
ประกาศ 
เรื่อง เชิญเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม 

ช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้ 
สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะท่ี ๒ โดยใช้บัตรก านัล (Voucher) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะคัดเลือก 
ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมช่างติดตั้ งและซ่อมบ ารุ ง เครื่องปรับอากาศ  
ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๒ ในการจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม จ านวน ๗๒ ชุด ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม จ านวน ๑๒ ศูนย์ ในสังกัดกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ านวน ๖ ศูนย์ และในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ 
ในระบบบัตรก านัล (Voucher Scheme) โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์  ๑ ชุด ประกอบด้วย ๒๔ รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 ก าหนดการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและวิธีการใช้บัตรก านัลให้แก่ผู้ เสนอราคา
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  

 ก าหนดยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง ๕๐๔ 
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และก าหนดเปิดซองเอกสารในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวอธิชา อยู่อินทร์ กลุ่มอนุรักษ์โอโซน โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๘ หรือ ๐๘ ๑๕๗๘ ๑๓๘๑ 
ในวันและเวลาราชการ และ ozone.thai@diw.mail.go.th หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม https://www.diw.go.th/webdiw และเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน http://www.ozonediw.org 
 
 
   



รายละเอียดเอกสารเชิญเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับ 
การฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้ 

สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะท่ี ๒  
เลขที่อ้างอิง DIW-HPMP-C2-G1 

  ประเทศไทย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่าจากคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ผ่านธนาคารโลกเป็นหน่วยงานด าเนินการ (Implementing 
Agency) เพ่ือด าเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๒ (HCFCs Phase-out 
Management Plan: HPMP)  
 การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ
เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
ในการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ดีในการซ่อมบ ารุง 
โดยการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมนั้นมี จ านวนทั้งสิ้น ๗๒ ชุด เพ่ือมอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม 
จ านวน ๑๒ ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ๖ ศูนย์ และศูนย์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ การจัดหาจะใช้ระบบก านัล (Voucher Scheme) โดยเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๒๔ รายการ ดังนี้ 
 ๑.  เครื่องสุญญากาศ (Vacuum Pump) 
 ๒.  ชุดบานแฟร์ท่อทองแดง ชนิดลูกเบี้ยว ชนิด Auto - Free  
 ๓.  ชุดเกจแมนิโฟลด์ (Manifold gauge) พร้อมบอลวาล์ว ๓ ตัว 
 ๔.  ชุดดัดท่อ  
 ๕.  เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล 
 ๖.  ชุดประแจปอนด์ (Torque Wrench) 
 ๗.  ชุดเชื่อมบัดกรีสนาม ขนาด ๑.๕ คิว 
 ๘.  ถังไนโตรเจนพร้อมเกจปรับแรงดัน (Cylinder Regulators single stage with 2 gauges) 
 ๙.  ตัวตอกขยายท่อทองแดง 
 ๑๐.  คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง 
 ๑๑.  ชดุฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดติดผนงั ขนาดท าความเย็น ๙,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง 
 ๑๒.  ตู้จ่ายไฟฟ้า 
 ๑๓.  ชุดสว่านไฟฟ้า  
 ๑๔.  เมกะโอห์มมิเตอร์ 
 ๑๕.  เครื่องตรวจหารอยรั่วสารท าความเย็น 
 ๑๖.  เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบตัวเลข 
 ๑๗.  แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) 
 ๑๘.  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
 ๑๙.  รีมเมอร์ 
 ๒๐.  แท่นติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
 ๒๑.  โรลเก็บสายไฟยาว ๓๐ เมตร 
  ๒๒.  ปลั๊กพ่วง ปลั๊กสามขา เต้ารับสามขา จ านวน ๒ ช่อง 
 ๒๓.  แว่นตาเชื่อมแก๊ส เลนส์ ๒ ชั้น 
 ๒๔.  ถุงมือเชื่อมอาร์กอน ๑๒ นิ้ว 

 

การคัดเลือก… 
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 การคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์นี้ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือสัญญาว่าผู้จัดจ าหน่าย
จะได้ขายเครื่องมือ/อุปกรณ์เป็นจ านวนเท่าใด หากแต่เป็นการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
คุณสมบัติของผู้จัดจ าหน่าย (Qualifications) และสามารถจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เป็นไปตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เพ่ือมาเข้าร่วมโครงการ โดยจ านวนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผู้จัดจ าหน่ายจะ
ขายได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของศูนย์ฝึกอบรมภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ว่าจะแลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับการคัดเลือก
รายใดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จะจัดหาภายใต้โครงการนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามเอกสารแนบท้าย ๑ 
โดยมรีายละเอียดข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผู้จัดจ าหน่าย (Qualifications)  
 ผู้เสนอราคาที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้จัดจ าหน่าย (Qualifications) ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และส่งส าเนา

ทะเบียนบริษัทที่แสดงว่าตนประกอบกิจการจ าหน่ายชิ้นส่วน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เครื่องท าความเย็นทุกชนิด และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท รวมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ในการท างานดังกล่าว และแนบหลักฐานการขายสินค้า และ ส่งมอบสินค้าเรียบร้อย ภายใน ๕ ปีที่ผ่านมา 
ไม่น้อยกว่า ๒ สัญญา ซึ่งมูลค่าของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า ๕๐% ของวงเงินการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์
ส าหรับการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้
สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ ๒ นี้ 

