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กฎระเบียบและข้อบังคบัในการคดัเลือกบริษัทรับเหมาและผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

ให้แก่ส านักงานพาณิชย์อติาเลยีน– กรุงเทพฯ 

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

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรวำงแนวทำงปฏิบติัในกระบวนกำรในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของ
ส ำนกังำนพำณิชยอิ์ตำเลียน (สพอ.) เพ่ือปกป้องสิทธ์ิและผลประโยชน์ของสพอ.. และทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนกำรจดัซ้ือจดั
จำ้ง เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมมัน่ใจในคุณภำพและควำมยติุธรรมในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ก ำหนดใหก้ระบวนกำรในกำรคดัเลือกและกำรลงทะเบียนรำยนำมผูรั้บเหมำและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้
และบริกำรท่ีไดข้ึ้นใน “บญัชีรำยช่ือผูรั้บเหมำ/ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินตำ้และบริกำร” ซ่ึงสพอ. ไดจ้ดัท ำและบนัทึก  

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ีจะหกัลำ้งและทดแทนกฎระเบียบ และ/หรือขอ้เสนอแนะ และ/หรือขอ้บงัคบัอ่ืนๆท่ีเคยท ำข้ึนก่อนหนำ้
น้ีแลว้ทุกฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี ไม่วำ่จะเป็นดว้ยวำจำหรือบนัทึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรก็ตำม และไดถู้กจดัท ำข้ึนดว้ยควำมเคำรพ
ต่อรำยละเอียดทุกประกำรท่ีอยูใ่นกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี กำรแกไ้ขใดๆก็ตำมท่ีจะท ำต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ีตอ้ง
ท ำข้ึนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยสพอ.  

 

ข้อ 1 – ค าจ ากดัความ  

ตำมวตัถุประสงคข์องกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ค  ำวำ่ “กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง” หมำยถึง กำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ โครงกำรและบริกำร ใน
รูปแบบของสญัญำเพื่อกระท ำกำรพิจำรณำ รวมถึงกำรซ้ือ กำรเช่ำซ้ือ กำรแต่งตั้ง และกำรจำ้งงำน ฯลฯ  

ตำมวตัถุประสงคข์องกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ค  ำวำ่ “สินคำ้” หมำยถึงวตัถุทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ฯลฯ  

ตำมวตัถุประสงคข์องกฎระเบียบและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ค  ำวำ่ “บริกำร” หมำยถึงกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีมิใช่สินคำ้ อำทิ บริกำรท่ีปรึกษำระดบั
มืออำชีพ กำรโฆษณำ และกำรส่งเสริมทำงกำรคำ้ นิทรรศกำร และกำรจดังำนแสดงสินคำ้ ฯลฯ  

 

ข้อ 2 - โครงสร้างรายช่ือ ผู้รับเหมา และผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ  

ตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ผูรั้บเหมำและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีจะถูกบนัทึกในบญัชีรำยช่ือของผูรั้บเหมำและผู ้
จดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร มีกำรจดัประเภทไว ้5 ประเภท ดงัน้ี  

ประเภท ก: หน่วยงำน องคก์รผูจ้ดันิทรรศกำรและงำนแสดงสินคำ้ 
ประเภท ข: ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรับส ำนกังำน  
ประเภท ค: เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์/เคร่ืองจกัร ส ำหรับส ำนกังำน  
ประเภท ง: บริกำรผูรั้บเหมำและกำรปรับปรุง 
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ประเภท จ: บริกำรท่ีปรึกษำ และใหค้  ำแนะน ำ  
 

โดยผูรั้บเหมำ 1 รำยสำมำรถปรำกฎบนบญัชีรำยช่ือไดเ้พียง 2 ประเภท ผูรั้บเหมำและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรทุกรำยจ ำเป็นท่ี
จะตอ้งแสดงตนวำ่อยูใ่นประเภทใด ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรหน่ึงรำยไม่สำมำรถท่ีจะอยูใ่นบญัชีรำยช่ือ เกิน 5 
ประเภทยอ่ยได ้ 

ขอบข่ำยในกำรท ำธุรกิจของผูรั้บเหมำและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจ ำตอ้งตรงกบัประเภทท่ีตนมีรำยช่ืออยูแ่ลว้ บญัชี
รำยช่ือโดยละเอียดของประเภทสินคำ้และบริกำรไดป้ระกำศไวบ้นเวป็ไซตท์ำงกำรของ สพอ. www.ice.gov.it ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรคดัเลือกผูรั้บเหมำ  

สพอ. มีสิทธิในกำรรับใบสมคัรเฉพำะสินคำ้และบริกำรท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นสพอ. เท่ำนั้น  

 

