
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. 

ป พ.ศ. 2566 
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการ

นำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2566 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการ เกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว บสย. จึงประกาศรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่อง

การนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2566 มาใหทราบโดยทั่วกัน ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนหนังสือที่มีลายลักษณอักษร สงมายัง

สวนจัดซื้อ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระ

ทาวเวอร 2 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2890-9882 

โทรสาร 0-2890-9900 หรือสงหนังสือดังกลาวทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันที่ 13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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(ราง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 

โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเร่ืองการนำสงขอมลูเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2566 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม สำนักงานตั้งอยูเลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2      

ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บสย.”  

 บสย. มีความประสงคท่ีจะจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการนำสงขอมูลเครดิตบูโร เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการและการวิเคราะหขอมูลการค้ำประกันสินเช่ือ เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ท่ีใชบริการ   

คำ้ประกันสินเช่ือ บสย. มีโอกาสเขาถึงสินเช่ือไดมากข้ึน ตลอดจนสรางวินัยทางการเงินซึ่งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในระยะยาว 

และเปนการยกระดับฐานขอมูลผูประกอบการ SMEs ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เดิม บสย. ไดดำเนินการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่อง

การนำสงขอมูลเครดิตบูโรมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา ท้ังประเภทลูกคาใหมระหวางปและหนังสือแจงลูกคาสิ้นปบัญชี 

เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 จึงมีความจำเปนตองจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการ

นำสงขอมูลเครดิตบูโร นำสงป พ.ศ. 2566  

  

2.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือดำเนินการจัดจางพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตลูกคาของ บสย. ประเภทลูกคาใหมระหวางปและหนังสือแจงลูกคา

สิ้นปบัญชี 2566 พรอมท้ังจัดสงหนังสือดังกลาวไปยังลูกคาทางไปรษณีย  

 

3.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ   

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2   ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปน   

ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และไดแจงเวียนแลว ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการ

ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   3.7   มีอาชีพรับจางและ/หรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3.8   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

3.9   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจดัจางภาครฐั (Thai Government Procurement: e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง  

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองไมเคยผดิเง่ือนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสญัญา หรือมีหน้ีสินคางชำระ หรือมี

ปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลีย่ หรือเปนคดีในช้ันศาลหรือ

อนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มวิrf
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3.12 ผูยื่นขอเสนอตองเคยมีผลงานประเภทการพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตบูโร ใหแกหนวยงานราชการ หรือ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปนผลงานท่ีดำเนินการ

ตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย อยางนอย 1 (หน่ึง) ผลงาน ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 (หา) ป นับถึงวันท่ียื่นขอเสนอ ซึ่งมีมูลคาผลงาน

ในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) 

3.13 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอ 3.1 – 3.12 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูยื่น

ขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ันๆ และจะถือวา

เปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา   

 

4. ขอบเขตของการดำเนินงาน 

4.1 ดำเนินการจัดพิมพหนังสือแจงลูกคา ประเภทลูกคาใหมระหวางปและหนังสือแจงลูกคาสิ้นปบัญชี 2566       

เปนจำนวนท้ังสิ้น 1,316,878 (หน่ึงลานสามแสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยเจ็ดสิบแปด) ฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 

- กระดาษปอนดสีขาว ความหนา 80 แกรม ขนาด A4  

- พิมพดานในจดหมาย 1 สี (สดีำ) ดานนอกโลโก บสย. 1 สี (สีดำ) ลายน้ำปองกันดาน Security Information ขนาด A4 

- พิมพขอมูล 2 ดาน (หนา-หลัง) จำนวน 1 แผน 

- รูปแบบตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK 

- ปดผนึกแบบหอในตัวแบบมิดชิด (Sealer) ผนึกเอกสารจาก A4 พับสำเร็จเปน A5 พรอมเจาะปรุดานขางซาย – ขวา 

- ตัวอยางหนังสือแจงลูกคา ตามเอกสารแนบทาย  

4.2 ดำเนินการจัดทำตัวอยางหนังสือแจงลูกคา ประเภทลูกคาใหมระหวางปและหนังสือแจงลูกคาสิ้นปบัญชี 2566

รายละเอียด ตามขอ 4.1 ใหแก บสย. ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญาจางเรียบรอยแลว 

4.3 ดำเนินการจัดสงหนังสือแจงลูกคา ใหแลวเสร็จภายใน 10 (สิบ) วันนับถัดจากวันท่ี บสย. มีหนังสือยืนยันใหจัดพิมพ  

  4.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบคาขนสง คาจัดสงไปรษณีย รวมถึงคาใชจายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวของท้ังหมด 

   4.5   กำหนดใหใชพัสดุสงเสริมการผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 (หกสิบ) ของพัสดุท่ีจะใชในงานท่ีวาจางน้ี  

 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ  

  ภายใน 1 (หน่ึง) ป นับถัดจากวันท่ี บสย. มีหนังสือแจงเริ่มปฏิบัติงาน หรือวันท่ีสงหนังสือแจงลูกคาครบจำนวนท้ังสิ้น 

1,316,878 (หน่ึงลานสามแสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดรอยเจ็ดสิบแปด) ฉบับ แลวแตเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงถึงกอน  

 

6. เง่ือนไขการสงมอบงาน 

6.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงมอบงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

6.1.1 รายงานใบนำสงหนังสือแจงลูกคา ทางไปรษณีย จำแนกตามรหสัไปรษณีย ซึ่งมีผูไดรับการ