1.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาสุทธิครบทั้ง ๒๔ รายการเป็น “ชุดเดียว” ไม่ว่าในกรณีใด 
ผู้เสนอราคาทีไ่ม่เสนอราคาส าหรับรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ครบทั้ง ๒๔ รายการ การเสนอราคานั้นจะไม่ได้รับ
การพิจารณา 

1.3 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้อง
แนบหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าได้แต่งตั้งให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์นั้น ๆ หรือ
แนบตามแบบฟอร์ม "Letter of Manufacturer’s Authorization" รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔ 

1.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีลักษณะวงเงิน
ต่อชุดใกล้เคียงกันได้ขายไปแล้วอย่างน้อย ๒ สัญญา ส าหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และยินดีร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติม รวมถึงรายละเอียดของลูกค้า ผู้ติดต่อ สถานที่ ประเภทของสินค้าที่จัดหา 

1.5 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาสินค้าจากผู้ผลิตที่ มีประสบการณ์การผลิตเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าวหรือที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย ๕ ปี  

1.6 ผู้เสนอราคาต้องมีส านักงานที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือมีตัวแทนในพ้ืนที่ 
ในประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใด ผู้เสนอราคาจะต้องมีทีมเทคนิคในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ บริการหลังการขาย 
และภาระผูกพันในการจัดหาอะไหล่ พร้อมรายชื่อและวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากร
ในทีมบริการหลังการขาย พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของทีมงาน และต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกคน 

1.7 หากจ าเป็น กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจขอให้ผู้ เสนอราคาท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่เสนอ ในการร้องขอนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาในการเตรียม
เครื่องมือ/อุปกรณ์ส าหรับการสาธิตอย่างทันท่วงที หากมีการขอสาธิต โดยจะพิจารณาเฉพาะเครื่องมือ/
อุปกรณ์ท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเพ่ือให้ตรงตามข้อก าหนด 

๒.  หลักฐาน… 
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๒.  หลักฐานการเสนอราคา  
 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง และยื่นเสนอราคาของเครื่องมือ/

อุปกรณ์ต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย โดยแยกยื่นเป็นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และซองข้อเสนอ
ด้านราคา จ านวนอย่างละ ๕ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และส าเนา ๔ ชุด) โดยซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอ
ด้านราคา มีรายละเอียดดังนี้  

 ๒.๑  ซองข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
ดังต่อไปนี้  

  ๒.๑.๑  รายละเอียดสรุปคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคา 
จะเสนอขาย โดยรายละเอียดดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และครบถ้วน
ตามท่ีก าหนด 

   ๒.๑.๒  แคตตาล็อกและ/หรือ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) 
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ผู้เสนอราคาได้เสนอขายภายใต้โครงการ เพ่ือแสดงรูปภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
พร้อมทั้งท าเครื่องหมายลงไปในแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น ๆ เพ่ือยืนยันว่า
เป็นไปตามข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 

  ๒.๑.๓  แนบไฟล์ตามข้อ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒ ในแผ่นซีดี 
 ๒.๒  ซองข้อเสนอด้านราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าซองข้อเสนอด้านราคา ซึ่งประกอบด้วยใบเสนอราคา 

ตามแบบใบเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒ โดยจะต้องเสนอราคาเครื่องมือ/อุปกรณ์แต่ละชนิด 
พร้อมทั้งแจ้งชื่อยี่ห้อ ชื่อรุ่น และประเทศผู้ผลิต โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ในกรณีที่ 
ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือมอบอ านาจ 
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายด้วย ผู้เสนอราคาจะต้องยืนราคาตามที่เสนอเป็นเวลา ๑๕๐ วัน นับจากวันที่
ได้บัตรก านัลส่วนที่ ๑ จากศูนย์ฝึกอบรม  

  ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมต้องแลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับ
บัตรก านัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หากศูนย์ฝึกอบรมไม่แลกซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมของสงวนสิทธิยกเลิกบัตรก านัลใบนั้น 

๓.  การยื่นหลักฐานการเสนอราคา (ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคา) 
 ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญเสนอราคานี้ 

โดยไม่มีเงื ่อนไขใด ๆ ทั้งสิ ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา  
ให้ชัดเจนจ านวนเงินที ่เสนอต้องระบุตรงกันทั ้งตัวเลขและตัวอักษร (ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ) โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 ๓.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาสุทธิของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นเงินบาท และแจก
แจงราคาเครื่องมือ/อุปกรณ์แต่ละชนิดตามรุ่นที่ได้เสนอ และเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

 
 
 

๓.๓  ผู้เสนอ… 
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  ๓.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอว่าหากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่าย จะส่งมอบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาที่แลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้จัดจ าหน่ายตามสถานที่ตั้งแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จ ภายใน
เวลา ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรก านัลส่วนที่ ๑ จากศูนย์ฝึกอบรม 

 ๓.๔  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัด
จ าหน่าย มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายตรวจสอบ ภายใน ๕ วันท าการ นับจากวันที่แจ้งในจดหมายขอดูต้นฉบับ 

 ๓.๕  ก่อนยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคา ผู้เสนอราคาต้อง
รับรองว่าได้ตรวจดูหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ ตลอดจนเอกสารประกอบ เช่น 
คุณสมบัติ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารเชิญเสนอราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค และด้านราคาตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญเสนอราคา 

  ๓.๖  คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ก าหนดให้มีการประชุมผู้
เสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพ่ือชี้แจงให้ผู้เสนอราคา
เข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ หลักการของบัตรก านัลในการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม
ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้บัตรก านัล หน้าที่ของผู้จัด
จ าหน่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ และการจ่ายเงินโดยใช้บัตรก านัล  