บทที ่3 – ข้อบังคบัส าหรับผู้รับเหมาและผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

เพ่ือเขำ้ร่วมกระบวนกำรในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของ สพอ. ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำน
ดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัจะตอ้งจดัตั้ง หรือประกอบธุรกิจโดยถูกตอ้งตำมกฏหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆในประเทศท่ีบริษทันั้นจดทะเบียนอยู ่
และตอ้งมีใบอนุญำตประกอบกำรท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย (หำกมี) ซ่ึงออกใหโ้ดยหน่วยงำนท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในกรณีท่ี
ผูรั้บเหมำเป็นบุคคลธรรมดำ ผูรั้บเหมำรำยนั้นจะตอ้งจดัหำเอกสำรท่ีแสดงตวัตน ไม่วำ่จะเป็นบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
หนงัสือเดินทำง หรือใบอนุญำตท ำงำน (ในกรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) 

• ตอ้งมีควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบทำงแพง่ไดอ้ยำ่งอิสระ 
• มีช่ือเสียงทีดีในทำงพำณิชยแ์ละมีระบบกำรเงินกำรบญัชีท่ีดี 
• มีประวติักำรช ำระภำษีอำกรท่ีดีและมีเอกสำรประกอบกำรเสียภำษีอำกร รวมถึงกองทุนประกนัทำงสงัคมตำมกฎระเบียบ

ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ไม่มีประวติัในกำรละเมิดในกิจกรรมต่ำงๆทำงธุรกิจในช่วงสำมปีท่ีผำ่นมำ  
• ไม่มีประวติัอำชญำกรรมใดๆ 
• มีอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นและมีควำมสำมำรถระดบัมืออำชีพและควำมสำมำรถทำงเทคนิคท่ีสำมำรถปฎิบติัตำมวตัถุประสงคต์ำม

สญัญำได ้ 
• เคำรพและรักษำไวซ่ึ้งกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยจำ้งงำน และมีกำรจำ้งพนกังำนภำยใตก้ฎระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ไม่เป็นผูล้ม้ละลำย 
• ไม่เคยมีกำรละเมิดสญัญำกบัสพอ.ในระยะสำมปีทีผำ่นมำ  
• มำตรฐำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและกฎระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำร (ถำ้มี) 

http://www.ice.gov.it/
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หมำยเหตุ  ในกรณีท่ีผูรั้บเหมำและผูจ้ดัซ้ือจดัจำ้งเป็นสมำคมผูป้ระกอบวชิำชีพ สมำชิกแต่ละคนของสมำคมนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ดว้ย  

 

ข้อ 4 - วธีิการสมคัร  

ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัร (แบบฟอร์มผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร) มำยงัอีเมล  bangkok@ice.it  

ใบสมคัรจะตอ้งมีกำรลงนำมโดยตวัแทนท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยของผูส้มคัร ใบสมคัรท่ีไดล้งนำมแลว้จะตอ้งส่งโดยอีเมลท่ีไดรั้บกำร
รับรองของผูรั้บเหมำและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรมำยงั bangkok@ice.it โดยวธีิกำรดงัต่อไปน้ี  

• หำกมีกำรลงลำยมือช่ือบนเอกสำร จะตอ้งแสกนเอกสำรพร้อมกบัเอกสำรแสดงตนของผูท่ี้ลงนำมดว้ย; 
• หำกมีกำรลงลำยมือช่ือโดยระบบดิจิตอล เอกสำรสำมำรถแสกนส่งมำไดโ้ดยไม่มีเอกสำรแสดงตน 

นอกเหนือจำกเอกสำรเหล่ำน้ีแลว้อำจมีกำรเรียกขอเอกสำรอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นในกำรคดัสรรซ่ึงระบุในขอ้ 5 ปรำกฎอยูข่ำ้งล่ำง  

อยำ่งไรก็ดี กำรส่งเอกสำรทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์มิไดห้มำยควำมวำ่ผูส้มคัรไดรั้บกำรเลือก หรือถูกบนัทึกลงในรำยช่ือผูรั้บเหมำ
และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร สพอ.ขอสงวนสิทธ์ิไวแ้ต่ผูเ้ดียวในกำรตดัสินวำ่ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร 

 

ข้อ 5 – เอกสารทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการสมคัร  

ส าหรับผู้สมคัรรายบุคคล  

• เอกสำรแสดงตน อำทิ บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ หนงัสือเดินทำง และใบอนุญำตท ำงำน  
• ประวติักำรท ำงำน รวมถึงขอ้มูลต่ำงๆ อำทิ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ใบรับรองทกัษะฝีมือ

