
 

 

   
 

 

ประกาศ 
   เรื่อง จัดจางการประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพประจาํป ๒๕๖๑ 

 
 

  กลุมอนุรักษโอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค
จะจัดจางการประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพประจําป ๒๕๖๑  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดการเสนอราคา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  กําหนดยื่นเอกสารภายในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ฝายบริหารทั่วไป 
ช้ัน ๕ หอง ๕๑๒ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที ่๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ และกําหนดเปดซองเอกสารในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น.  
เปนตนไป  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายนพดล  โกวะประดิษฐ เจาหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล 
กลุมอนุรักษโอโซน โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ และดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซต 
http://www.industry.go.th หรือ http://www.diw.go.th หรือ http://php.diw.go.th/haz/ หรือ 
http://www.ozonediw.org 

   
 

   

       
 
       

 









 
 รายละเอียดการเสนอราคา 

จัดจางการประชาสัมพันธผานสื่อหนังสอืพิมพ ประจําป ๒๕๖๑  
เลขที่อางองิ DIW-HPMP-TWP-8 

 

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงคจะจัดจางการ
ประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพ ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังน้ี  
  
 ๑. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
     ๑.๑  เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับ          
งานจาง รวมทั้งเปนผูมีประสบการณในการทํางานดังกลาว ไมนอยกวา ๑ ป โดยแนบหลักฐานการจางงาน และ
สงมอบงานเรียบรอย ภายใน ๑ ปที่ผานมา ไมนอยกวาสองสัญญา ซึ่งมูลคาของแตละสัญญาไมนอยกวา ๕๐% 
ของจํานวนวงเงินการประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพ ประจําป ๒๕๖๑    
      ๑.๒   เปนนิติบุคคลตองจดทะเบียนประกอบกิจการมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และมีทุนจดทะเบียน
ไมนอยกวา ๑ ลานบาท 

   ๑.๓  ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ ที่ไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   ๑.๔  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอรายอื่น ณ วันที่ไดรับหนังสือเชิญชวนให
เขาย่ืนขอเสนอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือไมเปนผูกระทําการอันขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

   ๑.๕  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจมีการปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย    
เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

   ๑.๖  ตองดําเนินงานในนามของผูรับจางซึ่งลงนามในสัญญาจางฯ กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเทาน้ัน 

 
 ๒. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     ๒.๑  หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     ๒.๒  บริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัดมหาชน ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     ๒.๓  เอกสารอื่น ๆ เชน สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมวัตถุประสงคทุกหนา สําเนา          
ใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประชาชนผูมีอํานาจในบริษัท พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง   
  ๒.๔  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวตามขางตน 
  ๒.๕  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู เสนอราคา            
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 
 
                       /๒.๖ ใบเสนอราคา... 
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  ๒.๖  ใบเสนอราคาตองแสดงรายละเอียดรายการ และจํานวนเงินของแตละรายการ 
  ๒.๗ หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามขอกําหนดการเสนอราคา ผูเสนอราคาตองลงนามใน
เอกสารฉบับน้ี หากผูเสนอราคาไมแนบเอกสารฉบับน้ี จะถือวาไมปฏิบัติตามขอกําหนด  
  ๒.๘ เอกสารทางดานเทคนิค ตองประกอบดวย ผลงาน และประสบการณที่เกี่ยวของ 
แผนการดําเนินงาน และรายละเอียด พรอมกําหนดกรอบระยะเวลา 
 
 ๓. การเสนอราคา 
  ๓.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคา และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ช่ือผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ หรือ
แกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) 
กํากับไวดวยทุกแหง 
  ๓.๒  ผู เสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว             
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  (คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบให
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  ราคาท่ีเสนอใหคิดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗% 

  ราคาที่เสนอจะตองเสนอ  กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน  นับจากวันเปดซอง        
เอกสารเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอน
การเสนอราคามิได 
     ๓.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจาก                        
วันลงนามในสัญญาจาง 
  ๓.๔  กอนย่ืนซองเอกสารเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรายละเอยีด ใหถ่ีถวนและเขาใจ
เอกสารทั้งหมดกอนที่จะตกลงย่ืนซอง 
  ๓.๕  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองเอกสารเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยแลว  ระบุไวที่
หนาซองวา “เอกสารเสนอราคาการประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพ ประจําป ๒๕๖๑” โดยยื่นภายในวันท่ี                    
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ฝายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ช้ัน ๕ หอง ๕๑๒ 

  เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว  จะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการจดัซื้อ/จาง กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองเอกสารเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  และคณะกรรมการฯ  เช่ือวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคา          
รายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายน้ัน เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน               
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

 

                     /ผูเสนอราคา... 