 ๓.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา
ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้วทุกซอง มายื่นเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายภายในวันอังคารที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ชั้น 5 ห้อง ๕๐๔ อาคาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะไม่รับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซอง
ข้อเสนอด้านราคาโดยเด็ดขาด 

 ๓.๘  ผู้จัดจ าหน่ายมีสิทธิในการยื่นเสนอราคาของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่เป็นไปตาม หรือสูงกว่าที่ก าหนดไว้ภายใต้โครงการได้ และสามารถยื่นเสนอ
เครื่องมือ/อุปกรณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า ๑ รุ่น 

  หมายเหตุ: ๑.  กรณีที่ผู้มายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคาเป็น
ผู้แทนหรือไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงกระท าแทนนิติบุคคล ผู ้มายื ่นจะต้องมีหลักฐานหนังสือมอบอ านาจยื ่นซอง
ข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอด้านราคาจากผู้มีอ านาจแนบมาด้วย 

  ๒.  กรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายต้องการตรวจสอบเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายเสนอ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายมี
เวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายเพ่ือเตรียมเครื่องมือ /อุปกรณ์ให้
คระกรรมการคัดเลือกผู้ตัดจ าหน่ายเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็นไปตามที่เสนอไว้หรือไม่ ทั้งนี้การตรวจสอบ
ดังกล่าวจะเป็นการตรวจสอบแบบสุ่ม (Random)  

๔.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก 
 ๔.๑  การคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายนี้ ไม่ได้เป็นการคัดเลือกหาผู้จัดจ าหน่ายเพียงรายเดียว 

เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นการคัดเลือกหาผู้จัดจ าหน่ายในจ านวนที่เหมาะสมกับการด าเนินโครงการ 
 
 

๔.๒  คณะกรรมการ… 
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 ๔.๒  คณะกรรมการคัดเลือกผู ้จัดจ าหน่ายจะเปิดซองข้อเสนอราคาในวันอังคารที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายจะพิจารณาซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคก่อน หากผู้จัดจ าหน่ายผ่านคุณสมบัติ คณะกรรมการจะพิจารณาซองข้อเสนอด้านราคาโดยอ่านชื่อ 
ผู้เสนอราคาและราคา พร้อมเขียนบนกระดานและบันทึกในการเปิดซองข้อเสนอราคา ซึ่งจะลงนามก ากับโดย
คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายทุกคนและผู้ยื่นซองหรือผู้แทนที่อยู่ฟังการเปิดซองข้อเสนอราคา 

 ๔.๓  ในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย มีสิทธิให้ผู้เสนอ
ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โดยการเรียกถามข้อมูลและ
การแจ้งตอบของผู้เสนอราคาจะด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในราคา หรือ
สาระส าคัญของการเสนอราคา เว้นแต่ความต้องการให้ยืนยันแก้ไขข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกตรวจพบใน
กระบวนการคัดเลือก กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม/คณะกรรมการ
คัดเลือกผู ้จัดจ าหน่ายมีสิทธิที่จะไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาเข้าร่วมโครงการ หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๔.๔  คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับคัดเลือกเครื่องมือ/
อุปกรณ์รุ่นหนึ่ง รุ่นใด หรืออาจพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือเพ่ิม/ลดรายการหรือจ านวน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จะจัดหา หรือจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม่พิจารณาคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายเข้าร่วมโครงการเลยก็ได้ 
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
หรือไม่น าไปเป็นเหตุในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองแต่อย่างใด 

 ๔.๕  ภายหลังการคัดเลือกแล้ว กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าของบัตรก านัล และเพิ่มรายชื่อผู้จัด
จ าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ หรือถอนสิทธิผู้จัดจ าหน่ายในการเข้าร่วมโครงการ (หากพบในภายหลังว่าผู้จัด
จ าหน่ายไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนด หรือ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด) โดยผู้จัดจ าหน่ายจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ หรือไม่น าไปเป็นเหตุในการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองแต่อย่าง
ใดทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ 

๕.  การลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ 
 กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะแจ้ง 

และประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ ทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
https://www.diw.go.th/webdiw และเว็บไซต์กลุ่มอนุรักษ์โอโซน http://www.ozonediw.org 

  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ จะต้องมาลงนามใน
หนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ (Letter of Intent) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ๓ ภายใน ๑๐ วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

๖.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง และการให้บริการหลังการขาย  
  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือแสดง

เจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ จะต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และจะต้องรับประกันความเสียหายและข้อบกพร่องที่
เกิดจากการใช้งานตามปกติของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหลังจากวันที่ส่งมอบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์แล้ว หากความเสียหายหรือข้อบกพร่องดังกล่าวได้เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้จัดจ าหน่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได ้จะต้องเปลี่ยนทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียใหม่ 

 กรณี… 
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 กรณีไม่ส่งสินค้าหรือส่งสินค้าให้ไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินรวมตามบัตรก านัลส่วนที่ ๑ นับถัดจากวันครบ
ก าหนด จนถึงวันที่ได้น าสินค้ามาส่งให้ศูนย์ฝึกอบรมจนถูกต้องครบถ้วน และจะยกเลิกบัตรก านัล หากค่าปรับ
เกิน ๑๐% ของวงเงินรวมตามบัตรก านัลส่วนที่ ๑ ที่ได้รับจากศูนย์ฝึกอบรม และให้ศูนย์ฝึกอบรมแจ้งกรม
โรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๗ วัน หลังจากวันครบก าหนดการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะออกบัตรก านัลให้ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนั้นใหม่ 

