
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 
การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดจ�างบริษัทภายนอกเพ่ือตดิตามหน้ีสําหรบักลุ!มลูกหน้ีก!อน บสย. ดําเนินคด ี 
2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ ฝ%ายบริหารหน้ี บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย!อม (บสย.) 

 3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  อัตราค!าบริการตดิตามหน้ีตลอดอายุสัญญา ตามผลสําเร็จของงาน ภายในวงเงิน
งบประมาณ 90,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค!าเพ่ิม) 
   4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2564                                                                                                                             
    เป:นเงิน  90,000,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค!าเพ่ิมแล�ว) 

 5. แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) คณะกรรมการร!างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ�างบริษัทภายนอก
เพ่ือติดตามหน้ีสําหรับกลุ!มลูกหน้ีก!อน บสย. ดําเนินคดี ได�กําหนดอัตราค!าบริการ คือจ!ายผลตอบแทนตามความสําเร็จในการเก็บ
หน้ี (Success Fee) โดยจ!ายเป:นข้ันบันได ตามยอดรับชําระหน้ีในแต!ละเดือน และตามอัตราผลตอบแทนในแต!ละกลุ!มลูกหน้ี 
ภายในวงเงิน 90,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค!าเพ่ิมแล�ว) รายละเอียดดังน้ี 

ประเภทลูกหน้ี อัตราผลตอบแทน (ร�อยละจากยอดรับชําระหน้ีแต!ละเดือน) 
1. ภาระหน้ีต�นเงิน (ยอดจ!ายเคลม) คงเหลือ ตั้งแต! 2 แสน
บาทลงมา ณ วันส!งให� OA 

 

1.1 ไม!เคยประนอมหน้ี ณ วันส!งให� OA  
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนไม!เกิน 1.5 ลบ. ร�อยละ 20 
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนในส!วนท่ีเกิน 1.5 ลบ. ร�อยละ 30 
1.2 เคยประนอมหน้ีค�างชําระหน้ี มากกว!า 3 งวด  
ณ วันส!งให� OA 

 

-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนไม!เกิน 2.0 ลบ. ร�อยละ 3 
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนในส!วนท่ีเกิน 2.0 ลบ. ร�อยละ 6 
2. ภาระหน้ีต�นเงิน (ยอดจ!ายเคลม) คงเหลือ มากกว!า 2 แสน
บาทข้ึนไป ณ วันส!งให� OA 

 

2.1 Last Pay Date ไม!เกิน 12 เดือน ณ วันส!งให� OA  
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนไม!เกิน 2.0 ลบ. ร�อยละ 6 
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนในส!วนท่ีเกิน 2.0 ลบ. ร�อยละ 8 
2.2 Last Pay Date มากกว!า 12 เดือน ณ วันส!งให� OA  
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนไม!เกิน 3.0 ลบ. ร�อยละ 10 
-จํานวนเงินท่ีตามเก็บต!อเดือนในส!วนท่ีเกิน 3.0 ลบ. ร�อยละ 14 
*หมายเหตุ : ผลตอบแทนรวมภาษีมูลค!าเพ่ิม ค!าใช�จ!ายและค!าธรรมเนียมทุกประเภทแล�ว 

 

6. รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง (คณะกรรมการร!างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ�างบริษัทภายนอกเพ่ือ

ติดตามหน้ีสําหรับกลุ!มลูกหน้ีก!อน บสย. ดําเนินคดี) ประกอบด�วย 
1 นายศิริพงษU แผนสนิท  ผู�บริหารฝ%ายบริหารงานคดี   ประธานกรรมการ 
2   นายสหชาติ  เปล่ียนศรี  ผู�บริหารฝ%ายบริหารหน้ี   กรรมการ 
3 นายทรงธรรม เอกชัยมงคล ผู�ช!วยผู�บริหารฝ%ายบริหารหน้ี   กรรมการ 
4 นายพิเชษฐU สุพรรณเนียม ผู�บริหารส!วนบริหารสัญญา   กรรมการ 
5 นางสาวพิไลพร ซุงสุวรรณU  ผู�ช!วยผู�บริหารฝ%ายบริหารงานกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

 



 

