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ข้อก ำหนดขอบเขตงำนว่ำจ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินกำร 
โครงกำรเทียบระดับ (Benchmark) มำตรฐำนควำมปลอดภัยกับประเทศใน ASEAN (สิงคโปร์) 

ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำร 
เพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยบทบาทปัจจุบันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามภาระหน้าที่รับผิดชอบการก ากับ ดูแล 
และการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานผ่านกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเป็น
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เกี่ยวกับการก ากับ ดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ให้ด าเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย 
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งต่อคน ทรัพย์สิน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
  ทั้งนี้ บทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อแนวทางการก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานและภาคอุตสาหกรรมอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งในทิศทางที่ประเทศไทยหรือนักลงทุนไทยจะต้องก้าวไปใน
ภูมิภาคอาเซียน หรือทิศทางที่ต่างชาติหรือนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และปัจจัยส าคัญ 
ต่อการประกอบกิจการโรงงาน กล่าวคือจะต้องท าให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรมไม่ยิ่งหย่อนกว่าประเทศอ่ืนในอาเซียน 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
และผู้ประกอบการหรือนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ต่อประเด็นมาตรฐาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยส าหรับภาคอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดท าโครงการเทียบระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยกับประเทศใน ASEAN เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยที่ภาคอุตสาหกรรมไทย 
จะไม่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เปรียบเทียบมาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
ด้านความปลอดภัยของประเทศไทยกับประเทศภูมิภาคอาเซียน 

๒.๒ ศึกษากรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐาน ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในโรงงานให้สมบูรณ์ สอดคล้องและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๒.๓ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจผู้ประกอบการไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๓. ควำมสอดคล้อง 
  ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๕. ขอบเขตและวิธีด ำเนินกำร 
  ที่ปรึกษาต้องวางแผนการด าเนินการให้ครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการและวางแผน
รายละเอียดวิธีการด าเนินงานโดยอย่างน้อยต้องมีข้ันตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
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๕.๑ ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานเกี่ยวกับ
การใช้ การจัดเก็บ การขนย้าย ขนถ่าย ภาชนะบรรจุ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสารเคมี และการรายงานที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ภาครัฐ โดยด าเนินการในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว เวียดนาม และประเทศที่มีการบริหารจัดการสารเคมีที่ดี ได้แก่ ประเทศเยอรมัน 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

๕.๒ วิเคราะห์และเสนอแนะข้อดี ข้อเสียของกฎหมาย กฏระเบียบต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ ๕.๑ 
และความเหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทางการก าหนดข้อกฎหมายให้
ครอบคลุมการด าเนินการด้านความปลอดภัยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล 
  ๕.๓ ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดของฝุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เยอรมัน เกาหลี และจีน 
พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย 

๕.๔ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่สนใจ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน  
  ๕.๕ ฝึกอบรมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน-วัน 
  ๕.๖ จัดพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย แบบ ๔ สี ขนาด B๕ ขึ้นไป จ านวนหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ หน้า จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
 

๖. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๖.๑ มีแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย

สารเคมี และการระเบิดของฝุ่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
  ๖.๒ ความพร้อมผู้ประกอบการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยสารเคมี และการระเบิดของฝุ่นเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๖.๓ ความพร้อม และความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ที่ปรึกษาต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
  

๘. การส่งมอบงาน 
  ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานและส่งมอบผลการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินการในข้อ ๕          
แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  ๘.๑ จัดส่งรายงานฉบับที่ ๑ เพ่ือเสนอแผนงาน ก าหนดการและรายละเอียดขั้นตอน   
วิธีด าเนินงานตามขอบข่ายของงานและครอบคลุมขอบเขตของโครงการ จ านวน ๗ ฉบับ ภายใน ๑ เดือน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  ๘.๒ จัดส่งผลงานและรายงานฉบับที่ ๒ ที่มีรายงานความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน จ านวน 
๗ ฉบับ ภายในเวลา ๔ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  ๘.๓ จัดส่งผลงานและรายงานฉบับที่ ๓ ที่มีรายงานความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน 
จ านวน ๗ ฉบับ ภายในเวลา ๖ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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  ๘.๔ จัดส่งผลงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มีผลการด าเนินการตามขอบเขตการด าเนิน
โครงการโดยละเอียด จ านวน ๗ ฉบบั และบทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน  
๒๐ ฉบับ ในเวลา ๘ เดือนนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