คัดเลือกลงนามรวมกับเจาหนาท่ีไปรษณีย ในงวดงานน้ัน  

6.1.2 รายช่ือลูกคาและวันท่ีนำสงไปรษณียตามรูปแบบท่ี บสย. กำหนด และสื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบ 

Excel File และ PDF File จำนวน 1 (หน่ึง) ชุด  

6.1.3 หนังสือแจงลูกคาท่ีจัดสง ในขอมูลรูปแบบไฟล PDF File และสื่อบันทึกขอมูลในรูปแบบ PDF 

File จำนวน 1 (หน่ึง) ชุด โดยแยกเปนรายฉบับ  

6.2   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองจำแนกระยะเวลาการสงมอบงาน ดังตอไปน้ี 

6.2.1 การสงหนังสือแจงลูกคาประเภทลูกคาใหมระหวางป สงมอบงานงวดละ 1 (หน่ึง) ครั้ง  

6.2.2 การสงหนังสือแจงลูกคาสิ้นปบัญชี 2566 สงมอบงานภายในวันท่ี 30 มกราคม 2567   

 มิaif
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7. คาจางและการจายเงิน  

บสย. จะชำระเงินคาจางตามสัญญา เปนรายงวด ตามจำนวนหนังสือแจงลูกคา ท่ีไดสงมอบคูณดวยราคาตอหนวย

ตามท่ีระบุไวในสัญญาซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอ่ืนๆ แลว และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับ

เรียบรอยแลว มีข้ันตอนดังน้ี 

7.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอ          

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

7.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังน้ี ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผูรับภาระเงิน

คาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ี

โอนในเดือนน้ันๆ 

7.3  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับตั้งแตวันท่ี

ไดรับเงิน 

 

8. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจะรับผิดชอบการสงหนังสือแจงลูกคาใหใหมโดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังสิ้น หาก

ความผิดพลาดเกิดจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในกรณีท่ีหนังสอืสงกลับมายัง บสย. ดวยเหตุใด ก็ตาม ยกเวนเปนการ

ดำเนินการจัดสงตามขอมูลท่ีบสย. สงใหกับผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

9.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  9.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ

ราคาต่ำสุด ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ๆ คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

   9.2  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ บสย. จะพิจารณาจากราคารวม 

  9.3  หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น

ขอเสนอไมถูกตองครบถวน หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใหเชาไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กำหนดไวใน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 

9.4  บสย. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

                                              9.4.1   ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ    

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐของ บสย. 

 9.4.2  ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

9.4.3 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

   9.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูยื่นขอเสนอ

ได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

มนวิy
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 9.6  บสย. ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณา

จัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาด ผูยื่น

ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นเสนอราคากระทำการโดย         

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันช้ีแจง

และแสดงหลักฐานท่ี ทำใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำ

ช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก บสย. 

  9.7  กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ี

เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีผูชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอ

รายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

   ในกรณีน้ีหากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลวจะ

เปนประโยชนแกทาง บสย. อยางยิ่ง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

  9.8  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกิน

รอยละ 10 (สิบ) บสย. จะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดบัผูยืน่ขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs 

ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 (สิบ) ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน 3 (สาม) ราย 

         ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 

  9.9  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งไมใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 (สาม) บสย. จะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

           ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการท่ี

บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 

10.   เง่ือนไขการรักษาความลับ 

10.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับตามขอกำหนดและเง่ือนไขของ บสย. 

โดยไมมีสิทธิเปดเผยขอมูลความลับแกบุคคลอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. และจะตองใชขอมูล

ความลับเฉพาะเพ่ือการดำเนินการตามขอกำหนดและเง่ือนไขของ บสย. เทาน้ัน 

10.2  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดูแลรักษาและปองกันขอมูลความลับ โดยใชความระมัดระวังใน

การเขาถึงขอมูลท่ีจัดช้ันความลับ โดย บสย. จะอนุญาตใหเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของขอมูลความลับ

เพ่ือไมใหนำขอมูลความลับน้ันไปเปดเผยโดยมิไดรับอนุญาต หรือทำสำเนาขอมูลความลับเพ่ือนำไปเผยแพร 

10.3 บสย. จะใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เมื่อผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดลงนามในเอกสารสัญญาปกปดความลับ NDA (Non-Disclosure Agreement) 

10.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองแจงให บสย. ทราบทันที หากทราบวาขอมูลความลับถูกเปดเผย

หรือตกอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับอนุญาตหรือไมมีสิทธิ ②oif
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10.5 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสอาจเปดเผยขอมูลความลับใหแกบุคคลอ่ืนไดเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

10.5.1 เปดเผยแกผูบริหาร กรรมการบริษัท ลูกจาง เจาหนาท่ี พนักงาน ตัวแทนชวงหรือท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ

ของผูรับขอมูล เฉพาะผูซึ่งมีหนาท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามขอตกลงท่ีทำกับ บสย. เทาน้ัน 

10.5.2 เปดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแหงกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ในกรณี

ดังกลาวผูชนะการยื่นขอเสนอมีหนาท่ีตองแจงให บสย. ทราบเปนหนังสือทันทีท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ

ไดรับหมายศาลหรือคำสั่งดังกลาว 

 10.6 การบริหารจัดการผู ใหบริการภายนอก (third party management) กรณี ท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสมีผูใหบริการภายนอก ผูรับจางชวง รวมท้ังตัวแทน ลูกจาง พนักงาน ทำงานท่ีจางไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนตาม

สัญญาจาง หากมีความเก่ียวของตองเช่ือมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย. หรือสามารถเขาถึงขอมูลความลับหรือขอมูล

สำคัญของ บสย. หรือของลูกคาของ บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองจัดทำสัญญาหรือขอตกลงระหวางกันเพ่ือ

กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน เชน หนาท่ีรักษาความลับและไมนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือการปฏิบัติงานท่ี

จางเทาน้ัน และตองทำลายขอมูลความลับหรือขอมูลสำคัญของ บสย. และของลูกคาของ บสย. ท้ังหมดเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง 

รวมท้ังตองระบุความรับผิดชอบตอการรั่วไหลของขอมูลอันเน่ืองมาจากการนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือจากท่ีระบุไวในสัญญาจาง  

 10.7 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีรักษาความลับและไมนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือจากการ

ปฏิบัติงานท่ีจาง หรืออนุญาตใหผูอ่ืนนำไปใช เปดเผย ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไมไดรับอนุญาตจาก บสย.  ท้ังน้ี การรักษาความลับน้ี

มีผลบังคับใชตลอดไปแมสัญญาจางสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

 10.8  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูควบคุม

ขอมูล หรือผูประมวลผลขอมูล พรอมท้ังตองจัดใหมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน รวมถึงอาจมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในอนาคตดวย  

   

11. การทำสัญญา 

 11.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญา กับ บสย. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันท่ี บสย.    

ไดแจง ใหทราบเปนลายลักษณอักษรและในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทาน้ัน หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. 

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย. เปนผูท้ิงงาน 

 11.2  การวางหลักประกัน  

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 (หา) ของราคาท่ี บสย. ตกลง

จาง ณ วันทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชไดอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี บสย.กำหนด ดังตอไปน้ี  

  11.2.1 เงินสด 

  11.2.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก บสย. ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทน้ัน

ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 (สาม) วันทำการ 

 11.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเปน

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

   11.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร แหง

ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

   11.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  

  กรณีไมเกิดความเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวของกับงานท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายน้ันๆ หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15        

(สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว  

Bonif
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11.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e–bidding) รวมถึงขอเสนอของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนภาระผูกพันและเปนสวนหน่ึงของสัญญา 

 11.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสินทาง

ปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด 

  11.5 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย.       

โดย บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

   

12.   การบอกเลิกสัญญา 

 12.1 ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และตอง

ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานน้ีหรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการตรวจรับ

อีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 12.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

 12.3 การบอกเลิกสัญญาตามขอ 12.1 หรือ ขอ 12.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกรองจาก

ธนาคารผูออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจางผูอ่ืนดำเนินงาน

โครงการน้ีแทนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

 12.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกำหนดได โดยการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี บสย. 

ตกลงจะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลว ท้ังน้ี การชำระเงินท้ังหมดจะตองไมเกินคาจางตามสัญญา  

 

13.  ลิขสิทธิ์ของงาน 

  งานท่ีไดดำเนินการตามสัญญาภายใตโครงการน้ี ใหถือเปนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย หามมิใหผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เผยแพร ทำซ้ำ หรือสงมอบใหแกบุคคลใด ไมวาบางสวนหรือท้ังหมดของงาน เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. เทาน้ัน 

 

14. อัตราคาปรับ  

 14.1 กรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 

(ศูนยจุดหน่ึง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสงมอบงานท่ี

จางไดถูกตองครบถวน  

       หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก

สัญญาไดทันที   

 14.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝนการ

ปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังน้ี หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนในสวน

งานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกสวนหน่ึงแทน บสย. ดวย  

มอง
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 14.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับความ

เสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 14.1 - 14.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไมครบถวนเพียงพอ 

ให บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

    14.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. มีสวนรวม

ดวย การอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับน้ันจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันไดอีก 

 

15. วงเงินในการจัดจาง 

     วงเงินงบประมาณ 6,584,393.00 บาท (หกลานหาแสนแปดหมื่นสี่พันสามรอยเกาสิบสามบาทถวน) โดยรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

คาขนสง คาจัดสงไปรษณีย รวมถึงคาใชจายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของไวท้ังหมดแลว  

 

16. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝายพิธีการค้ำประกัน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 2922/243อาคารชาญอิสสระ   

ทาวเวอร 2 ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2890-9988 โทรสาร      

0-2890-9900 หากผูสนใจมีขอสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถสงทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th 

ไดในวันและเวลาทำการของ บสย. 
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  (นางสาวปยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ) 

ประธานกรรมการ 
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(นางสาวชื่นนภา ยกกระบัตร) 

กรรมการ 

  

.......................................................... 
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มทรวิทผู้ะ



 

   

   

ด้านใน  

 

เอกสารแนบ 

ร่างขนาดงานส าเร็จ หนังสือแจ้งลูกค้าเร่ืองการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร  

29.7 cm. 
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แ 
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พับครึ่ง 
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พับครึ่ง 

 

ไดคัทรอยปรุด้านข้าง 

 

ไดคัทรอยปรุด้านข้าง 
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     หนังสือแจ้งให้ลูกคา้ทราบเกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิต      

วันที ่xx xxxxxx 2566 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 

เรียน [name]  