1. ขอบเขตการดําเนินงาน 
1.1 สืบค�นข�อมูลของลูกหน้ี ท่ี บสย.ได�ส!งให�ผู�ได�รับการคัดเลือก ด�วยวิธีการหรือช!องทางต!าง ๆ ของผู�ได�รับการ 

คัดเลือก โดยผู�ได�รับการคัดเลือกต�องโน�มน�าวลูกหน้ี นํามาซ่ึงการประนอมหน้ี กับ บสย. และ/หรือ สามารถชักจูงลูกหน้ี จนนํามาสู!
การชําระหน้ีแก! บสย. หากผู�ได�รับการคัดเลือกไม!สามารถปฏิบัติภายใต�เง่ือนไขข�อ 1.15 ให�ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกส!งคืนลูกหน้ี
ดังกล!าวคืน บสย. โดยการส!งคืนให�ปฏิบัติตามท่ี บสย. กําหนด 

1.2 กรณีผู�ได�รับการคัดเลือกสามารถติดต!อลูกหน้ีได� ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องแนะนําตนเองหรือกระทําการใดๆ 
เพ่ือให�ลูกหน้ีทราบว!าเป:นตัวแทนท่ีรับมอบอํานาจจาก บสย.  

1.3 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องเป:นผู�ประสานงานระหว!าง บสย. และลูกหน้ีเพ่ือรวบรวมเอกสารต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ธุรกรรมต!าง ๆ ของลูกหน้ีท่ีเก่ียวข�องกับ บสย. อาทิเช!น เอกสารการประนอมหน้ี หลักฐานการชําระเงินของลูกหน้ี เป:นต�น 

1.4 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องเร!งรัดและติดตามหน้ีการชําระหน้ีเป:นรายเดือน สําหรับลูกหน้ีท่ีผู�ได�รับการ
คัดเลือกได�ดําเนินการตามข�อ 1.3  

1.5 ผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีจัดทํารายงานการติดตามหน้ีตามข�อ 8 ให�แก! บสย.ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
  1.6 ผู�ได�รับการคัดเลือก จะต�องจัดให�มีบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานให�แก! บสย. อย!างเพียงพอต!อปริมาณงาน และ
จะต�องเป:นบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
เพ่ือปฏิบัติงานติดตามทวงถามหน้ี โดยเฉพาะอย!างยิ่งในกรณีท่ีมีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หรือ กฎหมายกําหนดให�ผู�ท่ีจะปฏิบัติงานท่ี
ว!าจ�างน้ันจะต�องได�รับอนุญาตตามกฎหมาย และ/หรือต�องมีใบอนุญาตตามกฎหมาย 

1.7 ห�ามผู�ได�รับการคัดเลือกรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเป:นเงินสดเด็ดขาด ผู�ได�การคัดเลือกต�องแนะนําลูกหน้ีให�
ชําระเงินผ!านช!องทางหรือวิธีการท่ี บสย.กําหนด 

1.8 ผู�ได�รับการคัดเลือก ไม!มีอํานาจในการทําข�อตกลงหรือสัญญาใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ ท่ีจะทําให�เสีย
สิทธิ เสื่อมสิทธิ หรือถือเป:นการจําหน!ายสิทธิของ บสย. รวมถึงแต!ไม!จํากัดเพียงการลดหน้ี การให�เง่ือนไขข�อตกลงการผลัดผ!อนการ
ชําระหน้ี การถอนฟ̀อง หรือทําให�กระบวนการทํางานหยุดชะงัก เว�นจะได�รับความยินยอมจาก บสย. เป:นลายลักษณUอักษรเท!าน้ัน 

1.9 ผู�ได�รับการคัดเลือกจะต�องปฏิบัติงานท่ีว!าจ�างให�บรรลุเป̀าหมายให�ทันก!อนครบกําหนดอายุความตาม
กฎหมาย เพ่ือดํารงไว�ซึ่งสิทธิเรียกร�องของ บสย. ตามกฎหมาย 

1.10 ผู�ได�รับการคัดเลือก จะต�องปฏิบัติงานท่ีว!าจ�างด�วยตนเอง โดยจะไม!ส!งมอบงาน หรือนําไปให�บุคคลอ่ืนใด
รับจ�างช!วงซ่ึงงานท่ีว!าจ�างไม!ว!าท้ังหมดหรือบางส!วน โดยมิได�รับความยินยอมเป:นลายลักษณUอักษรจาก บสย. ท้ังน้ี ความยินยอม
ของ บสย. ดังกล!าวจะไม!เป:นเหตุให�ผู�ได�รับการคัดเลือกหลุดพ�นจากความรับผิดต!อ บสย. 

