
 
 รายละเอียดการเสนอราคา 

การจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑  
เลขที่อ้างอิง DIW-HPMP-TWP-4 

 

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะจ้างประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังนี้  
  
 ๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
     ๑.๑  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ          
งานจ้าง รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบหลักฐานการจ้างงาน 
และส่งมอบงานเรียบร้อย ภายใน ๕ ปีท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่าสองสัญญา ซึ่งมูลค่าของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า 
๕๐% ของจ านวนวงเงินการจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑    
      ๑.๒   เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียน
ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท 

   ๑.๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ ที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไมเ่ป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   ๑.๔  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอ่ืน ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้
เข้ายื่นข้อเสนอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   ๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจมีการปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   ๑.๖  ต้องด าเนินงานในนามของผู้ รับจ้างซึ่งลงนามในสัญญาจ้างฯ กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น 

 
 ๒. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๒.๑  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ๒.๒  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ๒.๓  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า  ส าเนา          
ใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจในบริษัท พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง   
  ๒.๔  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ตามข้างต้น 
  ๒.๕  หนังสือมอบอ านาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ เสนอราคา            
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 
 
                       /๒.๖ ใบเสนอราคา... 
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  ๒.๖  ใบเสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดรายการ และจ านวนเงินของแต่ละรายการ 
  ๒.๗  หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องลงนามใน
เอกสารฉบับนี้ หากผู้เสนอราคาไม่แนบเอกสารฉบับนี้ จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  
  ๒.๘  เอกสารทางด้านเทคนิค ต้องประกอบด้วย ผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
แผนการด าเนินงาน และรายละเอียด พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลา 
 
 ๓. การเสนอราคา 
  ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือ
แก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๓.๒  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว             
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  (ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบให้
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  ราคาที่เสนอให้คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% 

  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอ  ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  นับจากวันเปิดซอง        
เอกสารเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
  ๓.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก              
วันลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๓.๔  ก่อนยื่นซองเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียด ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ
เอกสารทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นซอง 
  ๓.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว  ระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “เอกสารเสนอราคาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑” โดยยื่นภายใน
วันที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๒ 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองเอกสารเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา          
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับกา รคัดเลือก  และ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น               
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 

                     /ผู้เสนอราคา... 
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 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการฯ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการฯ จะเปิดซองเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มายื่นซอง  ณ กองบริหาร
จัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในวันทีก่ าหนดในข้อ ๓.๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองเอกสารเสนอ
ราคา  เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง     
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง 
เอกสารเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองเอกสารเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
 ๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

   ๔.๑ ในการเสนอราคาครั้งนี้  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย  การเปรียบเทียบ
ราคา ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด ตรงตามรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work) และเงื่อนไข                
ที่ก าหนด จะชนะการเสนอราคา  
  ๔.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ หรือยื่นหลักฐานเสนอราคา          
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรือเอกสารเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ แล้ว  คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการเท่านั้น 
  ๔.๓ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารเสนอราคา หรือใบหลักฐาน
การรับเอกสารเสนอราคาของกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา    
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ๔.๔ ในการตัดสิน หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  และมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่
ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
           /๔.๕ คณะกรรมการฯ... 
 



                                                                                                                                           
-๔- 

 
 
  ๔.๕ คณะกรรมการฯ ทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น              
ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  ๔.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองเอกสารเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศรายชื่อ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ มีอ านาจ
ที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  และคณะกรรมการฯ             
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองเอกสาร
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองเอกสารเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 ๕.  การส่งมอบงาน 
      กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดการส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามขอบเขต            
การด าเนินงาน (Scope of work) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑  
  
                 ๖.  การเบิกจ่ายเงิน 
            กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง                
โดยมีรายละเอียดตามขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
        ๗.  การท าสัญญาจ้าง 

   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเสนอราคา ต้องมารับใบสั่งซื้อ/จ้าง ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง      

 
 ๘.  อัตราค่าปรับ 
     กรณผีู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (การส่งมอบงาน)    
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ยังไม่ได้
รับมอบงานในงวดนั้น ๆ  และจะยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง หากค่าปรับเกิน ๑๐% ของวงเงินรวมตามใบสั่งซื้อ/จ้าง  

 
   
 
              /๙. ข้อสงวนสิทธิ์... 
 
