ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๗/ว

เรื่อง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อานวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๐ บัญญัติให้
ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานอาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๑ กาหนดให้ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องยื่นคาขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย )
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การพิจารณาเพิกถอนการเป็น ผู้ทิ้งงานเป็นไปด้วยความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงเห็นสมควรอาศัยอานาจ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง และกาหนดหลักเกณฑ์
การเพิกถอนการเป็นผู้ทงิ้ งาน พร้อมทั้งแบบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
๑.๑ กรณีนิติบุคคล จะพิจารณาจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอเพิกถอน
รวมทั้งต้องไม่เป็ นบุ คคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง
ดาเนินคดีแพ่ง หรือศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้ชดใช้หนี้ในจานวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
๑.๒ กรณีกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา จะพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ย้อนหลัง ๖ เดือน ก่อนวันยื่นขอเพิกถอน โดยมีเงินคงเหลือเป็นบวก

/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของนิติบุคคลที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ขอเพิกถอนจากการเป็นผู้ทิ้งงานในฐานะส่วนตัว จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกันกับกิจการเจ้าของคนเดียว
และบุคคลธรรมดา
๒. มีก ารชาระภาษีโ ดยถูก ต้อ งตามกฎหมาย จะพิจ ารณาจากสาเนาหลัก ฐานการเสีย ภาษี
กับ กรมสรรพากรย้อ นหลัง ๒ ปี ก่อ นวัน ยื่น ขอเพิก ถอน และต้อ งไม่เ ป็น บุค คลที่อ ยู่ร ะหว่า งการสอบสวน
ของกรมสรรพากรหรือได้รับคาสั่งให้ชาระภาษีเพิ่มในจานวนที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๑๒๕
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ – ๖

แบบ พถ.
แบบคำร้องขอเพิกถอนกำรเป็นผู้ทิ้งงำน
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. .....................
ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................ ................................
ทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่....................................................................................... ..........................
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................................หมู่ที่.................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด........... ...............................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................................................................. ...............

ชื่อบุคคลธรรมดา.........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน............................................................................ .................................................................
ภูมิลาเนาเลขที่...................................................หมู่ที่.................................ถนน.......................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวั ด...........................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................................................................................................................
* ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน รวมทั้งใส่รายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเพิกถอนชื่อออกจำกกำรเป็นผู้ทิ้งงำน โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
๑. ข้อมูลเบื้องต้น
๑.๑ เป็นผู้ทิ้งงานของ............................................................................................................ ..........
๑.๒ งาน.......................................................................................................................... ...............
ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ/สัญญา เลขที่...............................................................
ลงวันที่.................................เดือน................................................พ.ศ. .......................... ................
๑.๓ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา..........................................................................................
๑.๔ หนังสือแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน เลขที่....................วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............
* ใส่รายละเอียดของงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน และระบุหนังสือแจ้งเวียนโดยหนังสือแจ้งเวียนสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
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๒. เงื่อนไขในกำรขอเพิกถอนกำรเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๘ (ให้ทาเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง )
(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ตั้งแต่วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ...............
ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ......................ปี........................เดือน
ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต และต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ...............
ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ......................ปี........................เดือน
ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทาอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต
* กรอกรายละเอียดระยะเวลาที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน โดยระยะเวลาเริ่มต้นในวันทีร่ ะบุตามหนังสือแจ้งเวียน ถึงวันที่ตามแบบคาขอ
เพิกถอน โดยหากระยะเวลามีเศษวันให้หักออก

3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง โดย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องดาเนินคดีแพ่ง ซึ่งศาลมีคาพิพากษาให้ชดใช้หนี้ในจานวนเงินที่สูงกว่า
ทรัพย์สินที่มี
ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสรรพากร
ไม่เป็นบุคคลที่กรมสรรพากร มีคาสั่งให้ชาระภาษีเพิ่มในจานวนที่สูงกว่าทรัพย์สินที่มี
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๔. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๔.๑ หนังสือขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๒ สาเนาหนังสือแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานหรือคาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๓ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
๔.๕ สาเนาใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง ๖ เดือน (กรณีกิจการเจ้าของคนเดียวและบุคคลธรรมดา)
๔.๖ สาเนาใบเสร็จรับเงินและแบบแสดงรายการชาระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรย้อนหลัง ๒ ปี
๔.๗ สาเนางบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง ๒ ปี
๔.๘ เอกสารการสืบค้น ชื่อ – สกุล และเลขประจาตัวประชาชน ที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลคดีล้มละลายของเว็บไซต์ศาลล้มละลายกลางหรือจากระบบสอบถามสถานะคดีของเว็บไซต์กรมบังคับคดี
๔.๙ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้า ขอรับรองว่าในระหว่างที่ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ข้าพเจ้าไม่ได้
เข้าทาการเสนอราคาหรือเสนองานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

(ลงชื่อ )................................................................(ผู้ร้องขอ)
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

