมีสิทธิไดเพิกถอนตามขอ ๔.๓ แตจะมีสิทธิไดเพิกถอนตามขอ ๔.๑ และขอ ๔.๒
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ใหเพิกถอนการเปนผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
ตามขอ ๔.๑ ได เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๑๓ ป นับตั้งแตวันที่ถูกสั่งและแจงเวียนใหเปนผูถูก
ตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานในครั้งหลัง
(๒) ใหเพิกถอนการเปนผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงาน
ตามขอ ๔.๒ ได เมื่อครบกํา หนดระยะเวลา ๘ ป นับ ตั้งแตวัน ที่ถูกสั่ง และแจง เวียนใหเปน ผูถูก
ตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานในครั้งหลัง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

๔.๖ ผูถูกตัด สิทธิการขาย/การรับ จางและลงโทษเปน ผูทิ้งงานที่ป ระสงคจะขอใชสิท ธิ
เพิกถอนการเปนผูถูกตัดสิทธิการขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานตามขอ ๔.๒ และขอ ๔.๓
และขอ ๔.๕ (๒) ตองยื่น คําขอเพิกถอนมายังผูวาการ โดยใหกรอกขอมูลเพื่อแสดงสถานะของตน
ตามแบบฟอรม ที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณามาดว ย ทั้ง นี้ การเพิกถอนการเปน ผูถูกตัด สิทธิ
การขาย/การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานจะมีผลตอเมื่อผูวาการไดสั่งเพิกถอนชื่อผูถูกตัดสิทธิการขาย/
การรับจางและลงโทษเปนผูทิ้งงานแลว
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสริมสกุล คลายแกว
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