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแสดงความยินดีกับท่านซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ย่ืนขอสินเชื่อไว้กับ ธนาคาร [Bankname] 

สาขา [Branchname] และได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว โดยมี บสย. ให้การค  าประกันจ านวน [credit_limit] บาท นั น              

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้        

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ที่  บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และแจ้งให้

ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

ข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเดือน xxxx 2566 บสย. ได้น าส่งข้อมูลเครดิตของท่านสิ นสุดในเดือน xxxxx 2566 ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

แล้ว โดยข้อมูลเครดิตที่ บสย. ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี  

ทั งนี   ข้อมูลเครดิตที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว แสดงประวัติการช าระหนี ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ 

บสย. จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิตให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี  
 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

 

  ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                       บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name]      วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  

เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx]       

ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 
 

 

ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ       ประเภทสินเชื่อ: ค  าประกันเงินกู ้
 

เลขท่ีหนังสือค  าประกันสนิเชื่อ/เลขท่ีบัญช ี: [account_number]   วันเปิดบัญชี : [open_date]   

วงเงินค  าประกัน: [credit_limit]                 วันช าระหนี ครั งสุดท้าย : [date_of_last_payment] 

ยอดหนี คงเหลือ/วงเงินที่ใช้: [amount_owned]    วันท่ีเร่ิมผิดนัดช าระหนี  : [default_date] 

จ านวนเงินที่ต้องช าระต่องวด : [installment_amount]            วันท่ีปรับปรุงโครงสร้างหนี  : [date_of_restructuring] 

ยอดหนี ที่เกินก าหนดช าระ : [past_due_amoun]t    ระยะเวลากู้ : [installment_number_of_payments] 

สถานะบัญช ี: [account_status]      จ านวนวันค้างก าหนดช าระ : [number_of_days_past] 

 
 
หมายเหตุ 1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั น ทั งนี  อาจแตกต่างกับยอดหนี คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
                 ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั ง 
              2. หมายเลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 
              3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

 
 

ค าอธิบายสถานะบญัชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนี ตามค าพิพากษาตามยอม 

11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยก
ฟ้องเนือ่งจากความเป็นหนี มิได้มอียู่จริง 

12 หรือ 012 พักช าระหนี ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี สญู 

13 หรือ 013 พักช าระหนี ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี

14 หรือ 014 พักช าระหนี ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 

20 หรือ 020 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 

21 หรือ 021 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี  และช าระหนี เสร็จสิ น 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี ที่เป็นสถานะบัญชีปกต ิ

 นไ



 
 

 

 

 

 
 

     หนังสือแจ้งให้ลูกคา้ทราบเกี่ยวกับการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิต      

วันที ่xx xxxxxx 2566 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต 

เรียน คุณ [name] [surname] 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอแสดงความยินดีกับท่านซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ย่ืนขอสินเชื่อไว้กับ ธนาคาร [Bankname] 

สาขา [Branchname] และได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว โดยมี บสย. ให้การค  าประกันจ านวน [credit_limit] บาท นั น              

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้           

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ที่ บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และแจ้งให้

ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

ข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในเดือน xxxx 2566 บสย. ได้น าส่งข้อมูลเครดิตของท่านสิ นสุดในเดือน xxxxx 2566 ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

แล้ว โดยข้อมูลเครดิตที่ บสย. ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี  

ทั งนี   ข้อมูลเครดิตที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว แสดงประวัติการช าระหนี ที่ท่านมีกับ บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ 

บสย. จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิตให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี  
 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

 

  ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                       บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname]     วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  

เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx]       

ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 
 

 

ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ       ประเภทสินเชื่อ: ค  าประกันเงินกู ้
 

เลขท่ีหนังสือค  าประกันสนิเชื่อ/เลขท่ีบัญช ี: [account_number]   วันเปิดบัญชี : [open_date]   

วงเงินค  าประกัน: [credit_limit]                 วันช าระหนี ครั งสุดท้าย : [date_of_last_payment] 

ยอดหนี คงเหลือ/วงเงินที่ใช้: [amount_owned]    วันท่ีเร่ิมผิดนัดช าระหนี  : [default_date] 

จ านวนเงินที่ต้องช าระต่องวด : [installment_amount]            วันท่ีปรับปรุงโครงสร้างหนี  : [date_of_restructuring] 

ยอดหนี ที่เกินก าหนดช าระ : [past_due_amoun]t    ระยะเวลากู้ : [installment_number_of_payments] 

สถานะบัญช ี: [account_status]      จ านวนวันค้างก าหนดช าระ : [number_of_days_past] 

 
 
หมายเหตุ 1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั น ทั งนี  อาจแตกต่างกับยอดหนี คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
                 ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั ง 
              2. หมายเลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 
              3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

 
 

ค าอธิบายสถานะบญัชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนี ตามค าพิพากษาตามยอม 

11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยก
ฟ้องเนือ่งจากความเป็นหนี มิได้มอียู่จริง 

12 หรือ 012 พักช าระหนี ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี สญู 

13 หรือ 013 พักช าระหนี ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี

14 หรือ 014 พักช าระหนี ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 

20 หรือ 020 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 

21 หรือ 021 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี  และช าระหนี เสร็จสิ น 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี ที่เป็นสถานะบัญชีปกต ิ

 นไ



  

 

 

 

หนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบเกีย่วกบัการส่งข้อมูลให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

วันที ่10 มกราคม 2567 

เรื่อง แจ้งการน าส่งข้อมูลเครดิต  

เรียน คุณ [name] [surname]                   

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ก าหนดให้         

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลเครดิตของท่านให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ซ่ึง บสย. เป็นสมาชิกอยู่ และ         

แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่ส่งไปดังกล่าว ดังนั น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ตลอดจนประกาศ จากคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลเครดิตข้างต้น บสย. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในรอบป พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้ส่งข้อมูลเครดิตของท่าน ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยข้อมูลเครดิต

ที่ส่งไปดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏท้ายหนังสือนี  

ทั งนี   ข้อมูลที่ บสย. น าส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าว จะแสดงประวัติการช าระหนี ทีท่่านมีกบั บสย. เพียงสถานะล่าสุดในขณะที่ บสย. 