                                                                                                                                           

-๓- 
 
   
 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผู เสนอราคา  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากคณะกรรมการฯ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

 คณะกรรมการฯ จะเปดซองเอกสารเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มาย่ืนซอง  ณ กองบริหาร
จัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในวันท่ีกําหนดในขอ ๓.๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป   

 การย่ืนอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองเอกสารเสนอ
ราคา  เวนแตปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง     
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง 
เอกสารเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองเอกสารเสนอราคาดังกลาวได 

 
 ๔. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

   ๔.๑ ในการเสนอราคาครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินดวย  การเปรียบเทียบ
ราคา ผูที่เสนอราคาตํ่าสุด ตรงตามรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of work) และเงื่อนไข                
ที่กําหนด จะชนะการเสนอราคา  
  ๔.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๑ หรือย่ืนหลักฐานเสนอราคา          
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๒ หรือเอกสารเสนอราคาไมถูกตองตามขอ ๓ แลว  คณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในสวนที่มิใชสาระสาํคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
ราชการเทาน้ัน 
  ๔.๓ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 

         (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารเสนอราคา หรือใบหลักฐาน
การรับเอกสารเสนอราคาของกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา    
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
        (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลาย
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  ๔.๔ ในการตัดสิน หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการฯ มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจง
ขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  และมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 
 
           /๔.๕ คณะกรรมการฯ... 
 



                                                                                                                                           

-๔- 
 
 
  ๔.๕ คณะกรรมการฯ ทรงไว ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งคณะกรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปน              
ผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน เสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ๔.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองเอกสารเสนอราคาวา ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศรายช่ือ 
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ มีอํานาจ
ที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ  และคณะกรรมการฯ             
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 ในกรณีน้ีหากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองเอกสาร
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองเอกสารเสนอราคาดังกลาวได 
 
 ๕.  การสงมอบงาน 
      กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดการสงมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามขอบเขต            
การดําเนินงาน (Scope of work) การประชาสัมพันธผานสื่อหนังสือพิมพ ประจําป ๒๕๖๑  
   
                 ๖.  การเบิกจายเงิน 
           กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจายเงนิคาจางเปนงวด นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง โดยมี
รายละเอยีดตามขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of work) การประชาสมัพนัธผานสื่อหนังสอืพมิพ ประจําป ๒๕๖๑ 

 
        ๗.  การทําสัญญาจาง 

   ผูที่ไดรับการคัดเลือกในการเสนอราคา ตองมารับใบสั่งซื้อ/จาง ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง      

 
 ๘.  อัตราคาปรับ 
     กรณีผูรับจางไมสามารถดําเนินงานใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด (การสงมอบงาน)    
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะคิดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจางตามสัญญาจางทียั่งไมได
รับมอบงานในงวดน้ัน ๆ  และจะยกเลกิใบสัง่ซื้อ/จาง หากคาปรับเกิน ๑๐% ของวงเงินรวมตามใบสั่งซือ้/จาง  

 
  ๙.  ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 
    เงินสําหรับการจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินชวยเหลือจากกองทุนพหุภาคีภายใตพิธีสารมอนทรีออล 
ซึ่งจายจากโครงการลดและเลิกใชสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (HCFCs) ภายใตความดูแลของธนาคารโลก 
ผูเสนอราคาตองรับทราบและปฏิบัติตามขอกําหนด ดังน้ี  
 
              /๙.๑ ผูเสนอราคา... 