๙. ระยะเวลาการเบิกจ่ายงวดเงิน 
  ๙.๑ การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตามสัญญา 
        กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของ
ราคาค่าบริการทั้งหมด แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเต็มจ านวนเงินล่วงหน้าที่ขอรับ 
เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารมอบให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ในกรณีการจ้างส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐการจ่ายเงินล่วงหน้าไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้) ก่อนการช าระเงินล่วงหน้า 
        กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะหักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าบริการที่ที่ปรึกษาได้รับแต่ละงวด
ในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของเงินค่าบริการที่ที่ปรึกษาได้รับแต่ละงวดจนกว่าจะครบจ านวนเงินล่วงหน้าที่ 
ที่ปรึกษาต้องช าระคืนกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาหลังจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบความถูกต้องว่าได้หักเงินค่าบริการไว้ครบจ านวนเงินล่วงหน้าแล้ว 
  ๙.๒ งวดการจ่ายเงิน 
 

งวดที่ 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

เงินค่าจ้าง 
(ร้อยละ) 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

๑ ๑ ๒๕ เมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๑ ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไข
การส่งมอบงาน ข้อ ๘.๑ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

๒ ๔ ๓๐ เมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๒ ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไข
การส่งมอบงาน ข้อ ๘.๒  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

๓ ๖ ๒๕ เมื่อส่งมอบรายงานฉบับที่ ๓ ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไข
การส่งมอบงาน ข้อ ๘.๓  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

๔ ๘ ๒๐ เมื่อส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มีผลงานครบถ้วนตาม
เงื่อนไขการส่งมอบงาน ข้อ ๘.๔  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

  ในการจ่ายเงินงวด กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละห้า (๕%) เพ่ือรวมไว้ 
เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย 
 

๑๐. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
  ๑๐.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  หรือผู้ด าเนินโครงการร่วมซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการ 
ที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาทุกราย 
  ๑๐.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  ๑๐.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ได้รับหนังสือ 
เชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑๐.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๑๐.๕ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มี
ผลงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการสารเคมี 
  ๑๐.๖ มีผลงานและประสบการณ์ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการจัดการสารเคมี 
  ๑๐.๗ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินงานโครงการต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขา
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าข้อก าหนดนี้  
 ๑๐.๗.๑ ผู้จัดการโครงการต้องมีความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการเป็นที่ประจักษ์ 
 ๑๐.๗.๒  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี อย่างน้อย ๒ คน 
 ๑๐.๗.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม
เป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี อย่างน้อย ๓ คน 
 ๑๐.๗.๔ ผู้ประสานงาน โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ 
ในการประสานงานโครงการ เป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี อย่างน้อย ๑ คน 
  ๑๐.๘ บุคลากรตามข้อ ๑๐.๗.๑ – ๑๐.๗.๔ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
  

๑๑. วิธีการจัดจ้าง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 

๑๒. เงื่อนไขการว่าจ้างท่ีปรึกษา 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีท่ีปรึกษาไม่ส่งรายงาน