จัดท าข้อมูลเพื่อน าส่งข้อมูลเครดิต ให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ดังกล่าวเท่านั น ซึ่งข้อมูลเครดิตดังกล่าวอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ บสย. มีอยู่ในขณะนี  
 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ หากมขี้อสงสัย หรือขอ้สอบถาม โปรดติดตอ่ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

  ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                       บรรษัทประกันสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
 

ข้อมูลท่ีได้มีการน าส่งให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อเจ้าของข้อมูล : [name] [surname]     วันเดือนปีเกิด / วนัที่จดทะเบียน : [date_of_birthxxxx]  

เลขท่ีบัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล : [card_idxxxx]       

ท่ีอยู่จัดส่ง : [address] 

ข้อมูลภาระค  าประกันสินเชื่อ/ข้อมูลสินเชือ่ 

เลขท่ีหนังสือค  าประกันสนิเชื่อ/เลขท่ีบัญช ี: [account_number]   ประเภทสินเชื่อ: ค  าประกันเงินกู ้

วันท่ีผิดนัดช าระหนี  : [default_date] 
 

รายละเอียดข้อมูลท่ีส่งให้กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ในรอบปี ท่ีผ่านมา 

เดือน/ปี ท่ีรายงาน วงเงินภาระค  าประกัน/ภาระหนี  ภาระหนี คงเหลือ ยอดหนี ที่เกินก าหนดช าระ สถานะบัญช ี

01/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

02/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

03/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

04/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

05/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

06/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

07/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

08/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

09/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

10/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

11/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 

12/2566 [credit_limit] [amount_owned] [past_due_amount] [account_status] 
 

หมายเหตุ 1. จ านวนเงินที่แสดงในรายงานข้อมูลเครดิต เป็นเพียงจ านวนเงินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การน าส่งข้อมูลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
                 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเท่านั น ทั งนี  อาจแตกต่างกับยอดหนี คงค้างที่สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญา และหรือ 
                 ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินก่อนทุกครั ง 
             2. หมายเลขบัตรประชาชนหรือทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงเป็นบางส่วนเท่านั นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 
             3. กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2890 9999 

 

ค าอธิบายสถานะบญัชี บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

10 หรือ 010 บัญชีปกติ 31 หรือ 031 อยู่ระหว่างช าระหนี ตามค าพิพากษาตามยอม 

11 หรือ 011 ปิดบัญชี 32 หรือ 032 ศาลพิพากษายกฟ้องเนือ่งจากขาดอายุความหรือเหตุอืน่ เว้นแต่ยก
ฟ้องเนือ่งจากความเป็นหนี มิได้มอียู่จริง 

12 หรือ 012 พักช าระหนี ตามนโยบายของสมาชิก 33 หรือ 033 ปิดบัญชีเนือ่งจากตัดหนี สญู 

13 หรือ 013 พักช าระหนี ตามนโยบายของรัฐ 40 หรือ 040 อยู่ระหว่างช าระสนิเชือ่ปิดบัญช ี

14 หรือ 014 พักช าระหนี ตามเกษตรกรตามนโยบายของรัฐ 41 หรือ 041 อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายการ 

20 หรือ 020 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน 42 หรือ 042 โอนหรือขายหนี ที่ค้างช าระเกนิ 90 วัน 

21 หรือ 021 หนี ค้างช าระเกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

43 หรือ 043 โอนหรือขายหนี  และช าระหนี เสร็จสิ น 

30 หรือ 030 อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย 44 หรือ 044 โอนหรือขายหนี ที่เป็นสถานะบัญชีปกต ิ

 ไร1



 

(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส (e–bidding)  

เลขที่ ............................. 

โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเร่ืองการนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2566 

ตามประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

ลงวันที่ .......................... 

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

  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม ซึ่งตอไปน้ีเรยีกวา “บสย.” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดจางพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการนำสงขอมูลเครดิตบูโรของ บสย. ป พ.ศ. 2566 

ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปน้ี 

 
1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลกทรอนิกส 

1.1   รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

1.2   แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

1.3   แบบสัญญาจาง 

1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน 

(1)   หลักประกันการเสนอราคา 

(2)   หลักประกันสัญญา 

 1.5   บทนิยาม 

  (1)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

  (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 1.6   แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

  (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  

  (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

 1.7   แผนการใชพัสดุท่ีผลติภายในประเทศ  

 

2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

2.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และไดแจงเวียนแลว ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมี

อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

2.7 มีอาชีพรับจางและ/หรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ

ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

2.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Thai o ernment Procurement       

e - P) ของกรมบัญชีกลาง  

2.11 ผูยื่นขอเสนอตองไมเคยผิดเง่ือนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินคางชำระ 

หรือมีปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีใน

ช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2.12 ผูยื่นขอเสนอตองเคยมีผลงานประเภทการพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตบูโร ใหแกหนวยงานราชการ 

หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปนผลงานท่ี

ดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย อยางนอย 1 (หน่ึง) ผลงาน ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 (หา) ป นับถึงวันท่ียื่นขอเสนอ 

ซึ่งมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) 

2.13 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอ 2.1 – 2.12 ทุกประการ ในกรณีท่ี      

ผูยื่นขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเง่ือนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ันๆ 

และจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา  

      

3.  หลัก านการย่ืนขอเสนอ 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ    

โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี 

 (1) ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง    

 (2) ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือ

สำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

    (3)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการ

เขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรอื (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณ ี

   (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

   (5)    สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ E P พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

   (6)    ผลงานประเภทการพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตบูโร ใหแกหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตาม

สัญญาเปนท่ีเรียบรอย อยางนอย 1 (หน่ึง) ผลงาน ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 (หา) ป นับถึงวันท่ียื่นขอเสนอ ซึ่งมีมูลคา

ผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง 
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 (7)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

ตามแบบในขอ 1.6 (1)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี

เอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนท่ี  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี 

 (1)   ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปด

อากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังน้ี หากผูรับมอบอำนาจเปน

บุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

 (2)   หลักประกันการเสนอราคา 

 (3)   สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พรอมรับรอง

สำเนาถูกตอง (ถามี) 

(4)   ขอเสนอดานเทคนิคเปนภาษาไทย คือ รายละเอียดการพิมพหนังสือแจงลูกคาเรื่องการนำสง

ขอมูลเครดิตบูโร ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารขอบเขตของงาน (T ) ขอ 4 และขอ 5 พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

 (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

ตามแบบในขอ 1.6 (2)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน ถูกตองแลว 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี

เอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 

4.  การเสนอราคา 

4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางการระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามท่ีกำหนดไวใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ัง

หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

 4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข

และตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา 

ผูยื่นขอเสนอตองรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 

4.3   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินงานแลวเสร็จ ภายใน 1 (หน่ึง) ป นับถัดจากวันท่ี บสย. มี

หนังสือแจงเริ่มปฏิบัติงาน หรือวันท่ีสงหนังสือแจงลูกคาครบจำนวนท้ังสิ้น 1,316,878 (หน่ึงลานสามแสนหน่ึงหมื่นหกพัน    

แปดรอยเจ็ดสิบแปด) ฉบับ แลวแตเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงถึงกอน  

  4.4 ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงตัวอยางกระดาษท่ีจะใชพิมพหนังสือแจงลูกคา จำนวน 2 ชุด โดยลงนาม

รับรองพรอมประทับตรา (ถามี) ใหกับ บสย. ายในวันท่ี ................................. พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.3  น. ถง 16.3  น. 

ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สำนักงานใหญ ชัน 17 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ   

   ทังนี บสย. ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด  ท่ีเกิดขนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใช

แลว บสย. จะคืนใหแกผูย่ืนขอเสนอ 
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4.5 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงานฯลฯ ใหถ่ีถวนและ

เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจาง

อิเล็กทรอนิกส 

 4.6  ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในวันท่ี ....................... พ.ศ. 
2565 ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนเกณฑ 
     เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 

4.7   ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของ

เอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล ( pload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก บสย. ผานทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 4.8   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น

ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวา      

ผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ี

มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

     หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมีการ

พิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะ

กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราย

น้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต บสย. จะพิจารณา

เห็นวาผูยื่นขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ บสย. 

 4.9  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดงัน้ี 

  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 4.10 ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให 

บสย. ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
5.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี จำนวน 329,219.65 บาท (สามแสนสองหมื่นเกาพันสองรอยสิบเกาบาทหกสิบหา

สตางค) 

 5.1  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก บสย. ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทน้ัน

ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทำการ (แคชเชียรเช็ค) 

 5.2  หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสือคำ้ประกันของธนาคารภายในประเทศ ระยะเวลาไมนอยกวา 

90 วันตั้งแตวันเสนอราคา 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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 5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให ประกอบกิจการเงินทุน

เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารภายในประเทศหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ

ราคาจะตองสงตนฉบับ เอกสารดังกลาวมาให บสย. ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ........................... พ.ศ. 2565 ระหวาง เวลา 8.30 

น. ถึง 16.30 น.  

 กรณีท่ีผูยืน่ขอเสนอยืน่ขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส

ของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุช่ือผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี  

 (1)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือกิจการรวมคาดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ  

 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเขารวมคา รายท่ีสัญญารวมคา

กำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ ท้ังน้ี “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” 

หมายความวา กิจการรวมคา ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพั นาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี บสย. จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันท่ี บสย. ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ี

คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสงูสุด ไมเกิน 3 (สาม) ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่น

ขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

 

6. หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณา 

  6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใช

หลักเกณฑราคาต่ำสุด ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ๆ คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

   6.2  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ บสย. จะพิจารณาจากราคารวม 

  6.3  หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 2 หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น

ขอเสนอไมถูกตองครบถวน หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร

ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใหเชาไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี 

บสย. กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทำให

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการ

ตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายน้ัน 

6.4  บสย. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

                                              6.4.1   ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐของ บสย. 