                                                                                                                                           

-๕- 
 
 

    ๙.๑  ผูเสนอราคาตองรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายธนาคารโลก เรื่องการทุจริตและ
ฉอโกง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ๑ 
    ๙.๒  ผูเสนอราคาตองรับทราบและปฏิบัติตามขอกําหนดการเสนอราคาของธนาคารโลก และ
ลงนามในหนังสือยินยอมการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว ผูเสนอราคาที่ไมแนบเอกสารฉบับน้ี จะถือวาไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย ๒  
    ๙.๓  ผู เสนอราคาตองจัดทําใบเสนอราคาตามแบบฟอรมที่กําหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย ๓    
     ๙.๔  กรมโรงงานอุตสาหกรรมตราไวซึ่งสิทธิที่จะไมพิจารณาคัดเลือกที่ผูรับจางรายหน่ึง         
รายใด ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน           
เด็ดขาด ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น มิได 
        ๙.๕  ผลงานที่ผู รับจางดําเนินการตามสัญญาจางทั้ งหมดให ถือเปนลิขสิท ธ์ิของ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแตเพียงผูเดียว หามมิใหนําไปทําซ้ํา เผยแพร หรือจําหนาย จายแจก โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
     ๙.๖  ผูเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกแลวไมมาทําสัญญา  หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๙.๗  คณะกรรมการฯ สงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมตามเงือ่นไข  หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 
 
         กองบริหารจัดการวัตถุอนัตราย 
                                                                                      กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           

เอกสารแนบทาย ๑  

นโยบายธนาคารโลก – การทุจริตและฉอโกง 

แนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดซ้ือจัดจางสินคา การจางงาน และการจางบริการท่ีไมใชการจางท่ีปรึกษาดวยเงินกูจาก

ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะฟนฟูและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and 

Development: IBRD) และเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ( International 

Development Association: IDA) สําหรับผูกูยืมเงินจากธนาคารโลก (ประกาศใชเม่ือเดือนมกราคม 2554) 

 “การทุจริตและฉอโกง: 

1.16 ธนาคารโลกมีนโยบายใหผูกูยืมเงิน (รวมถึงผูท่ีไดรับประโยชนจากการใชจายเงินกูจากธนาคารโลก) ผูเขารวม
ประมูลงาน ผูจัดหาสินคา ผูรับจาง และเจาหนาท่ี/พนักงาน (ไมวาจะประกาศใหทราบหรือไมก็ตาม) ผูรับจางชวง 
ท่ีปรึกษาชวง ผูใหบริการ หรือผูจัดหาบริการ รวมถงึบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีมาตรฐานจริยธรรมสูงสดุในการจัดทํา
กระบวนการจัดจางและการดําเนินการโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก1  
(a) เพ่ือประโยชนของการบังคบัใชแนวทางปฏิบัติฯ น้ี ธนาคารโลกกําหนดนิยามท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 

(i) “การฉอโกง” คือการเสนอ การให การรับ การเรียกขอ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม สิ่งมีคาใดๆ 
เพ่ือใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมกับการกระทําของบุคคลอ่ืน2  

(ii) “การทุจริต” คือการกระทําใดๆ หรือการละเวนการปฏบิัติหนาท่ีใดๆ ซ่ึงรวมถึงการตีความท่ีบิดเบือน
ซ่ึงทําใหเขาใจผิดหรือพยายามสรางใหเกิดความเขาใจผิด อยางจงใจหรือไมใชความระมัดระวัง
เทาท่ีควร เพ่ือใหบุคคลใดๆ ไดรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ หรือหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ3”  

(iii) “การสมรูรวมคิด” คือการตกลงระหวางกลุมบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ท่ีมีเปาหมายท่ีไมเหมาะสม 
โดยรวมถึงการสรางอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอการกระทําของบุคคลอ่ืน4  

(iv) “การบีบบังคับ” คือการกระทําซ่ึงเปนการทําราย หรือการขูทําราย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม บุคคล
หรือทรัพยสินของบุคคล เพ่ือใหมีอิทธิพลท่ีไมเหมาะสมตอการกระทําของบุคคลอ่ืน5  

(v) “การขัดขวาง” คือ 

(aa) การจงใจทําลาย ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน หรือปกปดหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบ หรือการใหการเปนเท็จตอผูตรวจสอบเพ่ือขัดขวางธนาคารโลกใหไมสามารถ
สอบสวนขอกลาวหาท่ีเก่ียวของกับการทุจริต การฉอโกง การบีบบังคับ หรือการสมรู
รวมคิด และ/หรือการขมขู การสรางความเดือดรอน หรือการขูกรรโชกบุคคลใดๆ เพ่ือ
ไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ หรือไมใหทําการตรวจสอบตอไปได 
หรือ 

 

                                                
1
  ในบริบทนี้ การกระทําใดๆ ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการจัดซื้อจัดจางหรือการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบท่ีไมเปนธรรมนั้นถือวา

เปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม  
2
  สําหรับยอหนายอยนี้ “บุคคลอ่ืน” หมายถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางหรือการกํากับการดําเนินโครงการ โดย 

“เจาหนาท่ี” นั้นรวมถึงเจาหนาท่ีของธนาคารโลก พนักงาน/ลูกจางขององคกรท่ีมีหนาท่ีจัดซื้อจัดจางหรือมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง
ของการจัดซื้อจัดจาง  

3
  สําหรับยอหนายอยนี้ “บุคคลใดๆ” หมายถึง เจาหนาท่ี ในขณะท่ี “ผลประโยชน” และ “ความรับผิดชอบ” นั้นเก่ียวของกับกระบวนการ

จัดซื้อจัดจางหรือการดําเนินโครงการ ท้ังนี้ “การกระทําหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี” มีจุดประสงคในการสรางอิทธิพลตอ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางหรือการดําเนินโครงการ 

4
  สําหรับยอหนายอยนี้ “กลุมบุคคล” หมายถึง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง (รวมถึงเจาหนาท่ี) ซึ่งพยายามทําใหเห็นวามี

กระบวนการประกวดราคาโดยไมไดมีการแขงขันอยางแทจริง ไมวาจะกระทําโดยตนเองหรือผานการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีไมไดมีสวนรวม
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและกระบวนการคัดเลือกก็ตาม และยังรวมถึงการท่ีผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางรับรูถึง
ขอมูลทางดานราคาและเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจาง/การประกวดราคาของกันและกันดวย 

5
  สําหรับยอหนายอยนี้ “บุคคล” หมายถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางหรือการกํากับการดําเนินตามสัญญา 



                                                                                                                                           
 
(bb) การกระทําท่ีมีเปาหมายเพ่ือขัดขวางการตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชีโดย

ธนาคารโลกดังท่ีกําหนดไวในขอ 1.16(e) 
(b) ธนาคารโลกจะปฏิเสธขอเสนอท่ีชนะการประกวดหากพบวาผูประกวดราคาท่ีชนะการประกวด หรือบุคลากร 

เจาหนาท่ี/พนักงาน ผูรับจางชวง ท่ีปรึกษาชวง ผูใหบริการ ผูจัดหาบริการ และ/หรือลูกจางของผูประกวด
ราคาไดมีการทําทุจริต ฉอโกง สมรูรวมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคาน้ัน ๆ  

(c) ธนาคารโลกจะประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง และเรียกคืนเงินกูในสวนท่ีถูกจัดสรรใหกับการจัดซ้ือ             
จัดจางน้ันหากธนาคารโลกพบวาผูแทนของผูกูยืมหรือผูท่ีไดรับผลประโยชนจากสวนหน่ึงสวนใดของเงินกู
มีการทําทุจริต ฉอโกง สมรูรวมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคา หรือในการ
ดําเนินโครงการ โดยผูกูยืมไมไดมีการดําเนินการอยางเหมาะสมและทันทวงทีเพ่ือแกไขสถานการณใน
ลักษณะท่ีเปนท่ีพึงพอใจสําหรับธนาคารโลก ซ่ึงรวมถึงการไมแจงใหธนาคารโลกทราบเก่ียวกับสถานการณ
ทันทีท่ีผูกูยืมไดรับรูขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 

(d) ธนาคารโลกสามารถกําหนดบทลงโทษบริษัทหรือบุคคลไดทุกเม่ือ ตามขั้นตอนการลงโทษของ
ธนาคารโลก6  ท้ังยังจะประกาศใหบริษัทหรือบุคคลน้ันไมมีสิทธิในการ (i) รับเหมา/รับจางในโครงการท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก และ (ii) ไดรับการเสนอชื่อ7 โดยอาจถูกประกาศใหไมมีสิทธิอยางไมมี
กําหนดหรือในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได 

(e) ธนาคารโลกจะกําหนดใหมีการระบุขอความในเอกสารประกวดราคาและในสัญญาการจางงานท่ีไดรับการ
สนับสนุนเงินกูจากธนาคารโลก ใหผูประกวดราคา ผูใหบริการ และผูรับเหมา รวมถึง ผูรับเหมาชวง 
ผูแทน เจาหนาท่ี ท่ีปรึกษา ผูใหบริการ และผูจัดหาสินคา ตองอนุญาตใหธนาคารโลกสามารถตรวจสอบ
บัญชี และเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีไดยื่นประกอบการประกวดราคาและการดําเนินโครงการ รวมถึงการใหผูท่ี
ไดรับแตงตั้งโดยธนาคารโลกตรวจสอบดวย” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
  บริษัทหรือบุคคลอาจถูกประกาศใหไมมีสิทธิในการรับเหมา/รับจางในโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกเมื่อ (i) ธนาคารโลกได

ทําตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีดําแลวเสร็จตามกระบวนการของธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการขึ้นบัญชีดํารวมกับองคกรอ่ืนตามขอตกลงระหวาง
สถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพ่ือการพัฒนาตางๆ และการปฏิบัติตามขั้นตองการขึ้นบัญชีดําเนื่องจากการทุจริตและ
ฉอโกงในการจัดซื้อจัดจางของเครือธนาคารโลก และ (ii) เปนการขึ้นบัญชีดําชั่วคราวหรือการขึ้นบัญชีดําเบ้ืองตนระหวางท่ีมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีดํา ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน Footnote ท่ี 14 และยอหนาท่ี 8 ของภาคผนวก I ของแนวทาง
ปฏิบัตินี ้

7
  ผูรับเหมาชวง ท่ีปรึกษา และผูผลิตหรือผูจัดหาสินคา หรือผูจัดหาบริการท่ีถูกเสนอชื่อ (มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามประเภทเอกสารการ

ประกวดราคา) คือผูท่ี (i) ถูกระบุอยูในเอกสารเสนอรายละเอียดเบ้ืองตนหรือเอกสารประกอบการประกวดราคาของผูประกวดราคา
เนื่องจากมีประสบการณหรือความรูท่ีเฉพาะและจําเปนซึ่งมีสวนชวยใหผูประกวดราคาสามารถตอบสนองตอขอกําหนดของการประกวด
ราคาได หรือ (ii) ถูกแตงต้ัง/มอบหมายโดยธนาคารโลก  



                                                                                                                                           

เอกสารแนบทาย ๒ 

หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามขอกําหนดการเสนอราคา 

 (ผูเขารวมเสนอราคาตองกรอกแบบฟอรมน้ีตามคําแนะนําที่ระบุในวงเล็บและสงพรอมกบัใบเสนอราคา) 

วันที่ : (ใสวัน เดือน ป) 

รายละเอยีดของกจิกรรม : การประชาสมัพนัธผานสื่อหนังสือพมิพประจําป ๒๕๖๑ 

เลขที่อางอิง : DIW-HPMP-TWP-8 

เลขทีห่นังสือเชิญเสนอราคา : (ใสหมายเลข) 

เรียน : กองบรหิารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผูเสนอราคายอมรบัเงื่อนไขดังตอไปน้ี : 
๑. ผูเสนอราคายอมรบัขอกําหนดของกองบริหารจัดการวัตถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมวา           

การเสนอราคาตองมหีนังสือยินยอมการปฏิบัติตามขอกําหนดการเสนอราคาแนบทายมาดวย 

๒. ผูเสนอราคายินยอมใหกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระงับสิทธิการเสนอราคา

ในสัญญาใด ๆ เปนระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่ลงนามในสญัญา หรอืผูเสนอราคายินยอมชําระเงิน

คาปรับรอยละ ๒ ของราคาตามสญัญา หากผูเสนอราคาละเมิดขอกําหนดในรายละเอียดการเสนอราคา 

ภายใตเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง หรือทั้งหมด ดังตอไปน้ี  

ก) ผูเสนอราคายกเลกิการเสนอราคา เมือ่ย่ืนใบเสนอราคาเรียบรอยแลว 

ข) ผูเสนอราคาไมยอมรบัขอผดิพลาดดานราคาทีเ่กิดข้ึนตามขอกําหนดในรายละเอียดการเสนอราคา 

ค) ผูเสนอราคาปฏิเสธการลงนามในสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนด หลังจากที่ไดรับการคัดเลือกแลว 

ง) ผูเสนอราคาฝาฝนขอกําหนดขอใดขอหน่ึงในสญัญา 

๓. หนังสือยินยอมฉบับน้ี จะสิ้นสุดลง เมื่อผูเสนอราคาไมไดรับการคัดเลือกในครัง้น้ี โดย (๑) ผูเสนอราคา 

ไดรับแจงจากกองบรหิารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอตุสาหกรรม วาผูเสนอราคาไมไดรบัการ

คัดเลือก หรือ (๒) ๖๐ วัน นับจากวันที่เปดเอกสารเสนอราคา สําหรับกรณีทีผู่เสนอราคาไดรับคัดเลือก 