 หากมีเหตุสุดวิสัยท าให้ผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทันได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ผู้จัดจ าหน่ายแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์
ดังกล่าว ภายใน ๗ วัน นับจากเหตุเกิด 

๗.  การจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย 
 ๗.๑  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายเงินค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์เป็นเงินบาทให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย

ที่ได้รับคัดเลือกโดยจะเบิกจ่ายเงินเฉพาะในส่วนที่โครงการเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น คือ ตามมูลค่าของเครื่องมือ/
อุปกรณท์ี่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่จะต้องไม่เกินมูลค่าของบัตรก านัล 

 ๗.๒  หลังจากการส่งมอบและการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์
ฝึกอบรมที่แลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้จัดจ าหน่ายทุกรายแล้วเสร็จ ผู้จัดจ าหน่ายจะรวบรวมบัตรก านัลส่วนที่ ๒ 
ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจของศูนย์ฝึกอบรมภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา แต่ละแห่งและน ามาส่งมอบให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายต่อไป 

 ๗.๓  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 

   ๗.๓.๑  บัตรก านัลส่วนที่ ๑ ที่ศูนย์ฝึกอบรมได้ลงนามเลือกเครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้
จัดจ าหน่าย 

  ๗.๓.๒  บัตรก านัลส่วนที่ ๒ ผู้มีอ านาจของศูนย์ฝึกอบรมได้ลงนามเพ่ือรับรองว่า
ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบ ารุงรักษาจากผู้จัดจ าหน่าย และมอบอ านาจให้ผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้
มาเบิกเงินจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   ๗.๓.๓  ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ของเครื่องมือ/อุปกรณ์
ที่ขายให้แก่ศูนย์ฝึกอบบรมแต่ละแห่ง 

   ๗.๓.๔  ยี่ห้อ (Brand) รุ่น (Model) และหมายเลขเครื่องมือ (Serial Number) 
รวมถึงรูปภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง 

  ๗.๔  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร 
หากพบว่าเอกสารมีความครบถ้วนและถูกต้อง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าเครื่องมือ/
อุปกรณต์ามเงินที่พึงเบิกจ่ายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  

 ๗.๕  ในกรณีท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารที่ผู้จัดจ าหน่ายได้
ส่งมาเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินมีความไม่ถูกต้อง หรือมีข้อขัดแย้ง ผู้จัดจ าหน่ายยินดีที่จะชี้แจงประเด็นที่พบ
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ซึ่งหากผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนได้  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย 

 
 
 

๗.๖  ในกรณี… 
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  ๗.๖  ในกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายไปแล้ว และ
พบว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือมีข้อขัดแย้งผู้จัดจ าหน่ายยินดีที่จะชี้แจงประเด็นที่พบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทราบภายใน ๓๐ วัน ซึ่งหากผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดได้ ผู้จัดจ าหน่ายต้องคืนเงินส่วนดังกล่าวให้แก่กรมโรงงงานอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถหักกลบลบหนี้ได้ (ถ้ามี) 

 ๗.๗  ส าหรับเงินส่วนต่างค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มากกว่ามูลค่าของบัตรก านัล 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็น
ความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งจะเป็นผู้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้แก่ผู้จ าหน่ายโดยตรงตามที่ผู้จัด
จ าหน่ายได้ตกลงไว้กับศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายรับทราบดีว่าหน้าที่ในการติดตามการจ่ายเงิน
ส่วนต่างของมูลค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ถือเป็นข้อตกลงระหว่างศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง และ
ผู้จัดจ าหน่ายเท่านั้น ไม่ถือเป็นหน้าที่ และภาระผูกพันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด 

๘.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 
งบประมาณส าหรับการจัดหาสินค้าครั้งนี้ ได้มาจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคี

ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งจ่ายจากโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) 
ภายใต้ความดูแลของธนาคารโลก ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  

๘.๑  ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายธนาคารโลก เรื่องการทุจริต 
และฉ้อโกง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕ 

๘.๒  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ๒ 

๘.๓  กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ เสนอราคาหนึ่ง
รายใด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มิได้ 

๘.๔  ผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ส่งหนังสือแสดงเจตจ านงเข้า
ร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๕ คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายอาจพิจารณาตัดสิทธิการเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ ผู้จัดจ าหน่ายจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มิได้ รวมทั้งจะไม่น าเหตุดังกล่าวไปฟ้องกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นคดีใด ๆ 

๘.๕  กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือก หรือผู้แทน ไม่ว่าชั้นใด กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องเป็นคดีใด ๆ  
เพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกได้ 

 
 

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



เอกสารแนบท้าย ๑















เอกสารแนบท้าย ๒ 

แบบใบเสนอราคา 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดกำรเสนอรำคำ 

 
ชื่อโครงการ:  โครงกำรลดและเลิกใช้สำรไฮโดรคลอโรฟลูออโรคำร์บอน ระยะที่ ๒ 
รายละเอียดของกิจกรรม:  เครื่องมือ/อุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรมช่ำงติดตั้งและซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศ 
ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม จ ำนวน ๒๔ รำยกำร 
เลขที่อ้างอิง:   
เลขที่หนังสือเชิญเสนอราคาและวันที่: อก ๐๓๐๖.๘/ ว   ลงวันที่      
ผู้ซื้อ:  กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

๑. ราคาและตารางรายการ  
 
รายการ รายละเอียด  หน่วย จ านวน ราคา

ต่อ
หน่วย 

รวม
ราคา 

สถานที่
จัดส่ง 

ก าหนด 
เวลาส่ง
สินค้า 

      
  