ทำงวชิำชีพ และ ใบรับรองต่ำงๆท่ีเก่ียวกบัวชิำชีพนั้นๆ ฯลฯ  
• บุคคลอำ้งอิง อยำ่งนอ้ย 2 คนโดย นำยจำ้งท่ีเคยท ำงำนมำก่อน หรือลูกคำ้ท่ีเคยซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกผูส้มคัรรำยบุคคล

นั้นๆ ภำยในสำมปีท่ีผำ่นมำ หรือ 

                        ส ำเนำ สญัญำ และใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบบั ท่ีออกภำยใน 3 ปีก่อนวนัท่ีสมคัร 

 

ส าหรับผู้สมคัรทีเ่ป็นบริษัท  

• เอกสำรจดทะเบียนของบริษทัท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย อำทิ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน ฯลฯ  
• เอกสำรแสดงตวัตนของกรรมกำร อำทิ บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ หนงัสือเดินทำงและใบอนุญำตท ำงำน 
• งบกำรเงินในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

mailto:bangkok@ice.it
mailto:bangkok@ice.it
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• เอกสำรรับรองกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
• ใบรับรองวชิำชีพ 
• ใบอนุญำตเฉพำะทำง หรือใบอนุญำตต่ำงๆท่ีจ ำเป็นตอ้งมีในกำรขำยสินคำ้จ ำเพำะ หรือกำรใหบ้ริกำรจ ำเพำะ 
• เอกสำรอำ้งอิงอยำ่งนอ้ยจำกลูกคำ้ 2 รำยท่ีเคยซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทัผูส้มคัร ในช่วงเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ หรือ 
• ส ำเนำ สญัญำ และใบแจง้หน้ี หรือใบเสร็จรับเงิน  2 ฉบบั ท่ีออกภำยใน 3 ปีนบัจำกวนัท่ีสมคัร 
• ส ำเนำรับรองงบกำรเงินยอ้นหลงั 3 ปี จำกกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ส ำเนำรับรองงบกำรเงินยอ้นหลงั 3 ปี จำก

กรมสรรพำกร และส ำเนำใบเสร็จรับเงินกำรช ำระประกนัสงัคมของลูกจำ้ง 

 

 เอกสารเพิม่เตมิ ส าหรับ ผู้รับเหมา/ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ ทีจ่ดัสร้าง/เตรียม/ตดิตั้ง บูธแสดงสินค้า ในงานจดัแสดงสินค้า  

1) แหล่งอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสร้ำงและติดตั้งบูธแสดงสินคำ้ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ รำยละเอียดทำงเทคนิคของกำรติดตั้งในส่วน
ต่ำงๆท่ีส ำคญั รูปภำพและขอ้มูลตำ่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ขอ้มูลของกำรติดตั้งแต่ละคร้ังซ่ึงไดท้ ำในพ้ืนท่ีเฉพำะ  รำยละเอียดของพ้ืนท่ี
ในกำรติดตั้ง สถำนท่ีและวสัดุท่ีใชใ้นกำรติดตั้ง ฯลฯ 

2) รำยช่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกำรติดตั้งบูธส ำหรับงำนแสดงสินคำ้ จนถึงโกดงัและโรงงำน ซ่ึงใชโ้ดยผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำย
สินคำ้และบริกำรเอง ผุรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บกำรเชิญจำกสพอ. ใหติ้ดตั้งบูธในงำนแสดงสินคำ้จะตอ้ง
จดัสรรทุกส่ิงตำมท่ีมำตรฐำนไดก้ ำหนดไว ้

 

ข้อ 6 - ระยะเวลาทีก่ าหนด  

เอกสำรท่ีใชใ้นกำรสมคัรจะถูกตรวจสอบและพิจำรณำภำยใน 30 วนัหลงัจำกท่ีไดรั้บเอกสำรแลว้ หำกยงัมีเอกสำรท่ีขำดหำยไปหรือมี
ใจควำมท่ีไม่ถูกตอ้ง สพอ. สำมำรถร้องขอใหผู้ส้มคัรยืน่เอกสำรเพ่ิมเติม หรือขอใหแ้กไ้ขเอกสำรท่ียืน่ไปแลว้ได ้ 

ข้อ 7 – การตรวจสอบ และการพจิารณาเป็นคร้ังคราว 

สพอ. มีสิทธิท่ีจะท ำกำรตรวจสอบเอกสำรท่ีใหไ้วโ้ดยผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรไดเ้ป็นคร้ังครำว ซ่ึงรวมถึง
คุณสมบติั ใบรับรองบริษทั ใบรับรองฐำนะทำงกำรเงิน ใบรับรองสถำนะวชิำชีพ และใบอนุญำตเฉพำะ หรือใบอนุญำตอ่ืนๆ ฯลฯ เป็น
ตน้  