และไดลงนามในสญัญาแลว หนังสือยินยอมฉบบัน้ี จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน

แลวเสร็จ 

๔. หากผูเสนอราคา เปนบริษัทฯ รวมทุน (Joint Venture) การเสนอราคา และหนังสือยินยอมฯ            

ตองจัดทําในนามของบริษัทฯ รวมทุน หรือหากเปนบริษัทฯ รวมทุนที่ยังไมไดจดทะเบียนถูกตอง            

ตามกฎหมาย การเสนอราคา และหนังสือยินยอมฯ จะตองจัดทําในนามของหุนสวนทัง้หมดของ            

บริษัทฯ รวมทุน  

 
ลงช่ือ (ลายเซ็นของผูมีอํานาจลงนาม) 
ช่ือและนามสกุล (ช่ือและนามสกลุของผูมีอํานาจลงนาม ตัวบรรจง) 
ตําแหนง (ตําแหนงของผูมีอํานาจลงนาม) 

ลงช่ือ (ลายเซ็นของผูรับมอบอํานาจในการเสนอราคา) 
ช่ือและนามสกุล (ช่ือและนามสกลุของผูรบัมอบอํานาจในการเสนอราคา ตัวบรรจง) 
วัน เดือน ป  
 



                                                                                                                                           

เอกสารแนบทาย ๓ 

ใบเสนอราคา 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดการเสนอราคาสินคา 
 

ชื่อโครงการ:  โครงการลดและเลิกใชสารไฮโดรคลอโรฟลอูอโรคารบอน (HCFCs) 
รายละเอียดของกิจกรรม:  การประชาสัมพันธผานสื่อหนังสอืพิมพ ประจําป ๒๕๖๑  
เลขท่ีอางอิง:  DIW-HPMP-TWP-8 
เลขท่ีหนังสือเชิญเสนอราคาและวันท่ี:  ............................................................................................................ 
ผูซือ้:  กองบรหิารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1. ราคาและตารางรายการ  
 
รายการ รายละเอียด  หนวย จํานวน ราคา

ตอ
หนวย 

รวมราคา สถานที่
จัดสง 

กําหนด 
เวลาสง
สินคา 

      
  

   
 

  
  

 ภาษี (ภาษีมูลคาเพิ่ม และอ่ืน ๆ) 
 

  

 ราคารวม   

 หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดความแตกตางระหวาง ราคาตอหนวยและ ราคารวม ใหใชราคาตอหนวย 

2.  ราคาท่ีเสนอตองคงท่ี : ราคาที่เสนอขางตนจะตองยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับจากวันเปดซองเอกสารเสนอ   
     ราคาและไมสามารถมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ตามขอกําหนดในระยะการปฏิบัติงานตามสญัญา  

3.  ระยะเวลาการส งมอบงาน : การสงมอบงานจะตองถูกตอง ครบถวน และสงมอบงานตามที่กําหนดไวในขอบเขต 
     การดําเนินงาน (Scope of work)   

4.  การชาํระเงิน : ผูจางจะชําระเงินตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of work)  

5.  การตรวจรับงาน : เมื่อผานการตรวจรบัเรียบรอยแลวตามขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of work)    
     และเอกสารดานเทคนิค หรือขอมลูอื่น ๆ ที่แนบมาพรอมกับใบเสนอราคาน้ี คณะกรรมการตรวจรับจะ               
     ลงนามในใบตรวจรับ      

6.  รายละเอียดทางเทคนิค : ผูเสนอราคาตองรบัรองวารายละเอียดกิจกรรมทีเ่สนอเปนไปตามขอบเขตการ 
     ดําเนินงาน (Scope of work) ที่ผูจางตองการ (ในกรณีทีม่ีความแตกตางใหผูเสนอ ซึ่งความแตกตางน้ันไมตํ่า 
     กวาขอบเขตการดําเนินงานที่ผูจางตองการ ใหผูเสนอราคาระบุรายละเอียดของความแตกตางทั้งหมด) 
 
ลายเซ็นของผูเสนอราคา ____________________________________________________ 
ช่ือและนามสกุลของผูเสนอราคา (ตัวบรรจง)  _____________________________________ 
ที่อยูบริษัท ______________________________________________________________ 
วันที่  __________________________________________________________________ 



                                                                                                                                           

เอกสารแนบทางเทคนิค   
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