   
 

  
  

 ภำษี (ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และอื่น ๆ) 
 

  

 ราคารวม   

 หมำยเหตุ ในกรณีทีเ่กิดควำมแตกต่ำงระหว่ำง รำคำต่อหน่วยและ รำคำรวม ให้ใช้รำคำต่อหน่วย 

2.  ราคาที่เสนอต้องคงที่: รำคำที่เสนอข้ำงต้นจะต้องยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับบัตรก ำนัล
ส่วนที่ ๑ จำศูนย์ฝึกอบรม และไม่สำมำรถมีกำรปรับเปลี่ยนใด ๆ ตำมข้อก ำหนดในระยะกำรปฏิบัติงำนตำม
สัญญำ  

3.  ระยะเวลาการส ่งมอบงาน: กำรจัดส่งสินค้ำจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบสินค้ำตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้
ตำมเอกสำรเชิญเสนอรำคำเพ่ือรับกำรคัดเลือกเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องมือ/อุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม 
ช่ำงติดตั้งและซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม  

4.  การช าระเงิน: ผู้จ้ำงจะช ำระเงินตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญเสนอรำคำเพ่ือรับกำรคัดเลือก
เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องมือ/อุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรมช่ำงติดตั้งและซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศให้แก่  
ศูนย์ฝึกอบรม  

5.  การตรวจรับสินค้า: เมื่อสินค้ำผ่ำนกำรตรวจสอบแบบสุ่มจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยเรียบร้อย
แล้วตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ และเอกสำรด้ำนเทคนิค แคตตำล็อก หรือสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่แนบมำพร้อมกับใบเสนอรำคำนี้ คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยจะเชิญสัมมนำระหว่ำงผู้จัดจ ำหน่ำย
และศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือให้ศูนย์ฝึกอบรมได้แลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และเมื่อผู้จัดจ ำหน่ำยส่งมอบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์และฝึกอบรมกำรใช้งำนเรียบร้อยแล้ว  ผู้มีอ ำนำจของศูนย์ฝึกอบรมจะลงนำม 
ในบัตรก ำนัลส่วนที่ ๒ ในกำรตรวจรับสินค้ำ  
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6.  การรับประกันคุณภาพของสินค้า : สินค้ำที่น ำเสนอต้องได้รับกำรประกันจำกผู้ผลิตอย่ำงน้อย ๑ ปี  
นับถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยตรวจรับแล้ว 

7.  รายละเอียดทางด้านเทคนิค: ผู้เสนอรำคำต้องรับรองว่ำสินค้ำที่เสนอเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ 
ที่ผู้ซื้อต้องกำร (ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงของคุณลักษณะเฉพำะ ให้ผู้เสนอรำคำระบุรำยละเอียดของควำมแตกต่ำง
ทั้งหมด ซึ่งควำมแตกต่ำงนั้นต้องไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะที่ผู้ซื้อต้องกำร) 

8.  การอบรมการใช้งานสินค้า: ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนสินค้ำจนสำมำรถใช้งำนได้ จ ำนวน 
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่แลกซื้อสินค้ำ 

9.  ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ: ผู้ซื้ออำจจะยกเลิกกำรสั่งซื้อในกรณีที่ผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถส่งสินค้ำให้ได้
สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ซื้อจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ๒๑ วัน และผู้ซื้อไม่มีข้อผูกพัน
ใด ๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้เสนอรำคำ 

 

 

 

 

ลำยเซ็นของผู้เสนอรำคำ   

ชื่อและนำมสกุลของผู้เสนอรำคำ (ตัวบรรจง)   

ที่อยู่บริษัท   

วันที่     
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หนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ 
กำรจัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรมช่ำงตดิตั้งและซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม 

จ ำนวน ๒๔ รำยกำร  

ท ำที ่  
วันที่   เดือน   พ.ศ.   

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย 

 บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด    
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ   มีส ำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่    
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   
  จังหวัด   โดย   
    
ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   
  ลงวันที่   (และหนังสือมอบอ ำนำจลงวันที่  ) 
แนบท้ำยหนังสือแสดงเจตจ ำนงนี้ ซ่ึงต่อไปนี้หนังสือแสดงเจตจ ำนงฉบับนี้เรียกว่ำ “ผู้จัดจ าหน่าย” 

 ในฐำนะที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องมือ/อุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรมช่ำงติดตั้ง 
และซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม จ ำนวน ๒๔ รำยกำร ภำยใตโ้ครงกำรลดและเลิกใช้สำรไฮโดร-
คลอโรฟลูออโรคำร์บอน ระยะที่ ๒ ผู้จัดจ ำหน่ำยตระหนักดีว่ำมีภำระหน้ำที่ที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงขอสัญญำต่อกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมว่ำ ผู้จัดจ ำหน่ำย ตกลง และยินดีที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไข และภำระหน้ำที่ภำยใต้โครงกำร
ดังต่อไปนี้ 

๑.  จ านวน คุณภาพ และประเภทของสินค้าที่จะขาย 
๑.๑  ผู้จัดจ ำหน่ำยรับทรำบดีว่ำ กำรได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย ไม่ได้เป็นกำรรับรองหรือสัญญำ

ว่ำผู้จัดจ ำหน่ำยจะได้ขำยเครื่องมือ/อุปกรณ์เป็นจ ำนวนเท่ำใด หำกแต่เป็นกำรคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม และสำมำรถจัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ เป็นไปตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Specifications) เพ่ือมำเข้ำร่วมโครงกำร โดยจ ำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ผู้จัดจ ำหน่ำยจะ
ขำยได้ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของของศูนย์ฝ ึกอบรมภำยใต้กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน  และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำแต่ละแห่งที่เข้ำร่วมโครงกำร ว่ำจะเลือกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์จำกผู้จัด
จ ำหน่ำยที่ได้รับกำรคัดเลือกรำยใด 