 



                                                                                                                                           
-๕- 

 
 

๙.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 
      เงินส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล 
ซึ่งจ่ายจากโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภายใต้ความดูแลของธนาคารโลก 
ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  
    ๙.๑  ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายธนาคารโลก เรื่องการทุจริตและ
ฉ้อโกง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑ 
    ๙.๒  ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนดการเสนอราคาของธนาคารโลก และ
ลงนามในหนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ไม่แนบเอกสารฉบับนี้ จะถือว่าไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒  
    ๙.๓  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ๓    
     ๙.๔  กรมโรงงานอุตสาหกรรมตราไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกที่ผู้รับจ้างรายหนึ่ง         
รายใด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น           
เด็ดขาด ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มิได้ 
        ๙.๕  ผลงานที่ผู้ รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้างทั้งหมดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ             
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้น าไปท าซ้ า เผยแพร่ หรือจ าหน่าย จ่ายแจก โดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
     ๙.๖  ผู้เสนอราคา ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่มาท าสัญญา  หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๙.๗  คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมตามเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดใน        
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 
         กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
                                                                                      กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
เอกสารแนบท้าย ๑  

นโยบายธนาคารโลก – การทุจริตและฉอ้โกง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า การจ้างงาน และการจ้างบริการที่ไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาด้วยเงินกู้จาก
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะฟื้นฟูและพัฒนา ( International Bank for Reconstruction and 
Development: IBRD) และเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ( International 
Development Association: IDA) ส าหรับผู้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลก (ประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม 2554) 

 “การทุจริตและฉ้อโกง: 

1.16 ธนาคารโลกมีนโยบายให้ผู้กู้ยืมเงิน (รวมถึงผู้ทีไ่ด้รับประโยชนจ์ากการใช้จ่ายเงนิกู้จากธนาคารโลก) ผู้เข้าร่วม
ประมูลงาน ผู้จัดหาสินคา้ ผู้รับจ้าง และเจ้าหนา้ที่/พนักงาน (ไม่ว่าจะประกาศให้ทราบหรือไมก่็ตาม) ผู้รับจ้างช่วง 
ที่ปรึกษาชว่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดหาบริการ รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในการจัดท า
กระบวนการจัดจา้งและการด าเนินการโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากธนาคารโลก1  
(a) เพื่อประโยชน์ของการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติฯ นี้ ธนาคารโลกก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

(i) “การฉ้อโกง” คือการเสนอ การให้ การรับ การเรียกขอ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สิ่งมีค่าใดๆ 
เพื่อให้มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมกับการกระท าของบุคคลอื่น2  

(ii) “การทุจริต” คือการกระท าใดๆ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ซึ่งรวมถึงการตีความที่บิดเบือน
ซึ่งท าให้เข้าใจผิดหรือพยายามสร้างให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างจงใจหรือไม่ใช้ความระมัดระวัง
เท่าที่ควร เพื่อให้บุคคลใดๆ ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ3”  

(iii) “การสมรู้ร่วมคิด” คือการตกลงระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ที่มีเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม 
โดยรวมถึงการสร้างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการกระท าของบุคคลอื่น4  

(iv) “การบีบบังคับ” คือการกระท าซึ่งเป็นการท าร้าย หรือการขู่ท าร้าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บุคคล
หรือทรัพย์สินของบุคคล เพื่อให้มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการกระท าของบุคคลอื่น5  