 6.4.2  ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

6.4.3 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

   6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

กับผูยื่นขอเสนอได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม

หรือไมถูกตอง ฒื
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 6.6  บสย. ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจ

พิจารณาเลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. 

เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่น

เสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 

เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. จะใหผูยื่น

ขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ี ทำใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให

เสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่น

ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก บสย. 

  6.7  กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการ

กระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีผูชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับ

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอ

ราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

   ในกรณีน้ีหากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไป

แลวจะเปนประโยชนแกทาง บสย. อยางยิ่ง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

  6.8  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีไม

เกินรอยละ 10 (สิบ) บสย. จะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 (สิบ) ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม

เกิน 3 (สาม) ราย 

         ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสทิธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 

  6.9  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งไมใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติ

บุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 (สาม) บสย. จะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคล

ธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

          ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ

ท่ีบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 

7. การทำสัญญา 

 7.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญา กับ บสย. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันท่ี บสย. 

ไดแจง ใหทราบเปนลายลักษณอักษรและในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทาน้ัน หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ 

บสย. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย. เปนผูท้ิงงาน 

 7.2  การวางหลักประกัน  

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 (หา) ของราคาท่ี บสย. 

ตกลงจาง ณ วันทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชไดอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี บสย.กำหนด ดังตอไปน้ี  

 

 

 

 

ปว็f
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  7.2.1 เงินสด 

  7.2.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซน็สั่งจายใหแก บสย. ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 (สาม) วันทำการ 

 7.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะ

เปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

   7.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร 

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

   7.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  

  กรณีไมเกิดความเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวของกับงานท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายน้ันๆ หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย

ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว  

7.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e–bidding) รวมถึงขอเสนอของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนภาระผูกพันและเปนสวนหน่ึงของสัญญา 

 7.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสิน

ทางปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

  7.5 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย. 

โดย บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

8. การบอกเลิกสัญญา 

 8.1  ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. 

และตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานน้ีหรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไม

ผานการตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 8.2   บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดใน

สัญญาได 

 8.3  การบอกเลิกสัญญาตามขอ 8.1 หรือ ขอ 8.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกรองจาก

ธนาคารผูออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมี

สิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจางผูอ่ืน

ดำเนินงานโครงการน้ีแทนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

 8.4  บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกำหนดได โดยการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี 

บสย. ตกลงจะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลว ท้ังน้ี การชำระเงินท้ังหมดจะตองไมเกินคาจาง

ตามสัญญา  

 

9.  คาจางและการจายเงิน 

บสย. จะชำระเงินคาจางตามสัญญา เปนรายงวด ตามจำนวนหนังสือแจงลูกคา ท่ีไดสงมอบคูณดวยราคาตอ

หนวยตามท่ีระบุไวในสัญญาซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอ่ืนๆ แลว และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดย

คณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว มีข้ันตอนดังน้ี 

 Rif
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9.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบ

ตอผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงิน

ฝากธนาคารของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังน้ี ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผูรับ

ภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก

จํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

9.3  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับตั้งแต

วันท่ีไดรับเงิน  

 

10.  อัตราคาปรับ 

 10.1 กรณผีูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 

0.1 (ศูนยจุดหน่ึง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสง

มอบงานท่ีจางไดถูกตองครบถวน  

       หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิ

ยกเลิกสัญญาไดทันที   

 10.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝา

ฝนการปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ตองชดใชคาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังน้ี หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามา

ทำงานแทนในสวนงานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอีก

สวนหน่ึงแทน บสย. ดวย  

 10.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับ

ความเสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 10.1 - 10.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ตองชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว     

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไม

ครบถวนเพียงพอ ให บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

     10.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผดิของ บสย. มีสวน

รวมดวย การอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับน้ันจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันไดอีก 

 

11. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะรับผิดชอบการสงหนังสือแจงลูกคาใหใหมโดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

หากความผิดพลาดเกิดจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในกรณีท่ีหนังสือสงกลับมายัง บสย. ดวยเหตุใด ก็ตาม 

ยกเวนเปนการดำเนินการจัดสงตามขอมูลท่ีบสย. สงใหกับผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

ปวิ↓
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12.  ลิขสิทธิ์ของงาน 

  งานท่ีไดดำเนินการตามสัญญาภายใตโครงการน้ี ใหถือเปนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย หามมิใหผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เผยแพร ทำซ้ำ หรือสงมอบใหแกบุคคลใด ไมวาบางสวนหรือท้ังหมดของงาน เวนแตจะไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. เทาน้ัน 

 

13.  ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน  

 13.1   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป 2566 

 13.2   เมื่อ บสย. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนำเขามา

โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กำหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 

 (1)  แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ี  

ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (2)   จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ

มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต

เชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี 

 13.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่ง บสย. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดัง

ระบุไวในขอ 6 บสย. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 13.4  บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ

สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 13.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอ

จะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บสย. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ 

เพ่ิมเติม 

 13.6  บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

จาก บสย. ไมได  

  (1)   บสย.  ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำการจัดจาง

ครั้งน้ีตอไป 

  (2) มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอราย

อ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

  (3) การทำการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก บสย. หรือกระทบตอประโยชน

สาธารณะ 

  (4) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

 

 

ปรู
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14.  การป ิบัติตามก หมายและระเบียบ 

         ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดโดยเครงครัด 

 

15. การประเมินผลการป ิบัติงานของผูประกอบการ 

     บสย. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

เพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

     ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญา

กับบสย.  ไวช่ัวคราว 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

(นางสาวปยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ) 

          ประธานกรรมการ 

 

            

 

 

 

 

.......................................................... 