๑.๒  สินค้ำที่จะจัดหำภำยใต้โครงกำรนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ 
อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Specification) ตรงตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

 

 

 

๑.๓  เครื่องมือ... 
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๑.๓  เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญำตให้ขำยภำยใต้โครงกำร ประกอบด้วย 
 ๑.๓.๑       
 ๑.๓.๒       

๒.  หน้าที่ของผู้จัดจ าหน่ายในการประชุม 
ผู้จัดจ ำหน่ำยตกลงที่จัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ เสนอขำยภำยใต้โครงกำร เพ่ือให้น ำมำแสดงให้แก่ 

ศูนย์ฝึกอบรมภำยใต้กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจแลกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ ซึ่งจะมีข้ึนในกำรประชุม 

๓.  การส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม 
๓.๑  ผู้จัดจ ำหน่ำยรับทรำบว่ำ จะต้องส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภำยใต้กรมพัฒนำฝีมือ

แรงงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่เลือกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์จำกผู้จัดจ ำหน่ำยตำมสถำนที่
ตั้งแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จ ภำยในเวลำ ๑๕๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับบัตรก ำนัลส่วนที่ ๑ จำกศูนย์ฝึกอบรม 

๓.๒  กำรส่งมอบและกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภำยใต้  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่เลือกซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
จำกผู้จัดจ ำหน่ำยทุกแห่งจะต้องแล้วเสร็จ  

๓.๓  ผู้จัดจ ำหน่ำยจะต้องส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมที่ระบุในบัตรก ำนัล และจะต้องฝึกอบรมกำรใช้กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องมือ/อุปกรณ์
ดังกล่ำวให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งในระหว่ำงกำรส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมนั้น ๆ  
ซ่ึงผู้มีอ ำนำจของศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งจะเป็นผู้ตรวจรับเครื่องมือ/อุปกรณ์ และลงนำมในบัตรก ำนัลส่วนที่ 2 
เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรรับมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์จำกผู้จัดจ ำหน่ำย  

๔.  การเบิกจ่ายเงิน 
 ๔.๑  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายเงินค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์เป็นเงินบาทให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับคัดเลือก
โดยจะเบิกจ่ายเงินเฉพาะในส่วนที่โครงการเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น คือ ตามมูลค่าของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่จะต้องไม่เกินมูลค่าของบัตรก านัล 
  ๔.๒  หลังจากการส่งมอบและการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้แก่ศูนย์ ฝึกอบรมที่แลกซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้จัดจ าหน่ายทุกรายแล้วเสร็จ ผู้จัดจ าหน่ายจะรวบรวมบัตรก านัลส่วนที่ ๒ ที่ลงนามโดยผู้มี
อ า น า จ ข อ ง ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม ภ า ย ใ ต้ ก ร ม พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น แ ล ะ ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร 
การอาชีวศึกษา แต่ละแห่งและน ามาส่งมอบให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายต่อไป 
  ๔.๓  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 
   ๔.๓.๑  บัตรก านัลส่วนที่ ๑ ที่ศูนย์ฝึกอบรมได้ลงนามเลือกเครื่องมือ/อุปกรณ์จากผู้จัดจ าหน่าย 
   ๔.๓.๒  บัตรก านัลส่วนที่ ๒ ผู้มีอ านาจของศูนย์ฝึกอบรมได้ลงนามเพ่ือรับรองว่าได้รับการฝึกอบรม
การใช้งานและการซ่อมบ ารุงรักษาจากผู้จัดจ าหน่าย และมอบอ านาจให้ผู้จัดจ าหน่ายเป็นผู้มาเบิกเงินจาก  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๔.๓.๓  ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ขายให้แก่ศูนย์
ฝึกอบบรมแต่ละแห่ง 
   ๔.๓.๔  ยี่ห้อ (Brand) รุ่น (Model) และหมายเลขเครื่องมือ (Serial Number) รวมถึงรูปภาพ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง 
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  ๔.๔  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หากพบว่า
เอกสารมีความครบถ้วนและถูกต้อง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ตาม
เงินที่พึงเบิกจ่ายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย  
  ๔.๕  ในกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารที่ผู้จัดจ าหน่ายได้ส่งมาเพ่ือ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินมีความไม่ถูกต้อง หรือมีข้อขัดแย้ง ผู้จัดจ าหน่ายยินดีที่จะชี้แจงประเด็นที่พบให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมทราบ ซึ่ งหากผู้ จัดจ าหน่ายไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่ เกิ ดขึ้นให้ชัดเจนได้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่เบิกจ่ายเงินส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย 
  ๔.๖  ในกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายไปแล้ว และพบว่า 
มีความไม่ถูกต้อง หรือมีข้อขัดแย้งผู้จัดจ าหน่ายยินดีที่จะชี้แจงประเด็นที่พบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งหากผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถชี้แจงประเด็นที่ เกิดขึ้นให้ชัดเจนภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดได้ ผู้จัดจ าหน่ายต้องคืนเงินส่วนดังกล่าวให้แก่กรมโรงงงานอุตสาหกรรม  และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถหักกลบลบหนี้ได้ (ถ้ามี) 
  ๔.๗  ส าหรับเงินส่วนต่างค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มากกว่ามูลค่าของบัตรก านัลรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่เป็นความรับผิดชอบ
ของศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งจะเป็นผู้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้แก่ผู้จ าหน่ายโดยตรงตามที่ผู้จัดจ าหน่ายได้ตกลงไว้กับ
ศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายรับทราบดีว่าหน้าที่ในการติดตามการจ่ายเงินส่วนต่างของมูลค่า
เครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ถือเป็นข้อตกลงระหว่างศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่ง และผู้จัดจ าหน่าย
เท่านั้น ไม่ถือเป็นหน้าที่ และภาระผูกพันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด 