(v) “การขัดขวาง” คือ 

(aa) การจงใจท าลาย ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน หรือปกปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ หรือการให้การเป็นเท็จต่อผู้ตรวจสอบเพื่อขัดขวางธนาคารโลกให้ไม่สามารถ
สอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การฉ้อโกง การบีบบังคับ หรือการสมรู้
ร่วมคิด และ/หรือการข่มขู่ การสร้างความเดือดร้อน หรือการขู่กรรโชกบุคคลใดๆ เพื่อ
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือไม่ให้ท าการตรวจสอบต่อไปได้ 
หรือ 

 

                                                 
1  ในบริบทนี้ การกระท าใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมนั้นถือว่ า

เป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม  
2  ส าหรับย่อหน้าย่อยนี้ “บุคคลอื่น” หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก ากับการด าเนินโครงการ โดย 

“เจ้าหน้าที่” นั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลก พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหรือมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดซื้อจัดจ้าง  

3  ส าหรับย่อหน้าย่อยนี้ “บุคคลใดๆ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ ในขณะที่ “ผลประโยชน์” และ “ความรับผิดชอบ” นั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ “การกระท าหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” มีจุดประสงค์ในการสร้างอิทธิพลต่อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินโครงการ 

4  ส าหรับย่อหน้าย่อยนี้ “กลุ่มบุคคล” หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมถึงเจ้าหน้าที่) ซึ่งพยายามท าให้เห็นว่ามี
กระบวนการประกวดราคาโดยไม่ได้มีการแข่งขันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะกระท าโดยตนเองหรือผ่านการกระท าของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการคัดเลือกก็ตาม และยังรวมถึงการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรู้ถึง
ข้อมูลทางด้านราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคาของกันและกันด้วย 

5  ส าหรับย่อหน้าย่อยนี้ “บุคคล” หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก ากับการด าเนินตามสัญญา 



                                                                                                                                           
 
(bb) การกระท าที่มี เป้าหมายเพื่อขัดขวางการตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชีโดย

ธนาคารโลกดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.16(e) 
(b) ธนาคารโลกจะปฏิเสธข้อเสนอที่ชนะการประกวดหากพบว่าผู้ประกวดราคาที่ชนะการประกวด หรือบุคลากร 

เจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาบริการ และ/หรือลูกจ้างของผู้ประกวด
ราคาได้มีการท าทุจริต ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคานั้น ๆ  

(c) ธนาคารโลกจะประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และเรียกคืนเงินกู้ในส่วนที่ถูกจัดสรรให้กับการจัดซื้อ             
จัดจ้างนั้นหากธนาคารโลกพบว่าผู้แทนของผู้กู้ยืมหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเงินกู้
มีการท าทุจริต ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคา หรือในการ
ด าเนินโครงการ โดยผู้กู้ยืมไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ใน
ลักษณะที่เป็นที่พึงพอใจส าหรับธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการไม่แจ้งให้ธนาคารโลกทราบเก่ียวกับสถานการณ์
ทันทีที่ผู้กู้ยืมได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

(d) ธนาคารโลกสามารถก าหนดบทลงโทษบริษัทหรือบุคคลได้ทุกเมื่อ ตามขั้นตอนการลงโทษของ
ธนาคารโลก6  ทั้งยังจะประกาศให้บริษัทหรือบุคคลนั้นไม่มีสิทธิในการ ( i) รับเหมา/รับจ้างในโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก และ (ii) ได้รับการเสนอชื่อ7 โดยอาจถูกประกาศให้ไม่มีสิทธิอย่างไม่มี
ก าหนดหรือในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