สพอ. มีสิทธิในกำรพิจำรณำเป็นคร้ังครำวในประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร รวมถึง 
คุณภำพสินคำ้และบริกำร รำคำ  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ควำมพร้อมในกำรท ำงำน และควำมมัน่คง ฯลฯ  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บกำรข้ึนบญัชีรำยช่ือผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแลว้ อำจถูกถอด
ถอนช่ือออกจำกบญัชีรำยช่ือได ้หำกไม่ผำ่นกำรตรวจสอบหรือกำรพิจำรณำเป็นคร้ังครำวของ สพอ.  
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ข้อ 8 - การรับรองและการรับประกนัของผู้รับเหมาหรือผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจะตอ้งรับรองและรับประกนัต่อสพอ. ณ วนัท่ีสมคัร ดงัน้ี  

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรมีคุณสมบติัและเง่ือนไขต่ำงๆ ตรงตำมท่ีกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ในประเทศท่ีบริษทันั้นตั้งอยู ่ 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นอิสระ และประกอบธุรกิจและมีอยูจ่ริงตำมกฎหมำยและ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆในประเทศท่ีบริษทันั้นๆตั้งอยู ่ หรือบุคคลธรรมดำตอ้งมีควำมสำมำรถดำ้นพลเมืองท่ีครบถว้น  

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรไดแ้ต่งตั้งตวัแทนทำงกฎหมำยหรือไดมี้กำรแต่งตั้งตวัแทนในกำรลงนำมในใบ
สมคัรทุกฉบบัท่ีทำงสพอ. ร้องขอ 

• หลงัจำกกำรสมคัรของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรเพื่อข้ึนบญัชีรำยช่ือผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และ
บริกำรทำงกำรของสพอ. ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรไม่สำมำรถท่ีจะกระท ำกำรดงัต่อไปน้ีได ้ (ก) ฝ่ำฝืนส่ิง
ท่ีบนัทึกไวใ้นใบอนุญำตประกอบกำรธุรกิจ เอกสำรท่ีเก่ียวกบับริษทั ขอ้บงัคบับริษทัหรือเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
(ข) ฝ่ำฝืนกฎระเบียบไม่วำ่จะเป็นเร่ืองกำรอนุญำตหรือกำรรับรองจำกทำงรัฐบำล (ค) ฝ่ำฝืนสญัญำหรือขอ้ตกลงอ่ืนๆซ่ึงทำง
บริษทัมีส่วนร่วมหรืออยูใ่นขอ้ผกูมดัและ (ง) ฝ่ำฝืนค ำตดัสินหรือค ำตดัสินอนุญำโตตุลำกำร หรือฝ่ำฝืนค ำสัง่ของทำงรำชกำร
หรือหน่วยงำนบงัคบักำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ  

• ไม่มีคดีควำมท่ีคำ้งอยู ่ ไม่มีอนุญำโตตุลำกำร หรือกำรถูกฟ้องในทำงกฎหมำย หรือจำกทำงรำชกำรซ่ึงอำจมีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรกระท ำกำรต่ำงๆตำมสญัญำท่ีท ำกบัสพอ. หรือเท่ำท่ีสพอ.รับทรำบ ตอ้งไม่มีกำรคุกคำมใดๆเกิดข้ึน 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรตอ้งแสดงเอกสำรและขอ้มูลท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ใหแ้ก่ สพอ. ซ่ึงเอกสำรและขอ้มูลเหล่ำนั้นอำจเป็นเอกสำรท่ีส่งผลต่อกำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัตำมสญัญำท่ีท ำกบั 
สพอ. เอกสำรต่ำงๆท่ีเคยใหไ้วก้บัสพอ. จะตอ้งไม่มีกำรปลอมแปลง กำรหลอกลวง หรือกำรท ำใหไ้ขวเ้ขว หรือเป็นขอ้มูลท่ีมี
กำรละเวน้ไว ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัควำมจริงของเร่ืองนั้นๆ  

หำกกำรรับรองหรือกำรรับประกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรเป็นเทจ็ หรือไม่เป็นของแท ้ ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถกูพิจำรณำวำ่มีควำมประสงคท่ี์จะหลอกลวงและท ำกำรหลอกลวงซ่ึง
จะท ำใหถู้กถอดถอนออกจำกบญัชีรำยช่ือผูผู้รั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร 

 

ข้อ 9 – หน้าทีใ่นความซ่ือสัตย์ของผู้รับเหมาหรือผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรทุกรำยจะตอ้งไม่ประพฤติผิดดงัต่อไปน้ี 

• ท ำกำรสมรู้ร่วมคิดในกำรตั้งรำคำ และตอ้งไม่บงัคบัใหผู้รั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรรำยอ่ืนออกจำกกำร
แข่งขนัอนัยติุธรรม หรือละเมิดสิทธิอนัชอบธรรมทำงกฎหมำยและละเมิดผลประโยชนข์องสพอ. หรือผลประโยชน์
สำธำรณะของสงัคม 
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• ท ำกำรสมรู้ร่วมคิดกบัเจำ้หนำ้ท่ีของสพอ. หรือตวัแทนของสพอ.ในกำรสร้ำงควำมเสียหำยใหเ้กิดแก่ผลประโยชนข์องสพอ. 
ผลประโยชน์สำธำรณะของสงัคม หรือสิทธิอนัชอบธรรมทำงกฎหมำย หรือผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

• ใหสิ้นบนแก่เจำ้หนำ้ท่ี หรือตวัแทนของสพอ. เพ่ือท่ีจะมีช่ืออยูใ่นบญัชีรำยช่ือของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และ
บริกำร หรือเพ่ือหำโอกำสในกำรเซ็นตส์ญัญำกบั สพอ.  

• จดัท ำใบอนุญำต ใบรับรองหรือสุทธิบตัรปลอมหรือมีกำรบิดเบือน 
• แจง้ขอ้มูลเทจ็ในส่วนท่ีเก่ียวกบังบกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินของบริษทั 
• มอบประวติักำรท ำงำนท่ีเป็นเทจ็ หรือกำรใหห้ลกัฐำนไม่จริงท่ีพิสูจน์ควำมสมัพนัธ์ในหนำ้ท่ีกำรงำนกบับุคคลท่ีเป็นหวัหนำ้

โครงกำรหรือ บุคลำกรทำงเทคนิคท่ีมีควำมส ำคญั  
• แจง้ขอ้มูลเทจ็ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสถำนะทำงสินเช่ือ  
• มีประโยคอนัเป็นเทจ็ในเอกสำร 
• วธีิกำรอ่ืนๆท่ีไม่จริงและหลอกลวง  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือโดยทนัที หำกมีกำรพบวำ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
ประพฤติผดิดงักล่ำวขำ้งตน้  หำกมีควำมเสียหำยเกิดจำกกำรประพฤติผิดเหล่ำนั้น สพอ. อำจจะท ำกำรฟ้องผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรในคดีควำมตำมกฎหมำยได ้

 

ข้อ 10 - การให้ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน  

เม่ือใดก็ตำมท่ีขอ้มูลใดๆไดเ้คยใหไ้วแ้ก่สพอ.โดยผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีไดข้ึ้นบญัชีรำยช่ือ เกิดกำร
เปล่ียนแปลงหรือมีกำรปรับใหเ้ป็นปัจจุบนั ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะตอ้งแจง้ขอ้มูลท่ีตอ้งท ำกำรปรับเปล่ียน
แกไ้ขใหเ้ป็นปัจจุบนัภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงโดยครบถว้นนั้น ๆ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรสำมำรถท ำขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นคร้ังครำวไดโ้ดยกำรส่งอีเมลมำยงั bangkok@ice.it 

 

ข้อ 11 – การปรับบญัชีรายช่ือผู้รับเหมาหรือผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจุบันเป็นประจ า  

บญัชีรำยช่ือผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะมีกำรปรับใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจะตอ้งปรับขอ้มูลของแต่ละบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยส่งอีเมลมำยงั 
bangkok@ice.it  ปีละหน่ึงคร้ัง โดยกำรส่งอีเมล ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัยงั
คงไวซ่ึ้งควำมเป็นปึกแผน่และควำมน่ำนบัถือของบริษทั  

หำกไม่มีกำรปรับขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมท่ีสพอ.ร้องขอภำยในเวลำท่ีก ำหนด ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูก
ถอดถอนรำยช่ือจำกบญัชีรำยช่ือผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรไดโ้ดย สพอ. 

mailto:bangkok@ice.it
mailto:bangkok@ice.it
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ข้อ 12 – การประเมนิ เพ่ือคดัเลือกผู้รับเหมาหรือผู้จดัจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บเลือกและไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรแก่ สพอ. จะไดรั้บกำร
ประเมินโดยส ำนกังำนบริหำรงำนรำชกำรอิตำเลียน (RUP) และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรประเมินผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีไดรั้บเลือกนั้นมีพ้ืนฐำนอยูบ่นระบบกำรใหค้ะแนนโดยกำรจดัล ำดบัตั้งแต่ 1 
ถึง 5 (1 หมำยถึง ต ่ำมำก 2 หมำยถึง ไม่เหมำะสม 3 หมำยถึง เหมำะสม 4 หมำยถึง ดี 5 หมำยถึง ดีมำก) 

ส ำหรับแต่ละประเภทของสินคำ้และบริกำร จะมีมำตรฐำนในกำรประเมินแตกต่ำงกนัไป (มิไดเ้พียงแต่มุมมองทำงเทคนิคเท่ำนั้นแตย่งั
หมำยถึงกำรอำ้งอิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำหนดเวลำในกำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำร คุณภำพของสินคำ้หรือบริกำร จ ำนวนสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีใชง้ำนไม่ได ้กำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆของทำงบริษทั ) 

กำรประเมินจะกระท ำกำรโดยส ำนกังำนกรุงเทพฯ ของสพอ. ซ่ึงจะใหค้ะแนนเฉล่ียส ำหรับสญัญำตำ่งๆ คะแนนต่ำงๆท่ีไดน้ั้นจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรเลือกในอนำคตดว้ย หำกผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรมีสญัญำกบัฝ่ำยบริหำรมำกกวำ่ 1 สญัญำ สญัญำ
แต่ละฉบบัจะตอ้งไดรั้บกำรประเมินเป็นฉบบัไป และกำรประเมินแต่ละคร้ังจะถูกน ำไปคิดรวมในกำรใหค้ะแนนเฉล่ียทัว่ไป 

 

ข้อ 13 - การถูกถอดถอนรายช่ือเป็นการช่ัวคราว  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนรำยช่ือเป็นกำรชัว่ครำวหำกเกิดสถำนกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

• หำกผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรนั้นไดรั้บกำรประเมินโดยไดค้ะแนนต ่ำกวำ่ 3 คะแนน ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นเวลำตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี  

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือชัว่ครำวหำกมีกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในคดีควำมหรือ
กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรต่อสพอ. จนกวำ่กระบวนกำรทำงกฎหมำยนั้นจะส้ินสุดลง 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือชั้วครำวหำกไม่สำมำรถใหข้อ้มูลอนัจ ำเป็นท่ีสพอ.
ร้องขอได ้

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือชั้วครำว หำกมีกำรล่ำชำ้ในกำรส่งมอบสินคำ้หรือ
บริกำร  

กำรตดัสินใจท่ีจะถอดถอนรำยช่ือผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรนั้นจะกระท ำกำรโดยผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนกรุงเทพฯ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือชัว่ครำวจะถูกน ำไปข้ึนบญัชีรำยช่ืออีกคร้ังไดห้ำก
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ไดท้ ำกำรแกไ้ขหรือถูกขจดัไป อยำ่งไรก็ดี ยงัมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำร
ถำวร หำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้มิไดรั้บกำรแกไ้ขหรือขจดัไป ภำยในเวลำท่ีก ำหนด หรือมีควำมเส่ือมถอยลง  
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กำรส่ือสำรระหวำ่งสพอ.และผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรถอดถอนโดยชัว่ครำวนั้นจะกระท ำกำรได้
โดยทำงอีเมลท่ีไดรั้บกำรรับรองแลว้ท่ีผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรใหไ้วแ้ก่สพอ. 

 

ข้อ 14 – การถูกถอดถอนจากบญัชีรายช่ือเป็นการถาวร  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกผูถ้อดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร ได ้ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร หำกมีคะแนนนอ้ยกวำ่ 3 คะแนน
ในกำรจดัหำสินคำ้และบริกำรใดๆก็ตำม  

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร หำกถูกถอดถอนออกจำกบญัชี
รำยช่ืออยำ่งนอ้ย 3 คร้ังในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ  

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรไดถู้กปฎิเสธในกำรคดัเลือกจำกหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ  
• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรมีส่วนรับผิดชอบในกำรฝ่ำฝืนสญัญำใดๆก็ตำม 
• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร หำกไม่สำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำม

ขอ้เรียกร้องในขอ้ 3 ของกฎระเบียบฉบบัน้ี 
• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร หำกไม่สำมำรถจดัหำเอกสำร

ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 ของกฎระเบียบฉบบัน้ี หรือพบวำ่มีกำรปลอมแปลงหรือใหข้อ้มูลท่ีไม่เป็นจริงในเอกสำรหรือใบรับรอง
ต่ำงๆ 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวร หำกไม่ผำ่นกำรตรวจสอบหรือ
กำรทบทวนเป็นคร้ังครำวท่ีกระท ำโดยสพอ. ตำมขอ้ 7 ของกฎระเบียบน้ี 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือหำกตวัแทนและกำรประกนัตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 8 ของกฎระเบียบฉบบัน้ี ไดรั้บกำรพิสูจน์วำ่มีเร่ืองรำวบำงประกำรท่ีเป็นเทจ็หรือไม่เท่ียงแท ้