๕.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง และการให้บริการหลังการขาย 
 ๕.๑  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็น
ผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ จะต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ
จากวันที่ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และจะต้องรับประกันความเสียหายและข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งาน
ตามปกติของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหลังจากวันที่ส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์
แล้ว หากความเสียหายหรือข้อบกพร่องดังกล่าวได้เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้จัดจ าหน่าย
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมดให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องเปลี่ยนทดแทนของเดิมท่ีช ารุดเสียใหม่ 
  ๕.๒  กรณีไม่ส่งสินค้าหรือส่งสินค้าให้ไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะคิดค่าปรับ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินรวมตามบัตรก านัลส่วนที่ ๑ นับถัดจากวันครบก าหนด จนถึงวันที่
ได้น าสินค้ามาส่งให้ศูนย์ฝึกอบรมจนถูกต้องครบถ้วน และจะยกเลิกบัตรก านัล หากค่าปรับเกิน ๑๐% ของ
วงเงินรวมตามบัตรก านัลส่วนที่ ๑ ที่ได้รับจากศูนย์ฝึกอบรม และให้ศูนย์ฝึกอบรมแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน ๗ วัน หลังจากวันครบก าหนดการส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกบัตร
ก านัลให้ศนูย์ฝึกอบรมแห่งนั้นใหม่ 
  ๕.๓  หากมีเหตุสุดวิสัยท าให้ผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถส่งมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทันได้ภายในก าหนดเวลา 
ให้ผู้จัดจ าหน่ายแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเครื่องมือ /อุปกรณ์ดังกล่าว 
ภายใน ๗ วัน นับจากเหตุเกิด 

๖.  ข้อสงวนสิทธิ์ 
  งบประมาณส าหรับการจัดหาสินค้าครั้งนี้ ได้มาจากเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรี
ออล ซึ่งจ่ายจากโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ภายใต้ความดูแลของ
ธนาคารโลก ผู้เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  
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๖.๑  ผู้ เสนอราคาต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายธนาคารโลก เรื่องการทุจริตและฉ้อโกง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๕ 

๖.๒  ผู้เสนอราคาต้องจัดท าใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒ 
๖.๓  กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหนึ่งรายใด ทั้งนี้ เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มิได้ 

๖.๔  ผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ส่งหนังสือแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นผู้จัด
จ าหน่ายภายใต้โครงการ ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๕ คณะกรรมการคัดเลือกผู้จัด
จ าหน่ายอาจพิจารณาตัดสิทธิการเป็นผู้จัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ ผู้จัดจ าหน่ายจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ทั้งสิ้น มิได้ รวมทั้งจะไม่น าเหตุดังกล่าวไปฟ้องกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นคดีใด ๆ 

๖.๕  กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก หรือ
ผู้แทน ไม่ว่าชั้นใด กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องเป็นคดีใด ๆ เพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกได้ 

  
 
   ลงชื่อ   ผู้จัดจ ำหน่ำย 

   ( ) 

   ลงชื่อ   พยำน 

   ( ) 

   ลงชื่อ   พยำน 

   ( ) 
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Letter of Manufacturer’s Authorization 

[The Bidder shall require the Manufacturer to fill in this Form in accordance with the instructions indicated. 
This letter of authorization should be on the letterhead of the Manufacturer (of the equipment concerned) 
and should be signed by a person with the proper authority to sign documents that are binding on the 
Manufacturer.  The Bidder shall include it in its bid, if so indicated in the BDS.] 

 
Date: [insert date (as day, month and year) of Bid Submission] 

 
To:  [insert complete name of Purchaser]  
 
WHEREAS 
 
We [insert complete name of Manufacturer], who are official manufacturers of [insert type of goods 
manufactured], having factories / office at [insert full address of Manufacturer’s factories / office], do hereby 
authorize [insert complete name of Bidder] to submit a bid the purpose of which is to provide the following 
Goods, manufactured by us [insert name and or brief description of the Goods], and to subsequently 
negotiate and sign the Letter of Intent to be authorized as equipment supplier for acquisition of “Training 
Equipment for Servicing Mobile Air-conditioning and Refrigeration” to Training Center under Department of 
Skill Development and Office of Vocational Education Commission under Voucher Scheme” 
 
We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 5 of the Letter of Intent, with 
respect to the Goods offered by the above firm. 
 