(e) ธนาคารโลกจะก าหนดให้มีการระบุข้อความในเอกสารประกวดราคาและในสัญญาการจ้างงานที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินกู้จากธนาคารโลก ให้ผู้ประกวดราคา ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา รวมถึง ผู้รับเหมาช่วง 
ผู้แทน เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ และผู้จัดหาสินค้า ต้องอนุญาตให้ธนาคารโลกสามารถตรวจสอบ
บัญชี และเอกสารที่เก่ียวข้องที่ได้ยื่นประกอบการประกวดราคาและการด าเนินโครงการ รวมถึงการให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งโดยธนาคารโลกตรวจสอบด้วย” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6  บริษัทหรือบุคคลอาจถูกประกาศให้ไม่มีสิทธิในการรับเหมา/รับจ้างในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกเมื่อ ( i) ธนาคารโลกได้

ท าตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีด าแล้วเสร็จตามกระบวนการของธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการขึ้นบัญชีด าร่วมกับองค์กรอื่นตามข้อตกลงระหว่าง
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาต่างๆ และการปฏิบัติตามขั้นต้องการขึ้นบัญชีด าเนื่องจากการทุจริตและ
ฉ้อโกงในการจัดซื้อจัดจ้างของเครือธนาคารโลก และ (ii) เป็นการขึ้นบัญชีด าชั่วคราวหรือการขึ้นบัญชีด าเบื้องต้นระหว่างที่มีการด าเนินการ
ตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีด า ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน Footnote ที่ 14 และย่อหน้าที่ 8 ของภาคผนวก I ของแนวทาง
ปฏิบัตินี้ 

7  ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษา และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า หรือผู้จัดหาบริการที่ถูกเสนอชื่อ (มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามประเภทเอกสารการ
ประกวดราคา) คือผู้ที่ (i) ถูกระบุอยู่ในเอกสารเสนอรายละเอียดเบื้องต้นหรือเอกสารประกอบการประกวดราคาของผู้ประกวดราคา
เนื่องจากมีประสบการณ์หรือความรู้ที่เฉพาะและจ าเป็นซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ประกวดราคาสามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดของการประกวด
ราคาได้ หรือ (ii) ถูกแต่งตั้ง/มอบหมายโดยธนาคารโลก  



                                                                                                                                           
เอกสารแนบท้าย ๒ 

หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเสนอราคา 

 (ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ตามค าแนะน าที่ระบุในวงเล็บและส่งพร้อมกับใบเสนอราคา) 

วันที่ : (ใส่วัน เดือน ปี) 

ชื่อของสัญญา : การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

หมายเลขของสัญญา : DIW-HPMP-TWP-4 

เลขที่หนังสือเชิญเสนอราคา : (ใส่หมายเลข) 

เรียน : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้เสนอราคายอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ : 
๑. ผู้เสนอราคายอมรับข้อก าหนดของกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า           

การเสนอราคาต้องมีหนังสือยินยอมการปฏิบัติตามข้อก าหนดการเสนอราคาแนบท้ายมาด้วย 
๒. ผู้เสนอราคายินยอมให้กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระงับสิทธิการเสนอราคา

ในสัญญาใด ๆ เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือผู้เสนอราคายินยอมช าระเงิน
ค่าปรับร้อยละ ๒ ของราคาตามสัญญา หากผู้เสนอราคาละเมิดข้อก าหนดในรายละเอียดการเสนอราคา 
ภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้  
ก) ผู้เสนอราคายกเลิกการเสนอราคา เมื่อยื่นใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว 
ข) ผู้เสนอราคาไม่ยอมรับข้อผิดพลาดด้านราคาที่เกิดข้ึนตามข้อก าหนดในรายละเอียดการเสนอราคา 
ค) ผู้เสนอราคาปฏิเสธการลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ง) ผู้เสนอราคาฝ่าฝืนข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา 

๑. หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้เสนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ โดย (๑) ผู้เสนอราคา 
ได้รับแจ้งจากกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าผู้เสนอราคาไม่ได้รับการ
คัดเลือก หรือ (๒) ๖๐ วัน นบัจากวันที่เปิดเอกสารเสนอราคา ส าหรับกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับคัดเลือก 
และได้ลงนามในสัญญาแล้ว หนังสือยินยอมฉบับนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