ตามระยะเวลาในข้อ ๘ 
 

๑๓. การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก  โดยจัดท าเอกสารแยกเป็นเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซองข้อเสนอด้านเทคนิค  และ
ซองข้อเสนอด้านราคา อย่างละ ๗ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และส าเนา ๖ ชุด)  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD 
(Compact Disc) จ านวน ๑ ชุด 
  ๑๓.๑ ซองเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๐.๓ แยกไว้นอกซอง  ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซอง
ข้อเสนอด้านราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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   ข. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ด าเนินโครงการร่วม 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมด าเนินงานพร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคลอ่ืน 
ที่ไม่ใช่ ก. และ ข.  ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงฐานะให้ครบถ้วนเทียบเท่าเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 
 (๕) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๖) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา 
 (๗) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ ตามแบบแนบท้ายนี้ 
  ๑๓.๒ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๆ อย่างน้อย  
ดังนี้ 
 (๑) ผลงานและประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการจัดการสารเคมี 
 (๒) รายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและวิธีการด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขต
ของงาน 
 (๓) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของแผนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการ (Time Schedule)  ในลักษณะเป็นตารางเวลากับงานให้มีความสัมพันธ์กันเป็นช่วง ๆ ตามล าดับ 
ความส าคัญของงาน พร้อมค าอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ 
 (๔) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานโดยจัดท ารายละเอียดที่จะด าเนินการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เป็นจ านวนคน-เดือน (Man-Month) ที่จะด าเนินการในแต่ละข้ันตอนตั้งแต่
การเตรียมการ  การศึกษาข้อมูล  การวิเคราะห์  การด าเนินการ  และการประเมินผล  รวมถึงข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่ควรจะมีในการด าเนินงานต่อไป  รวมทั้งสถานที่จัดการประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม 
 (๕) บัญชีรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ โดยบุคลากรที่รับผิดชอบด าเนินการต้องมี
เอกสารแสดงประวัติ  คุณวุฒิ  และรับรองประสบการณ์และความรับผิดชอบในโครงการ รวมทั้งแสดงการจัด
ทีมงานหรือองค์กร พร้อมหนังสือยืนยันการร่วมงานของบุคลากรแต่ละคนในแต่ละข้อเสนอด้วย หากตรวจสอบ
พบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๑๓.๓ ซองข้อเสนอด้านราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  และต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อัตราค่าจ้างต่อเดือนของบุคลากรต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ 
 (๒) จ านวนคน-เดือน (Man-Month) ของบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ และยอดรวม 
ของเงินค่าจ้างทั้งหมด 
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 (๓) ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่าง ๆ เช่น  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าที่พัก  ค่าส ารวจ  ค่าจัดท า
เอกสาร  ค่าอุปกรณ์ส านังาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา  เป็นต้น 
 (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 (๕) ยอดรวมของค่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีรวมภาษีแล้ว  ต้องเสนอเป็นราคาเดียว (lump 
sum basic) โดยลงทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะถือตามจ านวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ
เป็นเด็ดขาด 
 

๑๔. ก าหนดยืนราคา 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 

เป็นต้นไป 
 

๑๕. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
  ข้อเสนอโครงการทุกซองจะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เขียนชื่อโครงการเทียบระดับ (Benchmark) มาตรฐานความปลอดภัย
กับประเทศใน ASEAN (สิงคโปร์) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วน ามายื่นเสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ” 
  เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้  กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนให้ถือเป็นเอกสารของ
ทางราชการ  รวมทั้งการยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเม่ือใดก็ได้  ซึ่งค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสาร
ต่าง ๆ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิดชอบ  รวมถึงผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
  ๑๖.๑ เอกสารข้อเสนอที่ยื่นหากพบข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม 
ที่ก าหนดข้างต้นแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง  คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกอาจจะไม่รับ
พิจารณา 
  ๑๖.๒ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาแต่ละรายว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือกก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
  ๑๖.๓ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ทุกรายและจัดล าดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคตามเอกสารแนบ  และจะเปิดซองข้อเสนอ
ด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม  หากเจรจา
ไม่ได้ผลจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีที่สุดรายถัดไป และเจรจา
ต่อรองให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม  และหลังจากท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตัดสินให้ท าสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาแล้ว  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง 
  ๑๖.๔ ในการตัดสินคัดเลือกผู้เสนอด้านเทคนิคดังกล่าวให้ถือว่าการตัดสินของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะร้องเรียนหรือน าไปเป็นเหตุกล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดภายหลังมิได้ 
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๑๗. ค่าปรับ 
หากที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๘ (การส่งมอบงาน)  และ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ที่ปรึกษาจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ 
(๐.๑๐%) ของจ านวนเงินค่าจ้างของงานที่ยังไม่ได้รับมอบในงวดนั้น ๆ 
 

๑๘. ข้อสงวนสิทธิ์ 
  ๑๘.๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการคัดเลือก ทั้งนี้  เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นมิได้ 
  ๑๘.๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอ ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญและที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข 
  ๑๘.๓ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๑๘.๔ ผลงานต่าง ๆ ทั้งในรูปเอกสารและ CD-ROM เป็นลิขสิทธิ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๑๘.๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงวนสิทธิ์จะท าสัญญาต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ 
 

-------------------------------------- 
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เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิค 

 
หมายเหตุ  คะแนนรวมข้อเสนอทางเทคนิคของที่ปรึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการที่พิจารณา คะแนนเต็ม 
๑. ผลงานและประสบการณ์ที่ปรึกษา ๑๕ 
๒. ผลงานและประสบการณ์เฉพาะตัวของบุคลากรหลัก ผู้รับผิดชอบในโครงการ ๒๐ 
๓. แนวทางและแผนการด าเนินงานโครงการ ๓๐ 
๔. รายละเอียดวิธีการด าเนินงาน ๓๐ 
๕. ข้อเสนอทางด้านเทคนิคท่ีเสนอมาเพ่ิมเติมมากกว่าที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน
และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

๕ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 