   (นางสาวช่ืนนภา ยกกระบัตร) 

กรรมการ 

  

.......................................................... 

( นางสาวศิยาพร  พันธฟก ) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

นง
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สัญญาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการน าส่งข้อมูลเครดิตบูโร ปี 2566 
 

     สัญญาเลขท่ี บง......../2565 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี   
.......................................... ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย...........................................................               
ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ................................................ จ ากัด 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ............................................. ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ....................................................... 
โดย..................................................... ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอ านาจที่แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังตอ่ไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการน าส่งข้อมูลเครดิตบโูร

ของผู้ว่าจ้าง ปี 2566 พร้อมจัดส่งไปยังลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร แนบท้าย
สัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้ 

 

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตงาน  จ านวน   ..  หน้า  
2.2 ผนวก 2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  ..   หน้า 
2.3 ผนวก 3 ข้อเสนอของผู้รับจ้าง  จ านวน  ..   หน้า 
2.4 ผนวก 4 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู จ านวน  ..  หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ         

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

 

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น.................................... เป็นจ านวนเงิน ...................... บาท 

(.................................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
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พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผดิ
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ
หรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ ว่ าจ้างตกลงจ่ายและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ..................................... บาท 

(................................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เฉพาะค่าจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ถึง 3 

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการ
ตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างโดยตรง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินท่ีโอนนั้นๆ เมื่อได้รับค่าจ้างดังกล่าวแล้วผู้รบัจ้างจะต้องส่งใบเสรจ็รับเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ว่าจา้งภายใน 7 วันท าการ  
  

ข้อ 5 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน หรือ

ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือแจ้งลูกค้าครบจ านวน 1,316,878 ฉบับ แล้วแต่เง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งถึงก่อน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือ
ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 ในกรณีมีความจ าเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาได้ โดยแจ้งเป็น

หนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่างหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง 
 

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  ในกรณี

ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
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แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น
ให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 

ข้อ 7 การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 

ข้อ 8 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ

จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี ้ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น
ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่บุคคลภายนอกในความเสยีหายใด  ๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้าง หรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใด  ๆเพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้ง
ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

 

ข้อ 9 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง

หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเอาเงิน

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
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หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมท้ังหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 

ข้อ 10 การตรวจรับงานจ้าง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น 
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง

สิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
 

ข้อ 11 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า

รายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจา้ง
จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 12 ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให ้จนถึงวันทีท่ างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ้ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 13 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอใหช้ าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 13 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

ก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างก็ได้ 
 

ข้อ 14 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 
30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
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หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระหรือหลักประกันการปฏบิัตติาม
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
 

ข้อ 15 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  
เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ 16 การใช้เรือไทย 
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผ่าน
ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุก
ของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้
ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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ข้อ 17 การรักษาความลับ 
 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผนวก 4 
 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม                    บริษัท ………………………………………………….. จ ากัด 
 
ลงช่ือ .................................................................ผู้ว่าจ้าง       ลงช่ือ....................................................................ผู้รับจ้าง 
               (...........................................)                      (...........................................)     

 
ลงช่ือ .................................................................ผู้ว่าจ้าง    
               (...........................................)                                                               

 
   
ลงช่ือ .................................................................พยาน              ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

    (...........................................)                                           (...........................................)        
 

 
 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 
   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 



แบบหนงัสอืคำ้ประกัน 
 

(หลักประกนัสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกต)ิ 

 

 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 

ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร)............ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..............ถนน... ................................. 
ตำบล/แขวง.................  อำเภอ/เขต........................ จังหวัด .......................  โดย.......................... 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ.................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว่าจ้าง)...........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่........(ชื่อผู้รับจ้าง).......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง................กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่....................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ......... (........)  
ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่อนไขที่ จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ เรียกร้อง 
ของผู้ ว่ าจ้ าง จำนวนไม่ เกิน................................บาท (................. .....................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วม 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง 
ชำระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ถึงวันที่.............  
เดือน...................... พ.ศ. .................และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3. หากผู้ ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้าง ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ายินยอมในกรณี นั้ น ๆ ด้วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างตน้ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ำประกัน 

           (....................................................) 

          ตำแหน่ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

* หมายเหตุ :  กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผล 
ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง 

       

 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

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

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
      



 

ตารางการจัดทำแผนการใช้พสัดุทีผ่ลิตภายในประเทศ

โครงการ ...................................................................................  

รายการพสัดหุรอืครภุณัฑท์ี่ใชใ้นโครงการ 
แผนการใชพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 

ลำดับ รายการ หนว่ย ปริมาณ ราคาตอ่หนว่ย 
(บาท) 

เป็นเงนิ 

(รวม) 

พัสด ุ
ในประเทศ 

พัสดุ
ต่างประเทศ 

1 ปูนซีเมนต์ 

2 กระเบื้อง 

3 ฝ้าเพดาน 

4 หลอดไฟ 

5 โคมไฟ 

รวม xxx xxx xxx 

อตัรา 

(รอ้ยละ) 

100 70 30 

ลงชื่อ ......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
(    ) 
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