๒. หากผู้เสนอราคา เป็นบริษัทฯ ร่วมทุน (Joint Venture) การเสนอราคา และหนังสือยินยอมฯ            
ต้องจัดท าในนามของบริษัทฯ ร่วมทุน หรือหากเป็นบริษัทฯ ร่วมทุนท่ียังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้อง            
ตามกฎหมาย การเสนอราคา และหนังสือยินยอมฯ จะต้องจัดท าในนามของหุ้นส่วนทั้งหมดของ            
บริษัทฯ  ร่วมทุน  
 

ลงชื่อ (ลายเซ็นของผู้มีอ านาจลงนาม) 
ชื่อและนามสกุล (ชื่อและนามสกุลของผู้มีอ านาจลงนาม ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง (ต าแหน่งของผู้มีอ านาจลงนาม) 

ลงชื่อ (ลายเซ็นของผู้รับมอบอ านาจในการเสนอราคา) 
ชื่อและนามสกุล (ชื่อและนามสกุลของผู้รับมอบอ านาจในการเสนอราคา ตัวบรรจง) 
วัน เดือน ปี  
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ใบเสนอราคา 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดการเสนอราคาสินค้า 
 
ชื่อโครงการ:  โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) 
รายละเอียดของกิจกรรม:  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ประจ าปี ๒๕๖๑ 
เลขที่อ้างอิง:  DIW-HPMP-TWP-4 
เลขที่หนังสือเชิญเสนอราคาและวันที่:  ............................................................................................................  
ผู้ซือ้:  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1. ราคาและตารางรายการ  
 
รายการ รายละเอียด  หน่วย จ านวน ราคา

ต่อ
หน่วย 

รวมราคา สถานที่
จัดส่ง 

ก าหนด 
เวลาส่ง
สินค้า 

      
  

   
 

  
  

 ภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่น ๆ) 
 

  

 ราคารวม   

 หมายเหตุ ในกรณีทีเ่กิดความแตกต่างระหว่าง ราคาต่อหน่วยและ ราคารวม ให้ใช้ราคาต่อหน่วย 

2.  ราคาที่เสนอต้องคงที่ : ราคาที่เสนอข้างต้นจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันเปิดซองเอกสารเสนอ   
     ราคาและไม่สามารถมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ตามข้อก าหนดในระยะการปฏิบัติงานตามสัญญา  

3.  ระยะเวลาการส ่งมอบงาน : การส่งมอบงานจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบงานตามทีก่ าหนดไว้ในขอบเขต 
     การด าเนินงาน (Scope of work)   

4.  การช าระเงิน : ผู้จ้างจะช าระเงินตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work)  

5.  การตรวจรับงาน : เมื่อผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามขอบเขตการด าเนินงาน (Scope of work)    
     และเอกสารด้านเทคนิค หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคานี้ คณะกรรมการตรวจรับจะ               
     ลงนามในใบตรวจรับ      

6.  รายละเอียดทางเทคนิค : ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่ารายละเอียดกิจกรรมที่เสนอเป็นไปตามขอบเขตการ 
     ด าเนินงาน (Scope of work) ที่ผู้จ้างต้องการ (ในกรณีที่มีความแตกต่างให้ผู้เสนอ ซึ่งความแตกต่างนั้นไม่ต่ า 
     กว่าขอบเขตการด าเนินงานที่ผู้จ้างต้องการ ให้ผู้เสนอราคาระบุรายละเอียดของความแตกต่างทั้งหมด) 
 
ลายเซ็นของผู้เสนอราคา ____________________________________________________ 
ชื่อและนามสกุลของผู้เสนอราคา (ตัวบรรจง)  _____________________________________ 
ที่อยู่บริษัท ______________________________________________________________ 
วันที่  __________________________________________________________________ 



                                                                                                                                           
เอกสารแนบทางเทคนิค   

 
 


