ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
__________________________________________________________

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ
มหาชน) มีความประสงค์จะ จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้น
ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้
ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ๒ ๑๐. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน
ของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา เว้นแต่ ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. คณะที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญในงานที่จะจ้างและมีจำนวนเพียงพอที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
๑๒.๑ ผู้จัดการโครงการมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ ศึกษา
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ระบุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ส่งข้อเสนอเป็น
ทางการจำนวนอย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง
๑๒.๒ นักวิจัยมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ระบุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ส่ง
ข้อเสนอเป็นทางการ จำนวน อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง
๑๒.๓ ผู้ประสานงานโครงการมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มี
ประสบการณ์ทำงานโครงการหรือการประสานงานโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งข้อเสนอเป็น
ทางการ จำนวน อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง
๑๓. ที่ปรึกษารายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐ จึงจะพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารขอบเขตงาน ข้อ ๑๑.

- ๓ -

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ งานพัสดุและอาคาร
สถานที่ สำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน) ชั้น ๒ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรม
ราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ tosh.or.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งาน
พัสดุและอาคารสถานที่ สำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) ชั้น ๒ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรม
ราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรานนท์ ปีติวรรณ)
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
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เลขที่ 5/2565
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ตามประกาศ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การ
มหาชน)
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การ
มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(องค์การมหาชน)" มีความประสงค์จะดาเนินการ จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างที่ปรึกษา
๑.๑ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ท าสั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ น บุ คคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที่ประกอบอาชี พเป็นที่ ปรึกษาในสาขา
ที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ณ วัน
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็น ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่น
ข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนา
ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนองานได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่
ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่
ปรึกษา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้
ผู้เข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบหลั กในการเข้าเสนอราคากับหน่ว ยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของที่ปรึกษาของกิจการร่วมค้าที่
ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ คณะที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญในงานที่จะจ้างและมีจานวนเพียงพอที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีคุณสมบัติขั้นต่า ดังนี้
๒.๑๒.๑ ผู้จัดการโครงการมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท ด้าน
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการและต้องมีประสบการณ์ในตาแหน่งที่ระบุไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่
ส่งข้อเสนอเป็นทางการจานวนอย่างน้อย ๑ ตาแหน่ง

๒.๑๒.๒ นักวิจัยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และมีประสบการณ์ในตาแหน่งที่ระบุไม่
น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ส่งข้อเสนอเป็นทางการ จานวน อย่างน้อย ๑ ตาแหน่ง
๒.๑๒.๓ ผู้ประสานงานโครงการมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ด้าน
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
มีประสบการณ์ทางานโครงการหรือการประสานงานโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งข้อเสนอ
เป็นทางการ จานวน อย่างน้อย ๑ ตาแหน่ง
๒.๑๓ ที่ปรึกษารายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ จึงจะพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารขอบเขตงาน
ข้อ ๑๑.
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอซึ่งประกอบด้วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตาม
ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ซึ่งแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้ นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่ว นจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาร่ว มกันในฐานะเป็นผู้ร่ว มค้า ให้ ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ที่
ปรึกษา มอบอานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษาในการเสนอ
ราคา แทน

(๒) สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) รายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ ตาม
แบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การยื่นข้อเสนอ
๔.๑ ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารการจ้าง
ที่ปรึกษานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อที่ปรึกษา
ให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของที่ปรึกษา
๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มี
การขูด ลบ หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข จะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
และจะต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียว ทั้งนี้ หากราคาตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็น
สาคัญ
๔.๓ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
โดยภายในกาหนดยืนราคา ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอกาหนดระยะเวลาดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้แจ้งจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ให้เริ่มงาน
๔.๕ ก่อนยื่นข้อเสนอ ที่ปรึกษาควรตรวจดูร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา รายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารการจ้างที่ปรึกษา
๔.๖ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป และส่ ง ถึ ง ประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สาหรับการจ้างที่ปรึกษาประเมิน
ความพึงพอใจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑ งาน โดยระบุหน้าซองว่า " ซองข้อเสนอตาม
เอกสารการจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๕/๒๕๖๕" ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและอาคารสถานที่ สานักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ชั้น ๒ อาคารกรมสวัสดิการ
และคุ้ ม ครองแรงงาน (ส่ ว นแยกตลิ่ ง ชั น ) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิ ม พลี เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการฯ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละราย
ว่า เป็นที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากปรากฏว่าที่ปรึกษาราย
ใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการฯ ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารพิ จ ารณาข้ อ เสนอว่ า
มีที่ปรึกษารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อที่ปรึกษารายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) จะพิจารณาลงโทษที่ปรึกษารายดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็ นว่าที่ปรึกษารายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้
ความร่ ว มมื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
๔.๘ การยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น ๒
ซอง คือ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) และซองข้อเสนอด้านราคา (Price
Proposal)
๔.๙ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดง
รายละเอียดผลงานและประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน พร้อมเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง
(๒) วิ ธี ก ารบริ ห ารและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน โดยที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท า
เอกสารเพื่อนาเสนอแนวความคิด วิธีการ แผนงาน กาหนดระยะเวลาการทางาน และการเสนอรายงาน
ของที่ปรึกษาในการดาเนินงานตามขอบเขตงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานจ้าง
(๓) จานวนบุคลากรที่ร่ว มงาน โดยที่ปรึกษาจะต้องแสดงรายละเอียด
จ านวนบุ ค ลากร คุ ณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ย วชาญหรื อประสบการณ์ของบุคลากรหลั กและบุคลากร
สนับสนุนแต่ละคนที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิง
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน เช่น หน่วยงานของรัฐอาจกาหนดเงื่อนไขให้
ที่ปรึกษาแสดงสถานะทางการเงินของที่ปรึกษาย้อนหลังไปเป็นระยะเวลา ... ปี เพื่อตรวจสอบความมั่นคง
ทางการเงินของที่ปรึกษา เป็นต้น
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสาคัญ
๔.๑๐ ที่ปรึกษาจะต้องยื่นข้อเสนอด้านราคา โดยต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยรายที่เสนอจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ และอื่นๆ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จะต้องใช้ในการดาเนินการตามขอบเขตของงาน และเสนอสรุปเป็นค่าบริการทั้งหมดเป็นราคาเดียว และให้
มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแยกออกเป็นหมวดหมู่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) ที่เสนอในโครงการ
(๒) ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ เช่น ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าจัดทารายงาน ฯลฯ

๔.๑๑

ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) ที่ปรึกษาจะต้องยื่นซองข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๓) ที่ปรึกษาจะถอนซองข้อเสนอที่ได้เสนอแล้วไม่ได้
๕. การทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ที่ป รึ กษาที่ได้รั บ การคัดเลื อกจะต้องทาสั ญญาจ้ างตามแบบสั ญ ญาจ้างที่ปรึกษา
ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรื อทาข้อตกลงเป็ น หนังสื อกับ สถาบันส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
๖. หลักประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง มิ ใ ช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ท าสั ญ ญาจ้ า งที่ ป รึ ก ษากั บ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ต้องวาง
หลักประกันสัญญาจ้างที่ปรึกษาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่ปรึกษา ให้สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว
๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
๗.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ แล้วจะพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุด

๗.๒ หากที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ วแต่กรณี คณะ
กรรมการฯ จะไม่รั บ พิจ ารณาข้อเสนอของที่ปรึกษารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารการจ้างที่ปรึกษาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน) เท่านั้น
๗.๓ สถาบั น ส่ ง เสริมความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน (องค์ ก ารมหาชน) สงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่พิ จ ารณาข้ อ เสนอของที่ ป รึก ษาโดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อที่ปรึกษารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการจ้างที่ปรึกษา
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาของสถาบัน ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารการจ้าง
ที่ปรึกษาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ที่ปรึกษารายอื่น
๗.๔ ในการคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษา หรื อ ในการท าสั ญ ญาจ้ า งที่ ป รึ ก ษา คณะ
กรรมการฯ หรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การ
มหาชน) มีสิทธิให้ที่ปรึกษาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาได้
ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๗.๕ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (องค์การมหาชน) ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา โดยไม่พิจารณาจ้างที่ปรึกษาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของหน่ว ยงานของรั ฐเป็นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของสถาบันส่ งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) เป็นเด็ดขาด ที่ปรึกษาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (องค์การมหาชน)จะพิจารณายกเลิกการจ้างที่ปรึกษาและลงโทษที่ปรึกษาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
๗.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ที่ปรึกษา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่น ณ วันประกาศเชิญชวน
หรือเป็นที่ปรึกษาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมี
อานาจที่จะตัดรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)จะพิจารณาลงโทษที่ปรึกษารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๘. การทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(องค์การมหาชน)จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษา ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงาน
เบื้องต้น ที่มีผลการดาเนินงานถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงาน
ขั้นกลาง ที่มีผลการดาเนินงานถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดสุดท้าย จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าจ้างที่ปรึกษา
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละงวด สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)จะหักเงินประกันผลงาน จานวนร้อยละ ๑๐
ของค่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละงวด และจะคืนให้แก่ที่ปรึกษา
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาข้อ ๑.๓ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคา
งานจ้างที่ปรึกษาต่อวัน
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (องค์การมหาชน)จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๑๐.๒ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (องค์การมหาชน)สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๓ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสั ญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สถาบันส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างที่ปรึกษานี้มีความขัดหรือแย้ง
กั น ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าวิ นิ จ ฉั ย ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๕ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) อาจประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โดยที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ไม่ได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทางาน (องค์การมหาชน) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะใช้ในการจ้างที่
ปรึกษาหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทาการจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะที่ปรึกษาผู้ช นะหรือที่ได้รับการคัดเลือก
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับที่ปรึกษาผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

