ระเบียบฯ 2535
สวนที่ ๘
การลงโทษผูทิ้งงาน

ขอ ๑๔๕ ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ตามที่ไดกําหนดไวใน
หมวดนี้
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้ง
งาน
การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับบุคคลตาม
ขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามดวย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดในสวนนี้
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการ
ตามระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออก
จากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัด
กระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาว
ออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได

ขอ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับ
ชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือ
พัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไว
ในสัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือ
จางหรือใชโดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตร
ฐานหรือไมครบถวนตาม (๓)
ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ได
รับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงาน

ได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัด
กระทรวงดวย
เมื่ อปลัดกระทรวงพิ จารณาแล วเห็ น วา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป น การ
กระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงสงชื่อ
บุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณี ที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัด
กระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวง
รายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖)
แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดัง
กลาวเปนผูทิ้งงานโดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานให
สวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหแจงผลการ
พิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ
ขอ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจ
สอบแลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา
ใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรค
สาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภาย
หลังวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดัง
กลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานที่ ถูก สงสั ยทราบ พรอ มทั้ งให ชี้แจงรายละเอี ยดขอเท็ จจริงภายในเวลาที่ ท างราชการ
กําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสวนราชการ
เมื่อสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นของตน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม

หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให
ถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมี
การกระทําโดยไมสุจริตใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อ
พิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม
ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๕ เบญจ ในกรณี ที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัด
ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ ใหหัวหนาสวน
ราชการหรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอ
ความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี
ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี
หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้สั่งให
บุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณี ที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ
๑๔๕ จัตวา ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนิน
งานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณี ที่ บุ คคลธรรมดารายใดถูก สั่งให เป น ผูทิ้ งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือ ขอ ๑๔๕
จัตวา ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัด
การ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

ขอ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอ
เท็จจริงอันควรสงสั ยวา มีการกระทํ าตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา และ
ปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผู
ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริงอันควร
สงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไม
สุจริต มาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตาม
ระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแจงใหบุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายใน

เวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากผูรักษาการตามระเบียบ
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือกผูจําหนาย ผูรับจาง คู
สั ญ ญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ ถูกสงสั ยตามวรรคหนึ่ งแลว ให ผูรัก ษาการตามระเบี ยบ
พิจารณาคําชี้แจงดังกลาว หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาให
บุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูก
สงสัยตามวรรคหนึ่ง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว ใหถือ
วามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมี
การกระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอม
ทั้งแจงผลการพิจาณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย