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือทนัทีหำกพบวำ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรประพฤติ
ผิดใดๆก็ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้  9 ของกฎระเบียบน้ี 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรอำจถูกถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือหำกไม่สำมำรถปรับขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตำม
ขอ้ 11 ของกฎระเบียบน้ีเป็นเวลำ 2 ปี 

• ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ขำดควำมสนใจในกำรต่อรองทำงกำรคำ้ เช่นกำรขำดกำรติดต่อ 
กำรไม่ใหค้  ำตอบโดยเหตุผลสมควร ในกำรเสนอรำคำอยำ่งนอ้ย 3 คร้ังภำยในระยะเวลำ 2 ปี ท่ีผำ่นมำ 

ส ำหรับ 9 สถำนกำรณ์แรกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กำรส่ือสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือจะตอ้งท ำข้ึนระหวำ่ง สพอ. และ
ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร ผำ่นทำงท่ีอยูอี่เมลท่ีไดรั้บกำรรับรองแลว้ ในขณะท่ี 2 สถำนกำรณ์สุดทำ้ยนั้น ไม่
จ ำเป็นตอ้งมีกำรส่ือสำรก็ได ้ 
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ส ำหรับ 2 สถำนกำรณ์สุดทำ้ยนั้น ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีถูกถอดถอนออกจำกบญัชีรำยช่ือสำมำรถสมคัรเขำ้
ใหม่ 2 ปีหลงัจำกท่ีถูกถอดถอนรำยช่ือคร้ังสุดทำ้ย  

กำรตดัสินใจท่ีจะถอดถอนออกจำกบญัชีรำยช่ือเป็นกำรถำวรนั้นจะกระท ำกำรโดยผูอ้  ำนวยกำรสพอ. สำขำกรุงเทพฯ 

 

ข้อ 15 - ความเป็นส่วนตวั  

ขอ้มูลทุกอยำ่งท่ีผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยไดส่้งใหแ้ก่สพอ. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎระเบียบฉบบัน้ี จะถูก
รวบรวมและและจดักำรโดย สพอ. แต่เพียงผูเ้ดียว เพ่ือวตัถุประสงคท่ี์อนุญำตไวต้ำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆของประเทศไทย  

 

ข้อ 16 - การรักษาความลบั  

ในระหวำ่งท่ีมีกำรสมคัรเพ่ือลงในบญัชีรำยช่ือของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำร ผูส้มคัรอำจล่วงรู้ควำมลบับำงประกำร
ของ สพอ.  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรทุกรำยขอแจง้เจตจ ำนงคต์่อกำรเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั และต่อคุณลกัษณะแห่ง
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของสพอ.เอง ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยยอมท่ีจะเก็บควำมลบัทำงกำรคำ้ทุกประกำร
ของสพอ.ไวเ้ป็นควำมลบัและขอให้กำรรับประกนัวำ่ลูกจำ้ง ตวัแทนต่ำงๆของทำงบริษทัจะรักษำควำมลบันั้นไวด้ว้ย ตำมท่ีก ำหนดไว้
ในกฎระเบียบ 

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรหรือลูกจำ้งหรือตวัแทนของทำงบริษทั จะตอ้งไม่เผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบันั้น ไม่วำ่ใน
กรณีใดก็ตำม โดยถือเป็นขอ้บงัคบัภำยใตก้ฎระเบียบฉบบัน้ี แมว้ำ่กฎระเบียบไดส้ิ้นสุดผลบงัคบัใชแ้ลว้ เวน้แต่วำ่ ก) ควำมลบัทำงกำร
คำ้นั้นไดเ้ผยต่อสำธำรณะชนแลว้ หรือ ข) ผูอ่ื้นไดถู้กบงัคบัใหเ้ปิดเผยควำมลบัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

 