Signed: [insert signature(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]  
 
 
Name: [insert complete name(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]  
 
Title: [insert title]  
 
Duly authorized to sign this Authorization on behalf of: [insert complete name of Bidder] 
 
 
Dated on ____________ day of __________________, _______ [insert date of signing] 
 



เอกสารแนบท้าย ๕ 
(ฉบบัแปลภาษาไทย) ในกรณีข้อความขดัแย้งกบัฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

นโยบายธนาคารโลก – การทุจริตและฉอ้โกง 
แนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า การจ้างงาน และการจ้างบริการที่ไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาด้วยเงินกู้จาก
ธนาคารระหว่ างประเทศเพื่ อการบูรณะฟื้นฟูและพัฒนา ( 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 (ไม่ว่าจะประกาศให้ทราบหรือไม่ก็ตาม) ผู้รับจ้าง
ช่วง ทีป่รึกษาช่วง ผู้ให้บริการ หรือผู้จัดหาบริการ รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในการ
จัดท ากระบวนการจัดจา้งและการด าเนินการโครงการที่ได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากธนาคารโลก1  

(a) เพื่อประโยชน์ของการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติฯ นี้ ธนาคารโลกก าหนดนิยามที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
(i) “การฉ้อโกง” คือการเสนอ การให้ การรับ การเรียกขอ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สิ่งมีค่าใดๆ 

เพื่อให้มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมกับการกระท าของบุคคลอื่น2  

(ii) “การทุจริต” คือการกระท าใดๆ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ซึ่งรวมถึงการตีความที่
บิดเบือนซึ่งท าให้เข้าใจผิดหรือพยายามสร้างให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างจงใจหรือไม่ใช้ความ
ระมัดระวังเท่าที่ควร เพื่อให้บุคคลใดๆ ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
หรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ3”  

(iii) “การสมรู้ร่วมคิด” คือการตกลงระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ที่มีเป้าหมายที่ไม่
เหมาะสม โดยรวมถึงการสร้างอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการกระท าของบุคคลอื่น4  

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

(v) “การขัดขวาง” คือ 

(aa) การจงใจท าลาย ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยน หรือปกปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ หรือการให้การเป็นเท็จต่อผู้ตรวจสอบเพื่อขัดขวางธนาคารโลกให้ไม่
สามารถสอบสวนข้อกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับการทุจริต การฉ้อโกง การบีบบังคับ หรือ
การสมรู้ร่วมคิด และ/หรือการข่มขู่ การสร้างความเดือดร้อน หรือการขู่กรรโชก
บุคคลใดๆ เพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือไม่ให้ท าการ
ตรวจสอบต่อไปได้ หรือ 

                                                           
1  ในบริบทนี้ การกระท าใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมนั้นถือว่ า

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

“เจ้าหน้าที่” นั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลก พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหรือมีหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้าง  

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 าให้เห็น
ว่ามีกระบวนการประกวดราคาโดยไม่ได้มีการแข่งขันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะกระท าโดยตนเองหรือผ่านการกระท าของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการคัดเลือกก็ตาม และยังรวมถึงการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรู้ถึงข้อมูลทางด้านราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคาของกันและกันด้วย 

5  ส าหรับย่อหน้าย่อยนี้ “บุคคล” หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก ากับการด าเนินตามสัญญา 



เอกสารแนบท้าย ๕ 
(ฉบบัแปลภาษาไทย) ในกรณีข้อความขดัแย้งกบัฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

(bb) การกระท าที่มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการตรวจสอบและการตรวจสอบบัญชีโดย
ธนาคารโลกดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.16(e) 

(b) ธนาคารโลกจะปฏิเสธข้อเสนอที่ชนะการประกวดหากพบว่าผู้ประกวดราคาที่ชนะการประกวด หรือ
บุคลากร เจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ที่ปรึกษาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาบริการ และ/หรือลูกจ้างของผู้
ประกวดราคาได้มีการท าทุจริต ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคานั้น ๆ  

(c) ธนาคารโลกจะประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และเรียกคืนเงินกู้ในส่วนที่ถูกจัดสรรให้กับการจัดซื้อ 
จัดจ้างนั้นหากธนาคารโลกพบว่าผู้แทนของผู้กู้ยืมหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของ
เงินกู้มีการท าทุจริต ฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด บีบบังคับ หรือขัดขวางในกระบวนการประกวดราคา หรือใน
การด าเนินโครงการ โดยผู้กู้ยืมไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ในลักษณะที่เป็นที่พึงพอใจส าหรับธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการไม่แจ้งให้ธนาคารโลกทราบเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทันทีที่ผู้กู้ยืมได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

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

(e) ธนาคารโลกจะก าหนดให้มีการระบุข้อความในเอกสารประกวดราคาและในสัญญาการจ้างงานที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารโลก ให้ผู้ประกวดราคา ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา รวมถึง ผู้รับเหมาช่วง 
ผู้แทน เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ และผู้จัดหาสินค้า ต้องอนุญาตให้ธนาคารโลกสามารถตรวจสอบ
บัญชี และเอกสารที่เก่ียวข้องที่ได้ยื่นประกอบการประกวดราคาและการด าเนินโครงการ รวมถึงการให้ผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยธนาคารโลกตรวจสอบด้วย” 

 

                                                           
6  บริษัทหรือบุคคลอาจถูกประกาศให้ไม่มีสิทธิในการรับเหมา/รับจ้างในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกเมื่อ ( i) ธนาคารโลก

ได้ท าตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีด าแล้วเสร็จตามกระบวนการของธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงการขึ้นบัญชีด าร่วมกับองค์กรอื่นตามข้อตกลง
ระหว่างสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาต่างๆ และการปฏิบัติตามขั้นต้องการขึ้นบัญชีด าเนื่องจากการทุจริต
และฉ้อโกงในการจัดซื้อจัดจ้างของเครือธนาคารโลก และ (ii) เป็นการขึ้นบัญชีด าชั่วคราวหรือการขึ้นบัญชีด าเบื้องต้นระหว่างที่มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการขึ้นบัญชีด า ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน Footnote ที่ 14 และย่อหน้าที่ 8 ของภาคผนวก I ของ
แนวทางปฏิบัตินี้ 

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