1.11 บรรดาข�อมูลและเอกสารต!าง ๆ ท้ังหมดท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกได�รับไปจาก บสย. ไม!ว!าข�อมูลหรือเอกสาร
น้ันจะได�รับไปจาก บสย. หรือ ท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกเป:นฝ%ายจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานท่ีว!าจ�าง ให�ถือเป:นกรรมสิทธ์ิของ 
บสย. ท้ังหมดทันที โดยผู�ได�รับการคัดเลือกจะส!งมอบให�แก! บสย. ทันทีท่ี บสย. ร�องขอ และ/หรือสิ้นสุดสัญญา  

1.12 เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู�ได�รับการคัดเลือกมีหน�าท่ีส!งคืนข�อมูลลูกหน้ีท่ีได�รับจาก บสย. หรือข�อมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข�องกับลูกหน้ี ท่ีผู�ได�รับการคัดเลือกได�มาจากการปฏิบัติหน�าท่ีเป:นตัวแทน บสย. ไม!ว!าข�อมูลน้ันจะอยู!ในรูปของเอกสารข�อมูล
หรือข�อมูลในรูปของข�อมูลอิเล็กทรอนิกสU ให�แก! บสย.ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดสัญญา ตามช!องทางท่ี บสย.กําหนด 

1.13 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องทําลายข�อมูลลูกหน้ีท้ังหมด ท่ีอยู!ในความครอบครอบของผู�ได�รับการคัดเลือก  
ภายหลังจากได�ส!งคืนข�อมูลดังกล!าวแก! บสย. ไม!ว!าข�อมูลดังกล!าวจะเป:นต�นฉบับหรือสําเนาข�อมูล (แล�วแต!กรณี) ท้ังน้ีเพ่ือมิให�ผู�
ได�รับการคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน ๆ สามารถนําข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับลูกหน้ีของ บสย. กลับมาใช�ได�อีก  
              1.14 หากผู�ได�รับการคัดเลือกไม!สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายได�ตามเป̀าหมาย ท่ี บสย.กําหนด 
บสย. ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงการส!งข�อมูลลูกหน้ี หรือ ระงับการส!งลูกหน้ี หรือตามท่ี บสย.เห็นสมควร 
 
 
 



 
 
  1.15 ผู�ได�รับการคัดเลือกมีสิทธ์ิถือครองลูกหน้ีแต!ละราย ได�ไม!เกิน 3 เดือนนับแต! บสย. ได�ส!งมอบลูกหน้ีและ 
บสย. จะเรียกลูกหน้ีคืนภายในวันรุ!งข้ึนภายหลังจากปรากฎการณUด�านล!าง นอกจากน้ี บสย. ขอสงวนสิทธ์ิเรียกคืนลูกหน้ีตามความ
จําเป:นในทุกกรณีเพ่ือการบริหารหน้ีของ บสย. ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผู�ได�รับการคัดเลือกจะไม!โต�แย�งแต!อย!างใด 
 (กรณี 1) ภายใน 3 เดือน นับแต! บสย. ส!งลูกหน้ีให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแล�ว ลูกหน้ียังไม!ได�รับการอนุมัติ
ประนอมหน้ีภายใต�หลักเกณฑUการประนอมหน้ีของ บสย. 
 (กรณี 2) ภายใน 3 เดือน นับแต! บสย. ส!งลูกหน้ีให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแล�ว ลูกหน้ียังไม!เคยชําระหน้ีให� บสย. 
หรือมีการชําระหน้ีให� บสย. แต!ชําระได�ต่ํากว!าร�อยละ 5 (ห�า) ของภาระหน้ีต�นเงินท่ีคงเหลือ 
 (กรณี 3) ลูกหน้ีท่ีประนอมหน้ีกับ บสย. แล�ว และมีการค�างชําระค!างวดแก! บสย. ตั้งแต! (เท!ากับหรือเกินกว!า) 
3 งวดข้ึนไป  

 