ข้อ 17 - การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน  

ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรเขำ้มำมีส่วนเก่ียวเน่ืองในกำรสมคัรเขำ้มำรับกำร
คดัเลือกเพื่อลงบญัชีรำยช่ือของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรภำยใตก้ฎระเบียบของกำรจดัหำสินคำ้และบริกำรใหส้พอ.
นั้น จะไม่กระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยบำ้นเมืองหรือขอ้บงัคบัใดๆของรัฐบำลใดๆ รวมถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
หน่วยงำนทำงกำรบริหำรใด (ตำมกฎหมำยของประเทศไทย) ยงัรวมถึงกำรกระท ำใดๆท่ีไดมุ่้งโดยทำงตรงและทำงออ้มเพ่ือ
ผลประโยชน์อนัไม่ชอบธรรมทำงกฏหมำย (ไม่วำ่จะอยูภ่ำยใตก้ฏหมำยของประเทศไทยหรือภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศ) ต่อเจำ้
พนกังำนท่ีสงักดัในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนขอ้บงัคบัหรือหน่วยงำนบริหำรของทำงรำชกำร หรือต่อบุคคลใดๆ หรือท่ีใดท่ีมีกำร
เสนอ กำรจ่ำยเงิน หรือกำรใหข้องขวญั ท่ีมุ่งไปยงักำรส่งผลต่อกำรตดัสินใจ เพ่ือจะสร้ำงควำมไม่คงเสน้คงวำต่อนโยบำยของ สพอ. ใน
กำรกระท ำกำรทำงธุรกิจโดยชอบธรรมและโดยมีจริยธรรม โดยไม่มีขอ้จ ำกดัใดทั้งส้ิน  
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ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวำ่ตนไดท้ ำตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆในประเทศไทย
ทุกมำตรำท่ีเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รับชนั และไม่ปฏิบติัตน และจะไม่ปฏิบติัตนในกำรกระท ำใดๆก็ตำมอนัเป็นเหตุใหส้พอ.
ตอ้งละเมิดกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัเหล่ำนั้น ซ่ึงหมำยถึง กำรเสนอ กำรจ่ำยเงิน กำรให ้กำรสญัญำ หรือกำรใหอ้ ำนำจกำรจ่ำยไม่วจ่ะเป็น
เงิน ส่ิงของ หรือของมีค่ำใด ๆ แก่  

(1) เจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ (หมำยควำมถึงเจำ้หนำ้ท่ี พนกังำน หรือบุคคลใดก็ตำมท่ีท ำกำรในอ ำนำจของทำงรำชกำรในหน่วยงำน
รำชกำร ตวัแทนหรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐ รวมถึงหน่วยงำนรัฐวสิำหกิจต่ำงๆ หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงๆ รวมถึงองคภ์ำครัฐ
ระหวำ่งประเทศ ยงัหมำยถึงพรรคกำรเมืองหรือเจำ้หนำ้ท่ีหรือผูล้งสมคัรเขำ้ท ำงำนในหน่วยงำนทำงกำรเมือง) หรือ  

(2) บุคคลใดก็ตำมท่ีผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรรู้จกั หรือมีเหตผุลท่ีจะรู้จกั ท่ีไดเ้สนอเงินไม่วำ่จะเป็นครบ
จ ำนวนหรือเพียงบำงส่วน หรือเสนอของขวญั หรือส่ิงของท่ีมีค่ำ ไม่วำ่จะเป็นกำรเสนอ กำรจ่ำย หรือกำรให ้ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรแต่ละรำยตกลงวำ่ เม่ือไม่ทรำบ หรือมีเหตผุลท่ีจะทรำบถึง
กำรจ่ำยหรือกำรโอน (หรือกำรเสนอ หรือกำรสญัญำท่ีจะจ่ำยหรือเสนอ) ส่ิงเหล่ำน้ีคือกำรละเมิดกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชนั ผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจะตอ้งแจง้ใหแ้ก่ สพอ. รับทรำบโดยทนัที  

 

ข้อ 18 – ข้อความปฏิเสธความรับผดิชอบ  

สพอ. จะไม่รับผิดชอบกำรสูญหำย และ/หรือ ควำมเสียหำยใดๆท่ีเกิดจำกกำรตดัสินใจท่ีจะกระท ำ และ/หรือ กำรกระท ำโดยผูรั้บเหมำ
หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรโดยมีพ้ืนฐำนอยูบ่น และ/หรือ มีกำรเช่ือมโยงกบัเน้ือหำหรือขอ้มูลท่ีอยูใ่นกฎระเบียบฉบบัน้ี  

กฎระเบียบฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงแต่เป็นขอ้อำ้งอิงส ำหรับผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีอำ้งอิงถึงวธีิกำรสมคัร
เพ่ือท ำกำรลงในบญัชีของผูรั้บเหมำหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรของสพอ. สพอ.ขอสงวนสิทธิอยำ่งเตม็ท่ีในกำรท ำขอ้มูลใหเ้ป็น
ปัจจุบนั ในกำรแกไ้ขและในกำรตีควำมของกฎระเบียบฉบบัน้ี  

ขอ้ต่ำงๆในกฎระเบียบน้ีอำจมีกำรแทน กำรแกไ้ข กำรถอนควำม หรือยกเลิกโดยอตัโนมติัได ้ หำกไม่ตรงตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ต่ำงๆของประเทศไทย หำกมีขอ้ใดใ้นกฎระเบียบน้ี ไม่วำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ไม่สำมำรถมีผลหรือไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้ กำรไม่มีผล
หรือไม่มีกำรบงัคบัใชข้องขอ้นั้นจะไม่ส่งผลต่อขอ้อ่ืนๆท่ีเหลือได ้


